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DIOMAR specjalizuje siê w technice telewizji kablowej i sateli-
tarnej od 1992r. Nasza oferta obejmuje pe³en asortyment sprzêtu do
budowy nowoczesnych systemów teletechnicznych zgodnie z wymoga-
mi Rozporz¹dzenia Budynkowego. Pe³na treœæ tego dokumentu zosta-
³a opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1289 z 2012r. We wszystkich
nowych budynkach wielorodzinnych zosta³ wprowadzony obowi¹zek
takiego wykonania instalacji teletechnicznych, aby wszyscy miesz-
kañcy mieli zapewnion¹ mo¿liwoœæ swobodnego wyboru technologii
odbioru telewizji – naziemnej, satelitarnej, kablowej, IPTV. Systemy
telewizji naziemnej i satelitarnej tworz¹ wspólnie budynkowy system
multiswitchowy, bêd¹cy rozwiniêciem dawnych instalacji AZART.
Konserwatorzy instalacji zbiorowych doskonale wiedz¹, ¿e taki bu-
dynkowy system multiswitchowy musi byæ naprawdê niezawodny,
gdy¿ inaczej szybko stanie siê bezu¿yteczny. My wiemy, jak to osi¹-
gn¹æ i umiemy takie instalacje zbudowaæ. 

Zajmujemy siê systemami multiswitchowymi ju¿ od kilkunastu lat.
W tym czasie wykonaliœmy wiele instalacji multiswitchowych nie
tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale równie¿ w biurow-
cach, bankach, biurach maklerskich oraz u licznych klientów

zwi¹zanych bezpoœrednio z technik¹ telewizyjn¹ – np. dla centralnego ser-
wisu dekoderów Cyfrowego Polsatu, centrów badawczo-rozwojowych Sam-
sung czy te¿ systemów odbiorczych u nadawców telewizyjnych. ̄ adna z tych
firm nie mo¿e sobie pozwoliæ na jakiekolwiek problemy z odbiorem i dlate-
go zaufanie tych Klientów jest dla nas szczególnie cenne.

System multiswitchowy mo¿na podzieliæ na 3 elementy funkcjo-
nalne: anteny odbiorcze, dystrybucjê sygna³ów oraz wêz³y multiswit-
chowe. W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo wysokiej jakoœci anteny sate-
litarne 1,2m prod. PRODELIN (USA), które prawid³owo pracuj¹
przy wiatrach o prêdkoœci do 80km/h a mechanicznie wytrzymuj¹ wia-
try o prêdkoœci do 200km/h. Przyk³ad takiej instalacji antenowej jest
przedstawiony na rys. 1. Wytrzyma³oœæ mechaniczna anteny to nie tyl-
ko bardzo sztywne lustro, ale równie¿ jej stabilne mocowanie do pod-
³o¿a. Dysponujemy pe³nym asortymentem stojaków dachowych,

œciennych i balastowych, które równie¿ maj¹ dokumentacjê technicz-
n¹. Oferowane przez nasz¹ firmê systemy antenowe s¹ bardzo solidne
oraz posiadaj¹ dokumentacjê konstrukcyjn¹, dziêki czemu spe³niaj¹
równie¿ wymogi formalne.

Oprócz wytrzyma³oœci mechanicznej, anteny musz¹ niezawodnie
pracowaæ przez wiele lat ci¹g³ej eksploatacji zarówno przy du¿ych
mrozach, jak i w najbardziej upalne dni. Tu liczy siê wysoka precyzja
wykonania lustra anteny i jego stabilnoœæ termiczna w szerokim zakre-
sie temperatur otoczenia. Anteny z rynku amerykañskiego s¹ projek-
towane do pracy w ró¿norodnych strefach klimatycznych i musz¹ tak
samo dobrze funkcjonowaæ na Alasce, jak i w Kalifornii, wiêc z powo-
dzeniem sprawdzaj¹ siê w polskim klimacie. Wa¿na jest równie¿ od-
pornoœæ na korozjê oraz zanieczyszczon¹ atmosferê wielkomiejsk¹
lub nadmorsk¹. Lustra anten z laminatu poliestrowo-szklanego s¹ zu-
pe³nie niewra¿liwe na sól, kwaœne deszcze i inne czynniki destrukcyj-
ne a ocynk ogniowy konstrukcji wsporczej skutecznie chroni przed ko-
rozj¹. Suma wielu zalet tych anten czyni je najlepszym rozwi¹zaniem
dla budynkowych instalacji multiswitchowych.

