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Introdução
Parabéns pela sua compra do sistema de transmissão de vídeo DC-Link. Leia atenta-
mente este manual antes de utilizar o seu produto e certifique-se de que o mesmo é 
mantido num local seguro.

A tecnologia contida neste produto, inclusive o próprio dispositivo, assim como o soft-
ware e as marcas registradas associadas, estão protegidos por lei. Qualquer cópia ou 
reprodução 
sem a permissão por escrito do proprietário dos direitos de autor é proibida, quer 
parcial ou totalmente. Todas as marcas de terceiros ou direitos de autor mencionados 
neste manual são propriedade dos respectivos proprietários.

Este produto tem uma garantia limitada de um ano. A garantia pode ser anulada no 
caso de:

• Danos físicos no produto

• Qualquer dano resultante de uso, manutenção ou armazenamento 
 inadequados

• Danos resultantes da utilização de fontes de alimentação inadequadas

• Danos que não estejam relacionados com o design do produto ou com a 
 qualidade do seu fabrico
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Precauções de segurança
O Sistema de Transmissão de Vídeo
Não bloqueie ou obstrua as passagens de ar, uma vez que isso pode resultar em 
curto-circuitos, incêndios ou choques eléctricos. Desligue imediatamente o aparelho se 
este entrar em contacto com líquidos.

A Fonte de Alimentação
O aparelho deve ser utilizado com pilhas ou fontes de alimentação AC-DC de acordo 
com a voltagem especificada no aparelho ou na documentação incluída.
Se utilizar pilhas, certifique-se de que as pilhas são compatíveis e não têm ranhuras ou 
fugas.

Utilize o adaptador de alimentação incluído. Quando utilizar um adaptador de alimen-
tação de outros fabricantes, certifique-se de que o adaptador está em conformidade 
com as especificações do aparelho e que tem a polaridade adequada.

Remova a fonte de alimentação caso:
• O aparelho não seja utilizado durante um longo período de tempo
• O cabo de alimentação esteja danificado
• O exterior do aparelho esteja danificado.

Ambientes de Funcionamento

• Devido às normas vigentes que regem o uso de sistemas baseados em rádio,  
 este aparelho está autorizado para ser utilizado em espaços interiores 
 contando com os canais pré-instalados cinco e seis (De acordo com a lei, 
 a "utilização em espaços interiores" entende-se como a utilização num edifício  
 ou local semelhante em que a protecção normalmente fornecerá a devida  
 atenuação).
• Para garantir uma transferência de dados eficaz, não coloque o aparelho  
 sobre superfícies metálicas.
• Não coloque o dispositivo em superfícies sujas ou húmidas.
• Não utilize o aparelho próximo de água ou em zonas de humidade elevada,  
 perto de fogueiras ou tubos de gás nem perto de redes eléctricas.
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Em todos os estados membros da UE, a operação a 5150-5250MHz 
é restrita apenas ao uso em ambientes internos.

Descrição geral
O DC-Link-CLR“ é um sistema de transmissão de vídeo WHDI de alto desempenho que 
transmite sinais de vídeo e áudio descomprimidos até 300m com baixa latência (1 ms 
de atraso).

Devido à decisão consciente de não implementar DFS (Selecção Dinâmica de Fre-
quência), que é obrigatória para utilização em ambientes externos, o aparelho possui 
um maior alcance, maior estabilidade e melhor facilidade de utilização do que outros 
sistemas comparáveis.

Tanto o transmissor como o receptor contam com conectores 3G-SDI e HDMI (Plug & 
Play). Quando se liga uma fonte de vídeo, o transmissor seleciona automaticamente 
a entrada (SDI recebe prioridade). As saídas 3G-SDI e HDMI do receptor podem ser 
usadas em simultâneo.
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Características
• 300m Alcance
 Capacidades de transmissão até 1000m são possíveis mediante uma boa linha de visão  
 e posicionamento ideal da antena

•	 Conectividade	rápida	e	de	confiança
 A decisão de não implementar o Sistema DFS obrigatório para a utilização em 
 espaços exteriores, e dos canais de transmissão pré-instalados, significa que não há
 necessidade de procedimentos complexos de emparelhamento. Adicionalmente, a 
 estabilidade da transmissão foi aumentada.

