
P Series 4G Modem Bonding Vídeo Encoder
Perfeito para transmissão ao vivo ao ar livre



QUALQUER HORA qualquer lugar 

O encoder de vídeo da série P Kiloview é um equipamento de 
codificação profissional de alta tecnologia, especialmente 
projetado para aplicações móveis. 
Ele adota o KiloLink - algoritmo patenteado pela Kiloview para 
resolver o problema de conectividade É perfeitamente adequado 
para transmissão ao vivo ao ar livre em cenários como eventos ao 
vivo, concertos, esportes, transmissão em campo e muito mais, a 
qualquer hora, em qualquer lugar.

A série P Kiloview apresenta latência ponta a ponta ultrabaixa 
(<1s), também é perfeito para produção de programa remoto ou 
interação de grupo.

P1 suporta entrada SDI, enquanto P2 suporta entrada HDMI.



Até 5 conexões em Bonding, Stream como um profissional

2x 4G celular interno + 2x USB 4G celular (LAN) + 1x Wi-Fi 
suporte para qualquer rede desejada.

Com o algoritmo de conexão patenteado como KiloLink, os encoders da série P 
podem equilibrar automaticamente o transporte de dados através das múltiplas 
conexões e ajustar a taxa de bits de acordo para garantir o streaming confiável.

Além disso, os seriais P podem oferecer suporte a pontos de acesso Wi-Fi para 
transmissão de dados e arquivos também.



Além do mais, é fácil de gerenciar com um 
único código QR, tudo pode ser gerenciado na 
palma da mão.

Fácil implantação em nuvem com gerenciamento de dispositivos
É grátis, seguro e flexível

Com o KiloLink Server, você pode gerenciar 
todos os seus dispositivos registrados no 
servidor, e monitorar o status do dispositivo, 
visualizar o fluxo, configurar parâmetros, 
atualizar firmware. 
Status de conexão em tempo real e estatísticas 
de dados também estão disponíveis no 
servidor.

Com ventoinha de resfriamento silencioso, é 
adequado para uso contínuo streaming mesmo 
em ambiente de alta temperatura;



Design portátil, nascido para transmissão ao vivo ao ar livre

Pressione o botão para iniciar ou parar o streaming;

Gravação e armazenamento
compatível com cartão SD / TF;

Com ventoinha de resfriamento silencioso, é adequado para uso 
contínuo e streaming mesmo em ambiente de alta temperatura;

Bateria embutida, autonomia 3-5 horas de trabalho
conexão para banco de energia ou bateria da câmera;

Gerenciamento web disponível,

Tamanho compacto, com peso leve de 400g
(incluindo a bateria);



Latência ultra baixa para transmissão de vídeo ponto a ponto.

Com tecnologia otimizada, a série P Kiloview oferece uma experiência de streaming de vídeo de latência 
ultrabaixa, que é adequada para produção remota, com alta qualidade. 

A latência de ponta a ponta com o servidor 4G-bonding é inferior a um segundo.



RSTP, RTMP, SRT, HLS, TS-UDP e mais

Não importa se você está usando uma única conexão ou 
a conexão em Bonding, com a série P Kiloview, você pode 
não apenas transmitir seu vídeo para Youtube / Facebook 
e outras plataformas com RTMP, mas também transmitir 
seu vídeo remotamente por SRT, e mais outros fluxos de 
trabalho usando diferentes protocolos, como RTSP, UDP 
e HLS. 

A transmissão ao ar livre nunca é tão fácil.



Streaming para várias plataformas

O codificador da série P Kiloview suporta streaming para plataformas simultaneamente, 
configurando o stream principal e o sub stream no console da web, o que significa que você pode 
transmitir para todas as plataformas populares o mesmo conteúdo.

(Resolução do stream principal de até 1080P60, resolução do sub stream de até 720P60)



Vídeo Rotação/Crop, e Overlay
Com a unidade de processamento FPGA, ele pode 
facilmente realizar as funções de rotação / crop para 
vídeo vertical / horizontal, o que o torna amigável 
para mídia social. Você também pode espelhar o 
fluxo ou ajustar a cor. Além disso, você pode definir 
sua imagem de sobreposição em qualquer posição, 
como adicionar um logotipo, texto etc.



Aplicação
Produção remota de vídeo, jornalismo - notícias e entrevistas, transmissão de vídeo móvel, transmissão de vídeo em 

nuvem, transmissão em situações sem fio.