Kolejnym elementem sk³adowym jest system dystrybucji sygna³ów
RTV-SAT, którego podstawow¹ funkcj¹ jest dostarczenie wysokiej ja-
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Rys. 1. Anteny Prodelin 1,2 m

Rys.2.Węzeł multiswitchowy przygotowany do montażu w budynku
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koœci sygna³ów z instalacji antenowej do wszystkich wêz³ów multiswit-
chowych. Obecnie dostêpne s¹ dwie technologie, bazuj¹ce na kablach
wspó³osiowych oraz na œwiat³owodach. Okablowanie wspó³osiowe
sk³ada siê z wi¹zki 9 kabli i obecnie jest stosowane w mniejszych in-
stalacjach, natomiast okablowanie œwiat³owodowe sk³ada siê z 2 lub 3
w³ókien optycznych i z powodzeniem jest stosowane w wiêkszych sys-
temach. W tej czêœci systemu multiswitchowego wa¿ny jest dobór kon-
werterów, wzmacniaczy sygna³u, elementów pasywnych oraz kabli.
Zgodnie z wymaganiami Rozporz¹dzenia, wszystkie elementy musz¹
spe³niaæ wymóg ekranowania w klasie A, aby zapewniæ skuteczn¹
ochronê sygna³ów u¿ytecznych przed wnikaniem zak³óceñ.

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo wzmacniacze DY 90 prod. WISI
Communications dedykowane do systemów multiswitchowych, kom-
pletn¹ ofertê rozga³êŸników i odga³êŸników sygna³ów TV-SAT oraz
systemy transmisji optycznej. W konfiguracji systemu œwiat³owodowe-
go nale¿y natomiast zwróciæ szczególn¹ uwagê na uzyskanie optymal-
nej t³umiennoœci sygna³u optycznego, dziêki której jakoœæ sygna³ów
RTV-SAT nie zostanie zauwa¿alnie zdegradowana. Do transmisji sy-
gna³u z jednego satelity jest potrzebne jedno w³ókno œwiat³owodowe,
zatem do transmisji sygna³ów z obu satelitów s¹ potrzebne dwa w³ók-
na. Sygna³y RTV musz¹ byæ dosumowane do jednego z sygna³ów sa-
telitarnych dlatego np. antena ustawiona na satelitê Astra musi byæ
wyposa¿ona w zestaw typu IRS. Mo¿liwa jest równie¿ transmisja sy-
gna³ów RTV na 3-cim w³óknie optycznym, co wymaga zastosowania
oddzielnego nadajnika optycznego.

Wêz³y multiswitchowe wyposa¿a siê odpowiednio do wymaganej
liczby portów wyjœciowych. Koncepcja kaskadowego systemu multi-
switchowego firmy WISI Communications zosta³a opracowana do bu-
dowy du¿ych instalacji multiswitchowych. Dobór odpowiednio po³¹-
czonych ze sob¹ multiswitchy aktywnych i pasywnych pozwala na bar-
dzo elastyczn¹ konfiguracjê systemu o dowolnej liczbie wyjœæ abo-
nenckich. Przyk³ad takiego wêz³a jest przedstawiony na fot. 2. Na gó-
rze po prawej stronie jest zainstalowany wzmacniacz DY 90, z które-
go sygna³y s¹ podane na zestaw rozga³êŸników satelitarnych oraz 3 ka-

skady multiswitchy DY08 + DY 98A, które w tym przyk³adzie suma-
rycznie pozwalaj¹ na pod³¹czenie do 72 gniazd odbiorczych. �ród³em
sygna³ów dla tego wêz³a bêd¹ odbiorniki optyczne, dla których pozo-
stawiono miejsce nad wzmacniaczem DY 90.

Integracja ró¿nych systemów teletechnicznych w budynku jak
okablowanie œwiat³owodowe, skrêtkowe kat. 5 oraz wspó³osiowe
w³¹cznie z systemem multiswitchowym stawia przed projektantami
wymóg opracowania spójnej koncepcji wêz³ów dystrybucyjnych. Co-
raz powszechniejsze staje siê stosowanie stojaków i szaf 19 cali, do
których ³atwo kupiæ prze³¹cznice optyczne czy panele krosowe sieci
LAN. W ofercie DIOMAR znajd¹ Pañstwo system RACK-SAT dedy-
kowany do wykonywania instalacji multiswitchowych, który harmonij-
nie uzupe³nia wymagania projektantów i instalatorów. Przyk³adowe
pó³ki i panele krosowe s¹ przedstawione na rys. 3.

