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ρόκειται για ένα έξυπνο σύστημα
της FreeWave, για τη μεταφορά
σημάτων HDMI σε μεγάλες απο-

στάσεις μέσω καλωδίων UTP. Το σύστημα
αποτελείται από ένα πομπό/μετατροπέα
HDMI σε UTP και ένα ή περισσότερους δέ-
κτες/μετατροπείς UTP σε HDMI. Η μέγιστη
απόσταση μεταφοράς, φτάνει τα 50 ή 100
μέτρα, ανάλογα το μοντέλο. Μπορούμε ε-
πίσης να μεταφέρουμε σήματα από ένα
πομπό σε πολλούς δέκτες με ενδιάμεσο
switch και σε αυτή την περίπτωση η μέγι-
στη απόσταση είναι 100+100μ. Εκτός από

τη μεταφορά του σήματος HDMI γίνεται
και μεταφορά του τηλεχειρισμού στη θέ-
ση των δεκτών, γεγονός ιδιαίτερα σημα-
ντικό για τον απομακρυσμένο τηλεχειρι-
σμό συσκευών, όπως πχ δορυφορικός δέ-
κτης, DVD player κτλ.
Στη συσκευασία βρίσκουμε έναν πο-
μπό/μετατροπέα (ΤΧ) κι έναν δέκτη/μετα-
τροπέα (RX), τους αντίστοιχους υπέρυ-
θρους αισθητήρες, δύο τροφοδοτικά των
5 V και το εγχειρίδιο χρήσης. Τα TX & RX
είναι συμβατά με HDCP 1.2, ενώ συνερ-
γάζονται με gigabit switch, με συνδεσμο-
λογία μέχρι και σε 3 layers. Αυτό σημαί-
νει ότι εάν χρειάζεται, μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε περισσότερα RX με ένα
TX, ή περισσότερα TX σε περισσότερα RX,
αρκεί να έχουμε διαφορετικές IP και MAC
address. 
Επίσης, να αναφέρουμε ότι οι αισθητήρες
IR, λειτουργούν σε μήκος κύματος 940
nm και συχνότητα 38 KHz. Τα καλώδια
μπορούν να είναι Cat5/5e/6, το bandwidth
είναι 165MHz (4,95Gbps), ενώ υποστηρί-
ζονται όλες οι διαθέσιμες αναλύσεις μέ-
χρι και 1080p. 

Η ανάγκη μεταφοράς ενός σήματος HDMI σε μεγάλη

απόσταση, είναι εμφανής σε πολλές περιπτώσεις, ενώ αυτό

το μήνα, δοκιμάσαμε και επιβεβαιώσαμε μία εξαιρετική

λύση που ονομάζεται FreeWave FMAMXLP.
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Με μιά ματιά 

Η γνώμη μας: Πρόκειται για ένα εύκολο στην τοποθέτηση και σύνδεση σύστημα, που μάς δίνει μια
πολύ οικονομική λύση για την διανομή σημάτων HDMI σε μεγάλες αποστάσεις, με χρήση καλωδίων
Cat5/5e/6. Μας άρεσε! 

IDComs, Ποσειδώνος 33 Άλιμος, τηλ.: 210-9373008, info@idcoms.grinfo

Τιμές:
FM AMXIR (1xTx+1xRx+Remote): 193 Ευρώ (για 50 μέτρα)
FM AMXLP (1xTx+1xRx+IR Remote): 300 Ευρώ (για 100 μέτρα)

Point to Multi point
FM AMXLP (1xTx+1xRx+IR Remote): 300 Ευρώ (για 100 μέτρα)
FM AMXLP (2xRx+2xIR Remote): 167 Ευρώ (για 100 μέτρα)
S505G Switch: 35 Ευρώ



Δοκιμές
Στη διάθεσή μας είχαμε ένα TX και 2 RX,
τα οποία συνδέσαμε με τη βοήθεια του Gi-
gabit Ethernet Switch TOTOLINK S505G,
που εισάγεται στην Ελλάδα από την ίδια ε-
ταιρία. Το συγκεκριμένο Switch διαθέτει
5 θύρες και συνεργάζεται με καλώδια UTP
5/5e/6/7 σε μήκος μέχρι 100μ. Για τη δο-
κιμή χρησιμοποιήσαμε καλώδιο Cat5 μή-
κους 50 μέτρων. Αφού συνδέσαμε τo ΤΧ
σε έναν δορυφορικό δέκτη και τα 2 RX σε

δύο τηλεοράσεις FullHD, τα ενεργοποιή-
σαμε και η επικοινωνία ήταν άμεση και α-
πρόσκοπτη. Ένα πράσινο LED που αναβο-
σβήνει, αποτελεί την ένδειξη σωστής με-
ταφοράς δεδομένων, ενώ διατίθεται και
ενδεικτικό κόκκινο LED λειτουργίας. Δεν
απαιτείται κανενός είδους ρύθμιση και οι
μετατροπείς θα λειτουργήσουν άμεσα.
Στη συνέχεια δοκιμάσαμε την επέκταση
τηλεχειρισμού, η οποία λειτούργησε επί-
σης απρόσκοπτα, δίνοντάς μας ιδέες για

ένα αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς Nova
και OTE TV σε άλλο δωμάτιο, με πλήρη τη-
λεχειρισμό, μιας και το καλώδιο UTP ο-
δηγείται πολύ πιο εύκολα μέσα σε μια οι-
κία. Σαφώς, οι εφαρμογές του συστήμα-
τος δεν σταματούν σε οικιακή χρήση, διό-
τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πχ και σε έ-
να συνεδριακούς χώρους ή χώρους σεμι-
ναρίων και γενικότερα όπου απαιτείται η
μεταφορά σήματος HDMI σε αποστάσεις
μέχρι 100 μέτρα.  n
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Περισσότερα Rx με χρήση Switch2Λύση για 100 μέτρα1 To Switch TOTOLINK S505G3
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