• Transmissão em Tempo Real
 Graças a uma latência inferior a 1 ms, o sistema é adequado para aplicações de 
 controlo em tempo real

• Transmissão descomprimida
 Transmissões de 10 bits, 4:2:2 via 3G-SDI e HDMI sem conversão de formato

• Suporta Formatos até 1080p 60Hz inclusive

•  Transmissão de áudio de 2 canais
 Transmissão de áudio integrada nos canais 1 e 2 via SDI e HDMI

• Faixa de frequência sem licença
 Opera dentro da gama de frequências ISM de 5GHz isentas de licença a partir de 
 5.1-5.9GHz

• Suporte Multicast
 Transmissões 1:1 ou 1:n até quatro sistemas paralelos

• Meta-dados e Transmissão de Código de Tempo

• Encriptação AES-128

• Revestimento de metal
 O transmissor e o receptor são extremamente resistentes.

• Voltagem de entrada variável
 A voltagem de entrada varia entre 9,0-18,0V DC e permite que o sistema seja operado
 com uma variedade de baterias ou fontes de alimentação.

• Ecrã de estado
 Ecrãs de estado para a alimentação DC, vídeo e potência de sinal RSSI

• Montagem
 Suporte de tripé de 1/4"

• Placa adaptadora da bateria
 Entregue com as placas de bateria NPF/ V-Mount como padrão.

• Design Plug-and-Play
 Pronto a usar sem precisar de configurações complexas

• 1 Ano de Garantia do Fabricante
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Descrição do Produto

Transmissor

 

1) Suporte de tripé de 1/4"

2) Ligação da antena: Conector SMA (macho)

3) Botão do Menu: Desbloquear/bloquear ecrã

4) Botão de Controlo: Pressione para mudar os canais

5) Ecrã LCD: Canal de visualização, nível de potência, informação de 
 temperatura, estados OSD.

6) LIGAR-DESLIGAR Interruptor de Energia

7) SDI-ENTRADA: Entrada 3G/HD/SD-SDI, (conector BNC fêmea)

8) SAÍDA DO LOOP SDI: Saída 3G/HD/SD-SDI, (conector BNC fêmea)

9) HDMI-ENTRADA: Entrada HDMI (conector fêmea do tipo A)

10) DC-ENTRADA: 9 – 18V DC

11) Mini USB: Para actualização de firmware.
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Descrição do Produto

Receptor

1) Suporte de tripé de 1/4"

2) Ecrã do estado do RSSI: Potência do sinal 

3) Botão do Menu: Desbloquear/bloquear ecrã

4) Botão de Controlo: Pressione para mudar os canais

5) Ecrã LCD: Canal de visualização, nível de potência, informação de 
 temperatura, estados OSD. 

6) LIGAR-DESLIGAR Interruptor de Energia

7) HDMI-SAÍDA: Saída HDMI (conector fêmea do tipo A)

8) SDI-SAÍDA DUPLA: Saída 3G/HD/SD-SDI, (conector BNC fêmea)

9) DC-ENTRADA: 9,0 – 18,0 V DC

10) Mini USB: Para actualização de firmware  
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Funcionamento
Transmissor

1. Ligue as duas antenas omnidireccionais aos conetores macho SMA.
2. A base do transmissor está equipada com um tripé ¼", se necessário.
3. Utilize o cabo de 4 pinos macho-para-D-TAP incluído para ligar a uma fonte de  
 alimentação com voltagem adequada.

Receptor

1. A base do receptor está equipada com um tripé ¼", se necessário.
2. Utilize o cabo de 4 pinos macho-para-D-TAP incluído para ligar a uma fonte de  
 alimentação com voltagem adequada.
3. Certifique-se de que escolheu a frequência que corresponde à do transmissor.

