
   
 

 

Smart Cabling & Transmission 

GSP08 

 
Supressor de picos para portas HDMI 

Dispositivo destinado à proteção contra sobretensões elétricas provocadas por exemplo por descargas elétricas (p.e. 

atmosféricas). As ligações à terra requeridas em cabos HDMI oferecem proteções contra voltagens perigosas que 

podem ocorrer na blindagem. Devido ao comprimento dos cabos de ligação à terra, os sistemas de ligação à terra 

podem parecer como circuitos abertos para as descargas elétricas causando descargas de muito altas frequências. 

Não existem normalmente nos equipamentos, proteções contra estes fenómenos, podendo destruir as portas HDMI 

de computadores, monitores, televisores e genericamente equipamentos que possuam este tipo de interface. 

Características 

 Fornece proteção a equipamentos com interfaces HDMI 

 Suporta HDMI 1.4 

 Em conformidade com IEC61000-4-2,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5 

 Proteção intrínseca ESD (descargas electroestáticas), EFT (transitórios elétricos de curta duração), proteção 

contra descargas elétricas.  

 

Instalação 

1. Ligar o equipamento à entrada/saída HDMI 

2. Usando uma unidade do GSP08, ligue o outro equipamento à saída HDMI 

3. Usando duas unidades do SP008, ligue o cabo HDMI entre os dois terminais SP008 

 

 

 

 

Cabo HDMI 1080P 5M (Máx.) 

Cabo HDMI 4K2K 3.5M (Máx.) 
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Cabo recomendado 

1. Recomendamos a utilização de cabo HDMI 1.4 de boa qualidade. 

2. De forma a ter a melhor performance de proteção, o cabo HDMI entre o equipamento HDMI e o supressor 

GSP08 deve ter um comprimento inferior a 1 metro. 

 

Painel 

 

 

Precauções e distâncias recomendadas 

1. Para garantir que a unidade protege os equipamentos o fio terra deve estar ligado à terra. 

2. Baseado numa resolução 4K2K, o comprimento total do cabo deve ser inferior a 3.5 metros. 

3. Baseado numa resolução 1080P, o comprimento total do cabo deve ser inferior a 5 metros 

 

Especificações 

Interface entrada / saída HDMI x 2 
Proteção ESD 15 KV (ESD), 8 KV (Contacto) 
Proteção EFT 40A (5/50ns) 
Proteção contra descargas elétricas 5A (8/20 us 
Velocidade de reação <1 nS 
Temperatura em operação 0 a 55ºC 
Temperatura em armazenamento -20 a 85ºC 
Humidade até 95% 
Dimensões 58.3x25.4x25.4mm 
Peso 35 g 

 

 