Especificações

Model No. P1, P2
Input SDI (P1): HDMI (P2)
Modo de Transmissão 4G-LTE, WIFI (2.4/5G dual band), Ethernet by USB expansion
4G bonding capacidade 4 channels of 4G bonding (2 CH internal+ 2 CH external)
Resolução de Vídeo Up to 1080P60Hz:

1080p23.98/24/25/29.97/30
1080p50/59.94/60
1080i50/59.94/60

720p23.98/24/25/29.97/30
720p50/59.94/60

Video CODEC H.264/AVC, Motion-JPEG
Audio CODEC AAC/G.711
Latência <67ms
Protocolo RTMP/RTSP/SRT/RTP/HLS/TS over UDP, custom for SIP
Graphic overlay User-defined text, image overlay 
Gravação TF card slot/hard disk by USB expansion
Controle Android APP/Web 
Hot shoe Removable
Capacidade Bateria 3.7V 6800mAh (29.6Wh)
Alimentação DC 12V 1A
Consumo 6.5w
Temperatura de operação -20~45℃

Tamanho 115*75*35mm (4.53”*2.95”*1.38”)
Peso 400g (14 oz)



A DVPRO empresa brasileira representante oficial e exclusiva para distribuição e suporte 
dos produtos KILOVIEW no Brasil informa:

Como representante dos produtos KILOVIEW é responsável pela garantia de 1 ano dos 
equipamentos comercializados no território nacional, dentro das normas do código do 
consumidor, salvo os casos de mau uso do equipamento, baterias, acessórios e o 
funcionamento dos mesmos que dependam do serviço de terceiros como conexão a 
internet.
 
O funcionamento dos codificadores, decodificadores e conversores não possuem 
nenhum tipo de suporte ou garantia de funcionamento no que se refere a conexões e 
interconexão / configuração de rede ou compatibilidade com sistema de terceiros ou 
serviços necessário para seu uso.
 
A DVPRO não tem nenhuma responsabilidade legal pelo não funcionamento e eventual 
perda ou inoperabilidade sobre qualquer transmissão onde venham ser usados.
 
Todos os chamados para suporte ou dúvidas deverão ser feitos pelo e-mail 
dvpro@dvpro.com.br e serão respondido em um prazo de até 48 horas. 
Todo o suporte será realizado por meios digitais e de forma virtual.
 
Caso seja necessário algum tipo de manutenção no equipamento ou substituição, ela 
será realizada em nosso escritório de SP ou BH, com as custas de frete por conta do 
cliente.



Para os equipamentos da Série P Kiloview 4G a DVPRO irá oferecer em caráter especial serviços 
complementares a seus clientes para suprir necessidade imediatas, sabendo que não será necessário a 
sua contratação para o funcionamento do equipamento, a não ser para uso do sistema de Bonding, aja 
vista que o cliente também poderá a qualquer momento construir sua própria infraestrutura para otimizar 
custos e habilitar o serviço.
 



 Serviços:
 
-  Instalação de servidor de nuvem GOOGLE CLOUD

O serviço de nuvem GOOGLE CLOUD deverá ser contratado pelo 
cliente dentro das especificações fornecidas pelo fabricante para 
instalação do servidor KILOLINK.

Após a contratação do cloud a DVPRO irá assumir a configuração 
do servidor, entregando ao cliente completamente funcional.

Valor do serviço com impostos: R$ 2.700,00
Nesse valor estão incluídos 5 horas de treinamento e suporte 
virtual.
Hora de suporte adicional:  R$500,00 
 

Lembramos que o fabricante disponibiliza software 
e manual de instalação gratuitamente aos usuários. 
(sem suporte)

*estas. Informações poderão sofrer alterações



 Serviços:
 
-  contratação de servidor de nuvem DVPRO

O serviço de nuvem DVPRO consiste em uma conta para ate 2 
(dois) dispositivos em nossa infraestrutura.

Após a contratação da conta a DVPRO irá criar uma conta com os 
dados do cliente e configurar os dispositivos, entregando ao cliente 
completamente funcional.

Valor do serviço com impostos: R$ 680,00 por mês
Nesse valor estão incluídos 5 horas de treinamento e suporte 
virtual.
Hora de suporte adicional:  R$500,00 
 

Lembramos que o fabricante disponibiliza software 
e manual de instalação gratuitamente aos usuários. 
(sem suporte)

*estas. Informações poderão sofrer alterações



Os equipamentos da Kiloview P Series 4G Cellular Bonding são encoder de áudio e vídeo 
com entradas SDI ou HDMI com capacidade de encoder em RTMP/SRT/TS com agregador de conexão 4G 
através de um servidor de nuvem.
 
