
Jak dla abonentów TVK 

można zastąpić HEVC DVB-T2

programami DVB-S2 MPEG-4
 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

 Większość abonentów TV kablowej nie jest gotowa na taką zmianę.

 Jak można im zapewnić sygnał w standardzie MPEG-4 ?



Rozwiązanie to stacja TANGRAM

Zapewni odbiór programów satelitarnych nadawanych w kompresji MPEG-4.

 Panel GT 34W to 8 tunerów satelitarnych (można rozszerzyć do 16 tunerów)

 Panel GT 42W to 4 gniazda CI na profesjonalne moduły CAM.

Ile modułów CAM potrzeba użyć do tego celu?





















8 lub 16 tunerów SAT to GT 34W

 Panel w wersji bazowej zapewnia odbiór 8 transponderów satelitarnych.

 Dodatkowa funkcjonalność GT OS2 zwiększa liczbę tunerów do 16

 Funkcjonalność GT MUX pozwala na multipleksację programów 
z różnych transponderów przed ich przesłaniem do modułów CAM.



8 gniazd CI to 2 x GT 42W

 Jeden panel obsługuje 4 moduły CAM zatem dwa panele będą wystarczające

 Elastyczny wybór szybkości zegara zapewnia optymalną pracę modułów CAM 

 Pełne zarządzanie deszyfrowaniem pozwala na precyzyjny wybór PID-ów,
które mają być dekodowane na modułach CAM.

 Pełna kontrola parametrów programów w strumieniach IPTV SPTS / MPTS.



Może być potrzebny dodatkowy
panel modulatora GT 23W / GT 24W

 Programy satelitarne mają większy bitrate niż programy naziemne DVB-T.

 Panel GT 23W to 12 multipleksów QAM

 Panel GT 24W to 8 multipleksów COFDM

 Elastyczna konfiguracja parametrów modulacji osobno dla każdego multipleksu.



W prostszych instalacjach
można użyć stacji OM10 / OM20 

 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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