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     Na bazie wcześniejszych wieloletnich doświadczeń w elektronice powszechnego użytku, od 1992 r. jako 

firma DIOMAR specjalizujemy się w technice telewizji kablowej i satelitarnej.   

     Oferujemy pełen asortyment sprzętu do budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i instalacji 

teletechnicznych. Dla zapewnienia naszym Klientom elastycznych rozwiązań współpracujemy z 

czołowymi dostawcami urządzeń i technologii. 

     Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów dla telewizji kablowych i instalacji telewizyjnych 

renomowanej firmy WISI Communications. 

     Nasze rozwiązania i proponowane urządzenia oferowanych systemów zostały wielokrotnie nagrodzone i 

są rekomendowane przy projektowaniu oraz budowie instalacji telewizyjnych i satelitarnych w 

budownictwie wielorodzinnym. Oferujemy pełen asortyment sprzętu do budowy nowoczesnych 

systemów multiswitchowych spełniających wymagania techniczne określone w najnowszym 

Rozporządzeniu Budynkowym obowiązującym od 23 lutego 2013r. (Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r.; Dz. Ust. Poz.1289 z dnia 22.11.2012). 

     Dla usprawnienia wykonywania instalacji zgodnych z Rozporządzeniem Budynkowym, DIOMAR oferuje 

innowacyjny system RACK-SAT, który jest kompletnym i funkcjonalnym Punktem Styku (punkt kolokacji 

urządzeń) umożliwiającym podłączenie sieci publicznej, pola antenowego oraz okablowania budynkowego. 

     System został nagrodzony, miedzy innymi, Złotym Medalem MTP Wybór Konsumentów. 

     Dobór i instalacja produktów do budowy systemów TV jest rekomendowana przez Polską Izbę 

Radiodyfuzji Cyfrowej oraz poparta certyfikatami ASTRA CEE, przedstawiciela na Europę Środkowo-

Wschodnią, operatora satelitarnego SES z siedzibą w Luxemburgu Złota Astra.       

     W oparciu o bogatą wiedzę techniczną, ponad dwudziestoletnią praktykę, doświadczoną kadrę 

inżynierską oraz własne zaplecze techniczne i wparcie technologiczne najlepszych producentów urządzeń, 

projektujemy systemy, dostarczamy urządzenia, instalujemy, serwisujemy ze skróconym czasem reakcji 

pola antenowe, cyfrowe stacje czołowe i sieci dystrybucyjne dla: telewizji kablowych, hoteli, fabryk sprzętu 

elektronicznego, centrów handlowych, biurowców, budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz 

satelitarne systemy nadawcze dla stacji telewizyjnych, radiowych i telekomunikacji: 

1. Telewizja kablowa: cyfrowe stacje czołowe IPTV, OTT, DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, pola antenowe. 

Stacja czołowa Chameleon otrzymała w 2013r. prestiżową nagrodę SCTE (Society for Broadband 
Professionals) w kategorii najlepszego rozwiązania technicznego w zakresie przetwarzania sygnałów  

2. Telewizja Satelitarna - systemy multiswitchowe, sieci osiedlowe, antenowe instalacje zbiorowe AIZ 
3. Cyfrowa Telewizja Naziemna DVB-T – instalacje telewizyjne 
4. Instalacje odgromowe oraz ochrony przed przepięciami systemów antenowych TV satelitarnej i naziemnej 

5. Instalacje telekomunikacyjne zgodne z w najnowszym Rozporządzeniem Budynkowym 
6. Nowoczesne instalacje telewizyjne dla hoteli 
7. Satelitarne systemy nadawcze dla stacji telewizyjnych, radiowych i telekomunikacji 
8. Zintegrowane okablowania teletechniczne – projekt i wykonanie okablowania dostosowanego do 

współpracy różnorodnych systemów teleinformatycznych, również w oparciu o rozwiązania światłowodowe 
9. Monitoring wideo – systemy zintegrowane z nowoczesnymi instalacjami teletechnicznymi 

 
Zaufali nam między innymi :   

Aster, CANAL+ Cyfrowy, Cyfrowy Polsat, Multimedia Polska, Polskie Radio, Samsung, Telewizja Polska, Telewizja Polsat, 

Telewizja Puls, TVN a także inni operatorzy telewizji kablowej, nadawcy radiowi i telewizyjni oraz obiekty hotelowe i 

ośrodki szkoleniowe na terenie RP, fabryki sprzętu elektronicznego, projektanci instalacji telekomunikacyjnych, 

deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy i właściciele obiektów hotelowych i biurowych, 

administratorzy budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Zapraszamy do obejrzenia Fotoreferencji. 
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