Stacja czołowa DVB-T/T2/C
Służy do odbioru wybranych programów TV naziemnej DVB-T2 i DVB-T
lub szyfrowanego sygnału TV kablowej DVB-C.
Rozwiązanie dedykowane dla:
• hoteli i pensjonatów
• sanatoriów i szpitali
• lokalnych sieci TV kablowej
• zbiorowych instalacji telewizyjnych
Wybrane programy są przetwarzane do multipleksów DVB-T lub DVB-C
i dzięki temu mogą być odbierane przez każdy telewizor lub dekoder.

Zalety stacji OM11 0648
 Odbiór 6 multipleksów cyfrowych DVB-T/T2
lub DVB-C z programami szyfrowanymi.
 Dekodowanie programów szyfrowanych
DVB-C na 4 szt. modułów CAM.
 Stabilny układ programów TV pomimo zmian
parametrów odbieranych sygnałów, dzięki
czemu nie trzeba wielokrotnie programować
telewizorów.
 Innowacyjny, zaawansowany technicznie
multiplekser z pełną kontrolą nad pracą
modułów CAM.
 Na wyjściu zapewnia 8 multipleksów DVB-T
lub DVB-C.

Programy w multipleksach DVB-T
MUX 1 DVB-T
ATM Rozrywka
Eska TV
Fokus TV
Polo TV
Stopklatka TV
TTV
TV Trwam
TVP ABC

MUX 2 DVB-T
Polsat
Puls 2
Super Polsat
TV 4
TV 6
TV Puls
TVN
TVN Siedem

MUX 3 DVB-T
TVP 1 HD
TVP 2 HD
TVP 3 regionalny
TVP Historia
TVP Info
TVP Sport HD

MUX 8 DVB-T
Metro TV
Nowa TV
TVP Kultura HD
TVP Rozrywka
WP
Zoom TV

Te programy nie są szyfrowane, ale ich reemisja w instalacjach zbiorowych
wymaga uzyskania zgód od nadawców.
Programy TVP dla hoteli są płatne.
Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Gotowa na multipleksy DVB-T2
 W pierwszej połowie 2022r. nadajniki DVB-T telewizji naziemnej
z programami w kompresji MPEG-4 zostaną wyłączone.
 W to miejsce zostaną uruchomione nadajniki DVB-T2 z programami
nadawanymi w nowym standardzie HEVC.
 Należy przypuszczać że na nowych multipleksach DVB-T2
wszystkie programy będą w jakości HD
 Stacja OM 11 zapewni odbiór programów z nadajników DVB-T2
i wykona konwersję do multipleksów wyjściowych DVB-T lub DVB-C.
 Typ modulacji wyjściowej można elastycznie dopasować
do istniejących parametrów instalacji TV.

Programy z TV kablowej DVB-C







Tuner nr 1: QAM 64 / 128 / 256
Tuner nr 2: QAM 64 / 128 / 256
Tuner nr 3: QAM 64 / 128 / 256
Tuner nr 4: QAM 64 / 128 / 256
Tuner nr 5: QAM 64 / 128 / 256
Tuner nr 6: QAM 64 / 128 / 256

To mogą być programy szyfrowane, do ich
dekodowania należy użyć profesjonalnych
modułów CAM (np. 8 serwisów)
oraz kart dekodujących od Operatora.

Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Własny program promocyjny
Stacja OM 11 ma wbudowany odtwarzacz pliku multimedialnego
który jest wyświetlany w telewizorach jako osobny program.
W pamięci stacji można zapisać kilka własnych plików multimedialnych
które w prosty sposób można uruchamiać w zależności od potrzeb.
Jeżeli chcą Państwo dodać kolejny plik multimedialny (film, prezentacja itp.),
wystarczy go skopiować do pamięci stacji OM 11 i uruchomić odtwarzanie.
W ten sposób mogą Państwo swobodnie zmieniać zawartość programu
promocyjnego.
Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Porządek w instalacji TV
Stacja OM 11 zapewni:
 Regenerację sygnałów odbieranych z anten DVB-T / DVB-T2
albo podłączenie sygnałów od lokalnego Operatora TV kablowej DVB-C
 Elastyczną zmianę częstotliwości multipleksów wyjściowych
 Samodzielnie określoną kolejność programów poprzez nową numerację LCN
 Stabilność układu programów niezależnie od zmian w odbieranych sygnałach
Wystarczy tylko jeden raz automatycznie zaprogramować telewizory
i nie martwić się o ich strojenie przy zachodzących zmianach
w sposobie odbioru programów.

Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Zaawansowana funkcjonalność
w kompaktowej obudowie






Innowacyjne rozwiązania techniczne
Wygoda i funkcjonalność
Minimalne koszty eksploatacyjne
Niezawodność i stabilność
Renomowany europejski producent
WISI Communications GmbH
 Pełne wsparcie techniczne od polskiego
dystrybutora DIOMAR

Więcej informacji: tv@diomar.pl