Mesmos sem o servidor para agregar os modens 4G este equipamento tem a capacidade de fazer 
transmissões ao vivo usando uma conexão apenas, deixando as outras como failover.
 
Importante lembrar que isso depende da sua conexão e as taxas de Up/down de sua operadora.
 
O recomendado é que tenha 3x a velocidade de UPLOAD que você pretenda fazer a codificação
 
Exemplo “H264 a 6Mbits” seria recomendado uma conexão com Upload de 18Mbits 
isso para uma única conexão.
 
No caso do uso do servidor na nuvem para agregar mais conexões, este valor será a 
soma de todas as conexões
 
Na Linha P pode ser usado com até 4 modens 3G/4G/5G - 2 internos e 2 externos e + 1 WIFI.
 
Estes equipamentos são indicados para transmissões jornalísticas de campo.



KiloLink
O poder de conectar todos os dispositivos Kiloview



Conectividade do Kilolink

KiloLink é uma tecnologia patenteada inovadora pelo Kiloview 
projetada para otimizar a transmissão de mídia por qualquer 
dispositivo Kiloview usando quaisquer links de rede 
disponíveis.

Com base na tecnologia de transmissão RUDP (UDP 
confiável) e algoritmos de controle de congestionamento 
precisos, o KiloLink oferece transmissão de rede convencional 
ou multi-link estável, eficiente e confiável comd esempenho 
significativamente melhor do que o protocolo TCP tradicional.



Por que KiloLink?

Multi-link Bonded Transmissão estável Conexão Segura
Rede móvel 4G vinculada com
largura de banda aprimorada

Transmissão estável mesmo em 
zona cega de sinal

Maior segurança e confiabilidade para 
conexão de dados



Rede móvel múltipla, largura de banda de Internet expandida

A tecnologia KiloLink melhora muito o desempenho, a segurança e a confiabilidade da transmissão de dados. 
A agregação multi-link do KiloLink pode maximizar a largura de banda utilizável em situações marginais de 4G, 

utilizando vários links de rede para garantir o máximo desempenho com redundância.



O KiloLink adota a tecnologia de transmissão criptografada 
TLS1.3 e pode escolher a criptografia AES-128 / AES-256 para 
garantir a segurança dos dados transmitidos.

A largura de banda de ligação é sobreposta para que possa acelerar o sinal 
externo em áreas com cobertura celular deficiente. 
Quando um link tem flutuações de largura de banda, o KiloLink equilibra a 
carga de largura de banda em 100 ms para garantir uma conexão mais estável.



Baseado em VPN
KiloLink suporta nativamente a tecnologia VPN (Virtual 
Private Network). Um túnel VPN pode ser estabelecido 
entre quaisquer dois dispositivos Kiloview ou um 
dispositivo e o KiloLink Server para obter acesso seguro à 
rede interna por meio da Internet pública. Além disso, com 
a VPN, você pode 
conectar um telefone celular ou computador ao hotspot 
compartilhado ou rede com fio usando produtos da série 
Kiloview P (via extensão USB), como um roteador de 
internet que suporta agregação multi-link. O KiloLink 
adota a transmissão criptografada TLS1.3 tecnologia e 
pode escolher a criptografia AES-128 / AES-256 para 
garantir a segurança dos dados transmitidos.



Fácil de implantar.

Se dois dispositivos que suportam KiloLink não podem atravessar 
diretamente o NAT / firewall devido às regras do firewall, você pode 
usar o KiloLink Relay Server gratuito do KiloView (baseado no 
Docker) para resolver o problema. Simplesmente implementa o 
serviço em sua plataforma de nuvem e implemente rapidamente o 
KiloLink Relay Server com um clique. O KiloLink então retransmitir 
sua mídia de streaming e fornecerá gerenciamento unificado de 
dispositivos remotos.



Aplicação
1. A transmissão ponto a ponto de agregação sem fio externa confiável pode ser obtida usando a série P 

e conectando-se diretamente ao Kiloview MG300 (Media Gateway).



Aplicação
2. O gerenciamento de dispositivos e o encaminhamento de streaming de mídia podem ser obtidos usando 

a série P para se conectar ao KiloLink Relay Server por meio de agregação 4G.



Download Manuais:
Kilolink-Deloyment-Guide-Linux (21111514551).pdf
Kilolink-Bonding-Platform-User-Manual (2021.8).pdf
P1-video-encoder-quick-start-guide (2021.11).pdf

Contatos:
Favor complementar
e-mail: dvpro@dvpro.com.br


