
Stacja czołowa Headend TV
Służy do odbioru wybranych programów satelitarnych.

Rozwiązanie dedykowane dla:

• hoteli i pensjonatów

• sanatoriów i szpitali

• lokalnych sieci TV kablowej

• zbiorowych instalacji telewizyjnych

Wybrane programy są przetwarzane do multipleksów DVB-T i dzięki temu 
mogą być odbierane przez każdy telewizor lub dekoder DVB-T.



Zalety stacji OM10 0646
 Odbiór 6 transponderów satelitarnych.

 Dekodowanie programów szyfrowanych
na 4 szt. modułów CAM.

 Stabilne parametry na wyjściu pomimo 
zmian parametrów na transponderach 
satelitarnych, dzięki czemu nie trzeba 
wielokrotnie programować telewizorów.

 Innowacyjny, zaawansowany technicznie 
multiplekser z pełną kontrolą nad pracą 
modułów CAM. 

 Na wyjściu zapewnia 6 multipleksów DVB-T.



Dwie wersje jednego programu
Niektóre programy jak np. Canal+, Fox, Eurosport są nadawane z podwójną 
ścieżką fonii:

• Fonia PL

• Fonia Oryginalna

Stacja OM 10 może utworzyć na wyjściu dwie wersje tego samego programu, 
a telewizory umieszczą je w osobnych miejscach listy programowej np.

Canal+ HD z fonią PL wśród programów polskich 

Canal+ HD z fonią oryginalną wśród programów angielskich



Własny program promocyjny
Stacja OM 10 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 10 i uruchomić odtwarzanie.
W ten sposób mogą Państwo swobodnie zmieniać zawartość programu 
promocyjnego.

Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl
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Alternatywa dla HEVC 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.

 Harmonogram przełączeń można sprawdzić na stronach UKE i KRRiTV

 Czy telewizory w Państwa Hotelu, Sanatorium lub w innej podobnej 
zbiorowej instalacji telewizyjnej są gotowe na taką zmianę?

 Jeżeli nie mają obsługi HEVC, to czy planują Państwo kupić nowe odbiorniki?



Czy wymieniać telewizory?
 Nadchodzące zmiany w telewizji naziemnej wymagają dostosowania się 

ale wymiana telewizorów na nowe z dekoderem HEVC może być kosztowna.

 Telewizja satelitarna stosuje standard MPEG-4 zatem można przełączyć się 
na odbiór satelitarny i nie wymieniać telewizorów.

 Nowoczesna i bardzo ekonomiczna stacja czołowa typu OM 10 
zapewni Państwu możliwość odbioru programów satelitarnych w MPEG-4.

 Gdy za kilka lat wymienią Państwo telewizory na nowe, wówczas 
stacja OM 10 może zostać przeprogramowana i dzięki temu wzbogaci 
aktualną ofertę o kolejne programy satelitarne.











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
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