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Instruções importantes de segurança 
1. Não misture o transmissor e o recetor antes de instruído. 
2. Não desligue o dispositivo quando este está em utilização; mantenha distância de 

dispositivos inflamáveis e explosivos. 
3. Alimentação: CC 5 V; utilize apenas a fonte de alimentação fornecida, não utilize a 

fonte de alimentação se esta estiver danificada. 
  



Introdução ao produto 
Este é um EXTENSOR KVM HDMI e é composto por uma unidade transmissora (no 
local) e uma unidade recetora (local remoto). O sinal HDMI pode ser estendido até 120 
metros através de cabo de rede e a resolução máxima suportada é 1080p@60Hz. 
Permite aceder a um sistema computorizado a partir de uma consola remota por meio 
de conectores USB (teclado e rato USB). É perfeito para fábricas e estaleiros de obras 
ou quaisquer tipos de instalações onde a consola tenha de estar num local facilmente 
acessível. Também é útil para fins de controlo e segurança. Como tal, é bastante 
utilizado em centros de comando, centros de controlo de dados, salas de operações 
militares, bancos, governo, empresas, etc. 
 

Características 
1. Estende o sinal HDMI até 120 metros através de um único cabo de rede 
2. Ligação sobre IP através de switch de rede 
3. Suporta alta resolução até 1080p@60Hz 
4. Indicadores LED; saiba qual é o estado da alimentação e da ligação USB 

facilmente. 
5. Suporta a função KVM, controlo remoto conveniente 
6. Suporta Ethernet LAN norma 802.3 10/100/1000 Mbps 
7. Compatível com cabos de rede CAT5/5E/6 STP e UTP 
8. Caixa em liga de alumínio com um design estável e duradouro 
 

Conteúdo da embalagem 
 EXTENSOR KVM HDMI TX x 1 pç 
 EXTENSOR KVM HDMI RX x 1 pç 
 Cabo USB x 1 pç 
 Fonte de alimentação x 2 pç 
 Manual do utilizador x 1 pç 
 CD (controlador USB) x 1 pç 
 

Requisitos de instalação 
1. Dispositivos fonte: PC ou outros dispositivos com placa gráfica HDMI. 
2. Dispositivos de visualização: Com porta de entrada HDMI, SDTV, HDTV e monitor. 
3. Cabo de rede: 

Cabos de rede CAT5E/6 UTP/STP que sigam a norma IEEE-568B. 
4. Comprimento de transmissão: 

CAT5: 80 m/CAT5E: 100 m/CAT6: 120 m. 

  



Introdução ao painel 
1. EXTENSOR HDMI TX (Transmissor) 

 
① Indicador de alimentação 
② Indicador de ligação USB 
③ Saída de sinal LAN 
④ Botão reiniciar 
⑤ Entrada de corrente (CC 5 V) 
⑥ Entrada de sinal HDMI 
⑦ Porta USB: para ligar ao PC 
 
2. EXTENSOR HDMI RX (Recetor) 

 
① Indicador de alimentação 
② Indicador de ligação USB 
③ Entrada de sinal LAN 
④ Botão reiniciar 
⑤ Entrada de corrente (CC 5 V) 
⑥ Saída de sinal HDMI 
⑦ Porta USB: para ligar ao teclado/rato 
 
Procedimentos de instalação 
1. Como fazer um feixe de cabos de rede CAT5E/6 
Em conformidade com a norma IEEE-568B: 
1- Laranja/branco 
2- Laranja 
3- Verde/branco 
4- Azul 
5- Azul/branco 
6- Verde 
7- Castanho/branco 
8- Castanho 
  



2. Diagrama de ligação geral 
A distância de transmissão pode ser de até 120 metros para 1080p sobre CAT6 

 
NOTA: A ligação de ponto a multiponto através do switch também é suportada, mas 
na configuração de ponto a multiponto, recomenda-se vivamente utilizar a função 
KVM apenas num recetor ao mesmo tempo. 
 
3. Diagrama de ligação por IP 
 

 
NOTA: A distância de transmissão depende do tipo de cabo de rede, CAT5: 80 m, 

CAT5E: 100 m, CAT6: 120 m. 
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Observação: Instalar software do controlador 
O controlador só é necessário se o teclado/rato USB não puder ser ativado 
automaticamente aquando da primeira ligação. (Disponível apenas o controlador USB 
Windows) 
 
FAQ 
P: A luz amarela da porta LAN está a piscar, mas lentamente? 
R:  Verifique se o Extensor HDMI transmissor e o Extensor HDMI recetor estão 

invertidos; 
 Verifique se o dispositivo fonte HDMI emite o sinal HDMI corretamente; 
 Mude o cabo HDMI do transmissor. 

 
P: A luz amarela da porta LAN está a piscar, mas não há imagem? 
R:  Se a fonte HDMI é a placa gráfica, defina a resolução a ser suportada para a 

visualização. 
 Verifique se o cabo HDMI ou o recetor estão bem ligados; 
 Mude o cabo HDMI ou o recetor. 

 
P: A luz LED amarela da porta LAN não está acesa? 
R:  Verifique a ligação do cabo de rede; 

 O cabo de rede é demasiado longo. 
 
P: Visualização com uma cor anormal ou a piscar depois de todos os dispositivos 

estarem bem ligados? 
R:  Prima o botão de reinício do extensor HDMI. 

 Certifique-se de que o cabo de rede está feito de acordo com a norma IEEE-
568B. 

 
P: O USB não funciona? 
R: Instale o software do controlador USB, verifique e certifique-se de que os 

cabos USB estão bem ligados e, em seguida, reinicie o transmissor ou o 
recetor. 

 

  



Especificações 
Ref.ª DS-55202 
Técnica Transmissor-TX Recetor-RX 
Formato do sinal HDMI 1.3 
HDCP HDCP 1.2 
Conector HDMI Tipo A, 19 pinos, fêmea 

Distância de transmissão 
CAT5/80 metros, CAT5e/100 metros, 

CAT6/120 metros 
Conector LAN RJ-45 
Largura de banda de vídeo ≤ 70 Mbps 
Resistência 75Ω 
Latência de vídeo 70 ms 

Resolução HDMI suportada 

640*480@60Hz 800*600@60Hz 
1024*768@60Hz 1280*720@60Hz 
1360*768@60Hz 1440*900@60Hz 
1400*1050@60Hz 1680*1050@60Hz 
1920*1080@60Hz  

Suporte de áudio PCM (44,1 KHz, 48 KHz) 
Função KVM  
(ligar ao PC, teclado/rato) 

ligar ao PC ligar ao teclado/rato 

Ligação do switch sim 



Entrada 
1 × HDMI 
1 × USB  
(para ligar ao PC) 

2 × USB (para ligar 
ao teclado/rato) 
1 × RJ45 

Saída 1 × RJ45 1 × HDMI 
Mecânicas Transmissor-TX Recetor-RX 
Caixa Caixa de metal 
Dimensões 109,6 mm (P) x 89,5 mm (L) x 26,3 mm (A) 
Peso líquido 160 g 170 g 
Fonte de alimentação CC 5 V 1 A 
Consumo de energia < 3,5 W < 3,5 W 
Temperatura de funcionamento 0 - 60°C 
Temperatura de armazenamento -20 - 70°C 
Humidade relativa 20-90% (sem condensação) 

 
 
 
 