Distribuição do Sinal

Ligue a saída SDI ou HDMI da câmara à entrada SDI ou HDMI do transmissor. Se tanto 
a entrada SDI como a entrada HDMI estiverem activas, o transmissor dará prioridade 
ao sinal SDI.

Ligue a saída SDI ou HDMI do receptor à entrada SDI ou HDMI do aparelho de vigilân-
cia/gravação. Durante a transmissão activa, tanto a saída SDI como a saída HDMI no 
receptor podem ser usadas em simultâneo.

Certifique-se de que as antenas estão firmemente ligadas, de que todas as outras 
ligações estão estáveis e de que as baterias são as adequadas.
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Posicionamento da antena

Posicione as antenas do transmissor e do receptor como ilustrado. Assim, garante-se a 
melhor performance RF possível.

Instale o transmissor e o receptor o mais alto possível (pelo menos 2 metros acima 
do nível do solo) para manter uma boa visibilidade. Durante o funcionamento, tente 
manter o transmissor e o receptor a alturas semelhantes.

Evite obstáculos tais como paredes, árvores, estruturas de água e de aço, entre o 
transmissor e o receptor.

A ligação é mais forte quando as superfícies planas do transmissor e do receptor se 
encontram viradas uma para a outra.

Funcionalidades
Ecrã OLED.

O ecrã OLED mostra as informações mais importantes do transmissor e do receptor.
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Seleccionar um Canal

1. Para escolher um canal no transmissor/receptor, pressione o botão “MENU” e selec-
cione o canal com o botão “+” ou “-”, depois pressione o botão “MENU” para confirmar.
O sistema funciona em 10 canais dentro da banda de frequência ISM de 5 GHz isenta 
de licença.
  Tanto o transmissor como o receptor possuem um 
  seleccionador de frequências que permite posicionar entre o  
  0 e o 9.
  O transmissor e o receptor devem ser sintonizados para o 
mesmo canal para funcionarem. No caso de se utilizarem vários sistemas ao mesmo 
tempo, então só se deve utilizar cada segundo canal. Pode utilizar-se um máximo de 4 
sistemas simultaneamente.

DC-SCAN

O DC-SCAN é um verificador do espectro da banda de 5 GHz e mostra o quão 
ocupados estão os respectivos canais. Escolha um canal livre para um desempenho 
adequado. Para iniciar o DC-SCAN, pressione o botão “-” durante 3 segundos. O 
scanner de frequências só se encontra disponível na saída HDMI. Para desligar o DC-
SCAN, prima novamente o botão “-” durante três segundos.
O canal 0 no modo DC-Scan apresenta o monitor de funcionamento da antena. Se a 
antena estiver verde, não há problemas. Se estiver vermelha, há algum problema com 
as antenas.

Menu no Ecrã

O Menu no Ecrã é importante para configurar o seu aparelho ou se você precisar de 
informações acerca de estados. Em situações ao vivo, o Menu no Ecrã pode tornar-se 
uma distracção. Por este motivo, o Menu no Ecrã pode ser desligado no receptor. Para 
desligá-lo, pressione o botão “MENU” três vezes para navegar até o Menu no Ecrã e 
seleccione o estado pretendido usando o botão “+” ou “-”. Confirme a sua escolha 
pressionando novamente o botão “MENU”. Um indicador no ecrã OLED do receptor 
indicará o estado do Menu no Ecrã.

Reduzir a Potência de Transmissão

Para reduzir a potência de transmissão, pressione o botão “+” e o botão “-” no 
transmissor ao mesmo tempo durante 3 segundos até que o ecrã OLED exiba o menu 
da ventoinha e de PWR. Utilize os botões “+” ou “-” para seleccionar o menu PWR 
e confirme a escolha com o botão “MENU”. Para alterar a potência de transmissão 
pressione o botão “+” ou “-” e confirme a sua selecção com o botão “MENU”. Um 
passo reduz em 5% a potência de transmissão.
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Controlo da Ventoinha

O controlo da ventoinha permite ao utilizador reduzir o volume da ventoinha durante 
a gravação de áudio. Para desligar ou ligar a ventoinha no receptor, pressione o botão 
“MENU” para navegar até o menu de ventoinhas e seleccione o estado pretendido 
usando o botão “+” ou “-”. Os estados possíveis são “AUTO”, “√” ou “X”.
“AUTO” selecciona o modo de cinema, que activará as ventoinhas utilizando os sinais 
de gravação e paragem da câmara.
“√” liga permanentemente os ventiladores. “X” desliga as ventoinhas.

