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1. Especificação de Material complementar 

Os itens abaixo visam complementar o kit inicial de equipamentos. Alguns 
equipamentos constam do orçamento inicial, porém não haviam sido especificados por 
depender de marca/modelo de alguns outros itens (ex.: monitores), bem como a forma 
de montá-los (que possivelmente irá envolver a contratação de serviços de terceiros). 
Outros itens foram especificados em função de necessidades detectadas durante a 
utilização do protótipo no evento GLIF@Rio  

• Caixas de transporte; 

• Suportes para monitores de desenvolvimento; 

• Réguas de tomadas; 

• Placas de rede Ethernet 10 Gbps 

• Cabos (DVI, HDMI, etc.) 

 

1.1. Régua Elétrica para racks 

Quantidade: 6 

Utilização: Protótipo Portátil e de Desenvolvimento 

Características Gerais: 

• Gabinete metálico de 1U com furação para fixação em rack de 19”; 

• Disjuntor interno 

• Interligação entre tomadas do tipo barramento; 

• Tensão entrada (AC): 110/220V; 

• Corrente máxima: 15A; 

• Cabo com comprimento mínimo de 1,5m.  

• Mínimo de 8 tomadas com plug 2P+T, de acordo com o novo Padrão Brasileiro 
de Tomadas (norma NBR 14136); 

 

Observações:  

• Este tipo de régua é normalmente encontrado em empresas de material de 
cabeamento e de equipamentos para servidores  

 

1.2. Chaveador de Teclado/Mouse/Monitor (Switch KVM) 

Quantidade: 1 

Utilização: Protótipo Portátil  
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Características Gerais: 

• Gabinete de 1U com acessórios para fixação em rack de 19”; 

• Mínimo de 8 portas para computadores, com suporte a teclado e mouse do tipo 
USB e vídeo do tipo VGA 

• Porta de controle com suporte a teclado e mouse do tipo USB e vídeo do tipo 
VGA  

• Deve vir acompanhado dos cabos para interligação de todas as portas do KVM 
aos computadores, com comprimento mínimo de 1m. 

• Tensão entrada (AC): bivolt (110/220V); 

• Suporte a vídeo com resolução 1920x1080 

 

1.3. Placas Ethernet 10Gbase-LR 

Quantidade: 2 

Utilização: Protótipo Portátil e Desenvolvimento 

Características Gerais: 

• Placa PCI Express com 1 porta do tipo SFP+; 

• Suporte a Jumbo Frame (9000 bytes); 

• Compatibilidade com sistema operacional Linux; 

• Deve vir acompanhada do respectivo módulo óptico SFP+ compatível com o 
padrão Ethernet 10GBase-LR 

 

1.4. Suporte Fixo para TVs LCD  

 
Quantidade: 2 

Características: 

• Cada suporte deverá suportar 2 monitores LCD LG 4720C com as seguintes 
especificações: 

o Dimensões (Largura x Altura x Profundidade): 1079.5 x 624.6 x 
122.9mm 

o Peso: 25kg 

o Vesa Mount: 600 x 400mm 

o As especificações completas dos monitores encontram-se em:  
 
http://www.lg.com/global/products/digital-signage/mainstream-
display/LG-M4720C.jsp 
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• Os monitores deverão ser montados nos suportes conforme o esboço abaixo, 

devendo a parte mais baixa do monitor inferior ficar a uma distância de 1m do 
nível do chão 
 

 

 

1.5. Caixa de Transporte para servidores (Hard Case) 

Quantidade: 1 

Utilização: Protótipo Portátil  

Características Gerais: 

• Case do tipo rack padrão 19” e altura 24U, com perfis de fixação de 
equipamentos na parte frontal e traseira do rack e profundidade mínima de 
55cm entre os perfis frontal e traseiro; 

• Deve estar dimensionado para uma carga aproximada de 60kg de 
equipamentos 

• Revestimento externo em alumínio estuco 

• Tampas frontal e traseira devem ser removíveis. Uma das tampas deve possuir 
pés dobráveis ou desmontáveis que permitam que ela seja convertida em uma 
mesa em separado. 

• Deve possuir fechos mecânicos para as tampas frontais e traseiras. 