W ofercie systemu RACK-SAT znajduje siê szuflada 1U, w której
mo¿na zainstalowaæ 2 odbiorniki optyczne SAT + odbiornik optyczny
RTV. Pó³ka ta jest widoczna na samej górze w stojaku. Ta sama szufla-
da, po zastosowaniu innego panelu frontowego, mo¿e byæ u¿yta do in-
stalacji wzmacniacza DY 90 lub multiswitcha DY 98A. Uniwersalnoœæ
konstrukcji pozwala na obni¿enie kosztu produkcji takiej szuflady, po-
równywalnego do ceny zakupu metalowej szafki œciennej. Druga pod-
stawowa pó³ka o wysokoœci 2U pozwala na instalacjê wzmacniacza DY
90 oraz zestawu 4-krotnych rozga³êŸników satelitarnych. W tej samej
szufladzie mo¿na dodatkowo zainstalowaæ jeden multiswitch aktywny
DY 08. Stosuj¹c inny panel frontowy, w tej samej szufladzie mo¿na za-
instalowaæ zestaw multiswitchy DY08 + DY 98A i taka wersja tej pó³ki
jest widoczna na fotografii. Szuflady s¹ montowane na prowadnicach
teleskopowych, co zapewnia ³atw¹ instalacjê oraz wygodn¹ obs³ugê ser-
wisow¹. Uzupe³nieniem systemu s¹ panele o wysokoœci 1U przygotowa-
ne do zakoñczenia kabli abonenckich oraz zawieraj¹ce zestawy rozga-
³êŸników i odga³êŸników RTV-SAT. Dobieraj¹c odpowiedni¹ konfigu-
racjê elementów sk³adowych, w ³atwy sposób mo¿na zbudowaæ system
multiswitchowy dowolnej wielkoœci. Taki sam system multiswitchowy,
jak na fot. 2, mo¿na zainstalowaæ w stojaku 19’’ o wysokoœci 16U.

Firma WISI Communications od prawie 20 lat zajmuje siê pro-
dukcj¹ systemów multiswitchowych i jest w tej dziedzinie niekwestio-
nowanym liderem. Staranne projektowanie i zautomatyzowana pro-
dukcja s¹ kluczem do uzyskania wysokiej jakoœci produktu, który mu-
si niezawodnie pracowaæ przez wiele lat. Odpowiednie certyfikaty
oraz liczne nagrody potwierdzaj¹ wysok¹ jakoœæ tych systemów.

Chcemy byæ dla Pañstwa kompetentnym i wiarygodnym partne-
rem. Nasza bogata wiedza techniczna, ponad trzydziestoletnia prakty-
ka, doœwiadczona kadra in¿ynierska, w³asne zaplecze techniczne oraz
bie¿¹ce wparcie technologiczne najlepszych producentów urz¹dzeñ,
to tylko niektóre nasze atuty. Jesteœmy ukierunkowani na komplekso-
we wsparcie dla naszych Klientów, pocz¹wszy od projektu systemu,
poprzez jego wykonanie i uruchomienie, a nastêpnie zapewniaj¹c wie-
loletnie wsparcie w trakcie ca³ego okresu eksploatacji. Dla nas naj-
wa¿niejsza jest d³ugofalowa wspó³praca z naszymi Klientami. Zwraca-
my szczególn¹ uwagê na to, aby wszystkie elementy ró¿norodnych in-
stalacji telewizyjnych oraz teletechnicznych zapewnia³y wieloletni¹
bezawaryjn¹ pracê tych systemów, co w bezpoœredni sposób przek³a-
da siê na zadowolenie U¿ytkowników tych instalacji. Zapraszamy do
odwiedzenia strony www.diomar.pl oraz zapoznania siê z naszymi fo-
to-referencjami.

y systemów teletechnicznych
porządzenia Budynkowego

Rys.3.System RACK-SAT bazuje na panelach do stojaków 19" 
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