! Aviso !

Desligar as ventoinhas pode ser necessário em algumas situações, mas 
fazê-lo de forma permanente não é recomendado. Fazê-lo afectará o tempo 
de vida do seu equipamento wireless. Para proteger o seu dispositivo 
contra danos, as ventoinhas desligam-se automaticamente após reiniciar. 
Se a temperatura exceder os 75 graus Celsius, ligue as ventoinhas 
instantaneamente. Quaisquer danos causados por sobreaquecimento 

invalidam a garantia.

Modo Cinema

O modo de cinema é um modo automático (indicado com “AUTO” no menu do ventila-
dor) que só funciona através do sinal SDI. A ventoinha desliga-se no início da gravação 
através do botão de gravação da câmara. Quando a gravação terminar, a ventoinha 
inicia automaticamente.
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Ecrã Estado Descrição

RSSI 0-1 LEDs A intensidade do sinal de rádio é fraca e há 
interferências visíveis no sinal de vídeo

2-3 LEDs A força do sinal de rádio é normal e a qualidade 
do vídeo é boa

4-5 LEDs A força do sinal de rádio é muito forte e a 
qualidade do vídeo é muito boa

Ecrã RSSI

O ecrã RSSI (Indicador de Potência do Sinal Recebido) mostra a potencia do sinal, o 
que permite ao operador assegurar-se de que o sistema está a funcionar correctamen-
te.

Estabelecer uma Ligação

Após realizar todos os passos anteriores, ligue o transmissor e o receptor usando o 
interruptor de alimentação. 
Quando o transmissor detectar uma entrada de vídeo, o formato de vídeo será exibido 
no ecrã LCD..
O transmissor demora entre 10 a 30 segundos para se ligar ao receptor. Durante este 
breve período, a saída de vídeo do receptor exibirá “À espera de ligação”.
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Manutenção
Não tente reparar, modificar ou alterar estes aparelhos em qualquer circunstância.
Limpe os aparelhos com um pano suave, limpo, seco e sem cotão. Não abra os 
dispositivos, pois eles não contêm peças que possam ser operadas pelo utilizador.

Armazenamento
Os aparelhos podem ser armazenados a temperaturas entre os -20 °C e os 60 °C. Em 
caso de armazenamento a longo prazo, utilize o estojo de transporte original e evite 
condições ambientais como a humidade elevada, pó, ou ambientes excessivamente 
ácidos ou escuros.

Aviso!

De modo a garantir a sua própria segurança, utilize apenas baterias de 
marcas registadas de alta qualidade e siga as instruções de segurança 

disponibilizadas pelo fabricante.

Resolução de problemas
Causa Possível Solução Possível

Sem vídeo
Falta de energia

Verifique as fontes de alimentação do transmissor e do receptor 
e verifique se todos os cabos estão correctamente ligados e se 
existe energia suficiente.

Antenas Certifique-se de que as antenas não estão danificadas e de que 
estão bem ligadas. Por favor, utilize o DC-Scan para verificar.

Cabo de ligação de 
vídeo

Examine o ecrã LED para “Vídeo” do transmissor. Se o LED 
estiver escuro, verifique o cabo de ligação HDMI ou SDI.

Seleccionar a 
frequência

Certifique-se de que o transmissor e o receptor se encontram no 
mesmo canal.

Formato de vídeo 
não suportado Certifique-se de que está a usar um formato de vídeo suportado.

Qualidade 
de vídeo 
inadequada

Ligações Certifique-se de que todos os cabos SDI ou HDMI estão 
devidamente ligados.

