
VT-416R 
16 csatornás aktív  

video balun vevő egység 
Árnyékolatlan Csavart Érpáras (UTP) adatátvitel 

 

Használati utasítás 
 
Összefoglalás 
 
A VT-420T/R készülék feladata valós idejű, fekete/fehér vagy színes képi információ 
továbbításának megvalósítás nagy távolságra, árnyékolatlan csavart érpáras vezetéken. 
Mivel a reaktanciájának értéke közel nulla, egy gyakorlatilag azonos jelformájú és nagyságú, 
de ellentétes polaritású mágneses mező segítségével továbbítja video jelet. A rendszer 
kiemelkedően ellenálló a zavaró interferenciák hatásaival szemben, ezért a készülék 
segítségével továbbított képi információ még bonyolult telepítési környezetben is 
kristálytiszta és zavarmentes. Ideális a CCTV jelátvitel minden területén, például megfigyelő 
rendszerekben, videó konferenciák megvalósításában és kameraforgató rendszerek 
vezérlésében. 
 
A csavart érpáras kábelen történő jelátvitel előnyei 
 
1) Kiváló minőségű képi jelátvitel nagy távolságra is. 
A fejlett technológia alkalmazásával a videó adóegység képes a nagytávolságú képátvitelnél 
gondot okozó csillapítás és frekvencia eltérés kompenzálására, megtartva a kép élességét 
és eredeti szín információit. Használatával jobb minőségű képet nyerhetünk, nagyobb 
távolságra továbbítva is. 
2) Költséghatékony ponttól-pontig képátvitel. 
A szabványos UTP (nem árnyékolt, csavart érpáras) kábelek négy érpárt tartalmaznak. Egy 
képi csatorna videojelének átviteléhez csak egy érpár szükséges, a fennmaradó három érpár 
felhasználható a hang, tápfeszültség betáplálására. Ha ez utóbbi kettőre nincs szükség, 
mondhatjuk, hogy egy szabványos kábelen négy kamera képe továbbítható egyidejűleg. Ily 
módon a vezetékezési költségek mintegy 20~50%-al csökkenthetők. 
3) A környezeti zavarokkal szembeni kiemelkedő védelem. 
A videó adó vevő egység kiemelkedően ellenálló az áthallásokból és a több csatornás 
jelátvitelből gyakran adódó interferenciák jelenségével szemben. Még rendkívül nagy 
interferenciáktól zavart környezetben is képes a videó jel átvitelére és kiváló minőségű kép 
biztosítására. 
4) Egyszerűen telepíthető. 
5) Túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik. 
6) Kiemelkedően ellenáll a zavaró interferenciák hatásainak. 
 
Főbb jellemzők 
 
• Teljes képernyős képtovábbítás nagy távolságra (a készülékkel áthidalható maximális 

távolság 3000m. Színes kép átvitel max 2000m, F/F átvitel max 2500m).  
• Beépített sorszinkron, élesség és telítettség beállítás. 
• Tervezésének köszönhetően az átvitt kép interferenciák hatásától mentes, folyamatosan 

kiváló minőségű.  
• A beépített túl áram védelmi áramkörének köszönhetően nem szükséges föld potenciálú 

pontra csatlakoztatni. 
• DVR-hez vagy Quad-hoz történő csatlakoztatása esetén javítja a képek minőségét, és 

csökkenti a zajt. 



Műszaki adatok 
 
Típus VT-406R, 16 csat. aktív vevő 

Videó Frekvencia jelleggörbe: DC-6Mhz; Közös és 
Különbségi-módú zajcsökkentés: 15KHz, 6MHz, 60dB 

Audió/adat nem 
Tápfeszültség 230V AC 

Impedancia Koax, dugó BNC: 75Ω UTP (nem csavart) csatlakozó 
blokk vagy UTP RJ45 adat csatlakozó: 100Ω. 

Vezeték típus 
Videó jelenként egy árnyékolatlan, csavart érpáras 24-
16AWG (0,5-1.31mm) vezeték 
DC hurok ellenállás 52Ω/300m (18Ω/100m) 

Átütés védelem 6000V 1.2µ   S*5µ  S 
Vezérlési lehetőségek Vényerő és élesség 
UTP port RJ45 
Méretek (mm) 432*185*44 
Súly (g) 2200 
Működési hőmérséklettartomány -10°C ~ +50°C 
Működési páratartalom 0 ~ 95% (nem kondenzált) 
 
A készülék felépítése 
 

 
 
16 képkompenzációs beállítás a távolság függvényében 
 

 
• A fenti táblázatban megadott távolság értékek F/F kép átvitelére vonatkoznak. A színes 

képek átviteli távolsága rövidebb, mint a fekete/fehér képeké. 
 
 
 
 
 
 

A VT-416R készülékek forgalmazója: 
 
HA-HO Hometechnics Kft.   Fax.: (36-1) 320-7748 
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.  Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
     Honlap: www.ha-ho.hu 