• Deve possuir 4 rodízios giratórios com freio; 

• A parte principal do case deve possuir uma suspensão em espuma de alta 
densidade para a absorção de impactos; 

• Deve possuir 2 alças retráteis metálicas em cada lateral, com revestimento em 
borracha, para facilitar o manuseio do case; 

Observações:  

Pesquisa na internet revelou os seguintes possíveis fornecedores: 
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• www.novacase.com.br 

• www.projectcase.com.br  

• www.mistercase.com.br 

• www.hvspecialcases.com.br 

 

1.6. Caixa de Transporte para Equipamento de Controle (Hard Case) 

Quantidade: 1 

Utilização: Protótipo Portátil  

Características Gerais: 

• Case do tipo baú para computador do tipo all-in-one, modelo HP  PC 
Touchsmart 600-1210BR, cujas especificações encontram-se abaixo:  

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02462689&lc=pt&c
c=br&destPage=document&dlc=pt#N1399  

• A tampa superior deve ser removível e contar com fechos mecânicos. 

• Revestimento externo em alumínio estuco 

• Dentro do case deverá haver um compartimento interno separado para o 
transporte dos acessórios do computador (teclado, mouse e fonte externa).  

• Deve ser revestido internamente em espuma de alta densidade; 

• Deve possuir alças retráteis metálicas nas laterais, com revestimento em 
borracha, para facilitar o manuseio do case; 

Observações:  

Pesquisa na internet revelou os seguintes possíveis fornecedores: 

• www.novacase.com.br 

• www.projectcase.com.br  

• www.mistercase.com.br 

• www.hvspecialcases.com.br 

 

1.7. Caixa de Transporte para Monitores (Hard Case) 

Quantidade: 2 

Utilização: Protótipo Portátil  

Características Gerais: 

• Hard Case para transporte de 4 monitores LCD LG 4720C com as seguintes 
especificações: 
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o Dimensões (Largura x Altura x Profundidade): 1079.5 x 624.6 x 
122.9mm 

o Peso: 25kg 

o Vesa Mount: 600 x 400mm 

o As especificações completas dos monitores encontram-se em:  
 
http://www.lg.com/global/products/digital-signage/mainstream-display/LG-
M4720C.jsp 

 
• Cada case deverá contar com suportes especiais nos quais os monitores 

estarão fixados. Estes suportes deverão ser dobráveis e devem contar com um 
dispositivo hidráulico para levantar a coluna dos monitores a uma altura de 1m 
do fundo do case, conforme animação disponível em:  

 
http://www.sagecommons.org/EVENTS/SC10/Calit2-OptiPortable_Take_Four.mpg  

 
• O case deverá contar com uma tampa superior removível e divisível em 2 

partes, de maneira a acomodá-la facilmente quando da utilização dos suportes 
em aberto, conforme animação vista anteriormente 

• Deve possuir revestimento externo em alumínio estuco 

• Deve possuir fechos mecânicos para as tampas superiores. 

• Deve possuir 4 rodízios giratórios com freio; 

• Deve ser revestida internamente com espuma para proteção dos monitores; 

• Deve possuir 2 alças retráteis metálicas em cada lateral, com revestimento em 
borracha, para facilitar o manuseio do case; 

Observações:  

Pesquisa na internet revelou os seguintes possíveis fornecedores: 

• www.abs-tech.com  

• www.tes.com.br  

• www.novacase.com.br 

• www.projectcase.com.br  

• www.mistercase.com.br 

• www.hvspecialcases.com.br 

• http://optiportable.com (Murray Consulting, via importação) 

 

1.8. Tripé 

Quantidade: 1 
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Utilização: Protótipo Portátil (Câmera de videoconferência) 

Características Gerais: 

• Altura Máxima: 1,70m ou superior  

• Peso Suportado: mínimo de 1,5 kg 

• Acompanhado de cabeça com mecanismo de Quick-Release 

• Acompanhada de Case/sacola para Transporte 

 

1.9. Cabos de Áudio / Vídeo/Rede 

 

Qtde Comprimento 
Mínimo 

Tipo 

8 5m HDMI Macho – HDMI Macho (HDMI versão 1.3 ou superior) 

4 8m HDMI Macho – HDMI Macho (HDMI versão 1.3 ou superior) 

2 5m VGA Macho – VGA Macho 

10 2m VGA Macho – VGA Macho 

8 5m Cabos de Rede (patch Cord) UTP categoria 6 

4 1,5m Cabos de Rede (patch Cord) UTP categoria 6 

4 8m Cabos de Rede (patch Cord) UTP categoria 6 

2 1,5m Cordão óptico SMF duplex com conectores LC/PC nas duas 
pontas 

 

 

 

 