O alcance é 
demasiado grande 
ou o sinal encontra-
se obstruído

Verifique no receptor quantos LEDs "RSSI" estão ligados. Para 
obter uma qualidade decente, pelo menos 2-3 LEDS devem 
estar ligados. Se apenas um estiver ligado, o sinal será fraco e a 
distância entre o transmissor e o receptor terá que ser reduzida. 
Como alternativa, os obstáculos entre os aparelhos podem ser 
removidos ou um outro canal pode ser seleccionado.

Interferências no 
sinal de rádio. Abra o DC-Scan e escolha um canal livre.
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Especificações	Técnicas

Transmissor Receptor

Ligações

1x Entrada SDI (BNC fêmea)
1x Saída SDI (BNC fêmea)1x Entrada 

HDMI (Tipo A fêmea)
2x Antenas (RP-SMA macho)

1x Entrada DC (4 pinos fêmea)

2x Saídas SDI (BNC fêmea)
1x Saída HDMI (Tipo A fêmea)
5x Antenas (RP-SMA macho)

1x Entrada DC (4 pinos fêmea)

Alimentação 9,0 – 18,0 V DC 9,0 – 18,0V DC

Consumo de Energia < 8 W < 8 W

Dimensões (CxLxA), sem 
Antenas 130.5 x 72 x 21,75mm 140,95 x 100 x 22,4mm

Peso 380g 540g

Formatos de vídeo 
suportados 1080p(60, 59.94, 50, 30, 1080p(60, 59.94, 50, 30,

29.97, 25, 24, 23.98) 29.97, 25, 24, 23.98)

1080i (60, 59.94, 50) 1080i (60, 59.94, 50)

720p (60, 59.94, 50) 720p (60, 59.94, 50)

576i (50) 576i (50)

480i (59,94) 480i (59,94)

Formato de áudio 2 Canais SDI Incorporados 2 Canais SDI Incorporados

Áudio 24bit/48kHz Áudio 24bit/48kHz

Ecrãs Painel OLED de 0,91 polegadas Painel OLED de 0,91 polegadas, 5 
LEDs para indicação RSSI

Sensibilidade do Receptor - - 75 dBm

Largura de banda 40MHz 40MHz

Modo de modulação 5G WIFI:OFDM 5G WIFI:OFDM

Potência máxima de 
transmissão 5G WIFI: 21 dBm 5G WIFI: 21 dBm 

Intervalo máximo das 
antenas 5G WIFI : 3.3dBi 5G WIFI : 3.3dBi

Temperatura de 
Funcionamento

      0 - 40°C (Funcionamento) -20 - 
60°C (Armazenamento)

     0 – 40°C (Funcionamento) -20 – 
60°C (Armazenamento)

Certificação  CE CE
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Legislações	específicas	do	país

Canal Frequência Europa EUA Canadá Rússia Japão China Turquia

0 5550 MHz x x x ✓ x x x

1 5590 MHz x x x ✓ x x x

2 5630 MHz x x x ✓ x x x

3 5670 MHz x x x ✓ x x x

4 5150 MHz x x x ✓ x x x

5 5190 MHz Interior Interior Interior ✓ Inter-

ior
✓ Interior

6 5230 MHz Interior Interior Interior ✓ Inter-

ior
✓ Interior

7 5270 MHz x x x ✓ x x Interior

8 5310 MHz x x x ✓ x x Interior

9 5510 MHz x x x ✓ x x x

Antes de operar o sistema de rádio, consulte as regulamentações referentes a 
frequências do respectivo país.

Acessórios Incluídos
1x Transmissor 

1x Receptor

3x Antenas Externas (podem ser compradas separadamente)

2x Cabos adaptadores DC da Anton Bauer (D-Tap) (m) para conector DC de 4 pinos 

(m)

2x Fontes de alimentação

1x Suporte para Monitor de 1/4”

1x Guia rápido de utilização 
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Observações
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Erros e omissões excluídos.


