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MANUAL DO USUÁRIO

VÍDEO BALUNS



INTRODUÇÃO
Os VIDEO BALUNS da DNI servem para possibilitar o uso dos 
cabos  de  pares  trançados,  por  exemplo:  o  cabo  UTP, 
DNI 8x50 UTP 5E, no lugar do usual cabo coaxial na transmissão 
de imagens P/B ou coloridas (CFTV). 
O cabo UTP da DNI de 4 pares permite levar as imagens de até 
4 câmeras ao monitor, tendo portanto um melhor custo/benefício 
do que o cabo coaxial. Os baluns podem ser passivos e ativos. 
Os ativos amplificam o sinal e necessitam de alimentação 
de 12V.  Eles tem a vantagem de alcançar maiores distâncias 
que os passivos. 
Utilizando-se baluns nas duas extremidades dos fios 
(na câmera e no vídeo), pode-se atingir as seguintes distâncias
 máximas (entre a câmera e o monitor -  aproximadamente): 

COM BALUNS PASSIVOS NOS DOIS LADOS
_ 450 metros (p/ imagem Branco/Preto)
_ 300 metros (p/ imagem colorida)

CÂMERA                                                   MONITOR

BALUN                        BALUN
CABO UTP

DNI 5010
Passivo Passivo

DNI 5010

01

Dani Condutores Elétricos Ltda. - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - CEP: 02712-140 Fone/Fax.: 3933-8888



COM UM BALUN ATIVO E UM PASSIVO
_ 1.400 metros (p/ imagem Branco/Preto)
_ 1.200 metros (p/ imagem colorida)

COM BALUNS ATIVOS NOS DOIS LADOS
_ 2.600 metros (p/ imagem Branco/Preto)
_ 2.000 metros (p/ imagem colorida)

DNI 5008

CÂMERA                                                   MONITOR

BALUN                        BALUN
CABO UTP

DNI 5010

DNI 5008DNI 5009 

CÂMERA                                                   MONITOR

BALUN                        BALUN
CABO UTP

Passivo Ativo
+12V

Ativo
+12V

Ativo
+12V
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AJUSTES DOS BALUNS ATIVOS:
Os baluns ativos devem ser alimentados com 12 a 13,5Vdc 
e no mínimo 300mA. Observe a polaridade dos fios e ligue 
também o fio terra (não use o fio neutro como terra - vide 
desenho abaixo).

Pode-se  tentar ajustar o ganho de imagem no modelo DNI 5009 
através da chave com 3 posições de acordo com a distância entre
câmera e monitor:
L   =   distância pequena 
M  =  distância média  
H   =  distância grande 

Com o uso dos baluns e do cabo UTP conseguimos:

_ baratear e facilitar a instalação de CFTV,
_ melhorar a imagem e 
_ alcançar maiores distâncias entre câmeras e vídeos

DNI 5009 

Conexão dos fios 
e imagem

Chave de ajuste

12V + -
alimentação

Terra
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Pode-se  ajustar a compensação/definição de imagem no 
modelo DNI 5008 alterando-se a posição das 4 micro-chaves.
Tem-se portanto 16 possibilidades de ajuste (de acordo com a 
distância).  
Este ajuste possibilita obter uma melhora na definição da imagem.
 
Ajuste do brilho no modelo DNI 5008:
Com uma chave de fenda consegue-se ajustar a intensidade do 
sinal de vídeo (brilho), conforme indicação abaixo:  

DNI 5008

Micro-chavesAjuste de brilho

Pode-se utilizar um cabo de rede UTP,  já existente no micro para
transmitir uma imagem através de algum par não utilizado do cabo. 
Mas neste caso o cabo usado para transmissão da imagem 
não devem passar pelo HUB. 
É importante a utilização de cabos UTP de qualidade, para se 
obter bons resultados na instalação. 

12V + -
alimentação

Terra
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B-L
1 2

L AZ
3

4
B-AZ B-MA

7 8
MA

B-V V

5

6

PAR1

PAR2

PAR3 PAR4

O modelo DNI 5010, balun passivo de  4 canais, possui um 
plug RJ45 e a conexão dos fios no respectivo conector RJ45 
deve ser feita da maneira abaixo, pois isto ajuda a reduzir as 
interferências:

FIO

1

2

3

4

COR

Branco/laranja

Laranja

Branco/verde

azul

FIO

5

6

7

8

COR

Branco/azul

verde

Branco/marrom

marrom

Plug RJ45

NOTA:
Este produto trabalha 
SEM ALIMENTAÇÃO.
Essa entrada é para 
dados reservada 
do fabricante

X
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Como resolver diferentes problemas de imagens:

Quando temos interferência de alta frequência e distorção:
Checar primeiramente as conexões da câmera, monitor, DVR 
e fazer a conexão do fio terra no balun.  Reveja também as 
conexões dos fios.
 
Quando a imagem colorida fica preto/branco ou a cor fica 
muito clara: 
Se estiver usando baluns passivo+ativo, faça o ajuste de 
compensação no balun ativo (através das 4 micro-chaves). 
Se isto não resolver, utilize dois baluns ativos (conexão ativo+
ativo). 
  
Quando se usa um balun transceiver de 1 canal 
(ex. DNI 5010) e a  imagem está distorcida:
Quando este fenômeno ocorre, a causa pode ser a inversão 
dos fios. Faça a inversão de polaridade do par trançado para 
checar se o problema será resolvido.

Quando transmitimos 4 imagens num cabo UTP  cat. 5E
e uma imagem está normal e nas outras temos uma 
faixa de imagem:
A imagem desbalanceada pode estar sendo causada por 
uma conexão errada no conector Rj45
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OUTROS MODELOS DE NOSSA LINHA: 

DNI-5006
Kit com 2 Passivos

DNI-5007
Kit com 2 passivos

OBS: 
. Não aconselhamos utilizar os pares do cabo UTP para 
transmitir  energia  (12 ou 24V),  pois  isto  pode  causar 
interferência nos outros pares, prejudicando a imagem das 
câmeras.  
. ATENÇÃO: As distâncias indicadas neste manual são 
aproximadas, pois podem variar de acordo com o local de 
instalação e equipamentos utilizados. 
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