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Szanowni Państwo,  
 
Firma DIOMAR świadczy profesjonalne usługi w zakresie projektowania, dostawy urządzeń, wykonawstwa i 
konserwacji nowoczesnych systemów teletechnicznych. Bogata wiedza techniczna, kilkunastoletnia praktyka, 
doświadczona kadra inżynierska i instalacyjna oraz własne zaplecze techniczne stanowią gwarancję najwyższej 
jakości świadczonych przez nas usług. 
 
Oferta dla budynków mieszkalnych i biurowych, osiedli mieszkaniowych, szkół, centrów handlowych, składa 
się z następujących systemów: 
 

1. Telewizja satelitarna i naziemna DVB-T – cyfrowe i analogowe instalacje indywidualne, antenowe 
instalacje zbiorowe AIZ (tv-zbiorowa.pl), systemy multiswitchowe, sieci osiedlowe, profesjonalny 
montaż anten, autoryzowana dystrybucja dekoderów platform cyfrowych.  
 

2. Zintegrowane okablowania teletechniczne – projektowanie i wykonawstwo okablowania 
dostosowanego do współpracy różnorodnych nowoczesnych systemów teleinformatycznych.  
 

3. Instalacje odgromowe systemów antenowych. 
 

4. Ochrona przed przepięciami instalacji telewizyjnych oraz systemów teletechnicznych. 
 

5. Monitoring wideo – systemy kamer obserwacyjnych z możliwością podglądu obrazów poprzez 
instalację telewizyjną. Cyfrowe rejestratory wideo z możliwością monitorowania poprzez Internet oraz 
sygnalizacją alarmu po wykryciu naruszenia wybranych obszarów w polu widzenia. 
 

6. Centrale telefoniczne – dobór typu centrali zgodnie z wymaganiami Użytkownika, integracja z innymi 
instalacjami teletechnicznymi, komunikacja wewnętrzna. 
 

7. Kino domowe – montaż systemów audiowizualnych oraz kina domowego 
 

8. Wideodomofony – systemy cyfrowe i analogowe, integracja z instalacjami telefonicznymi i 
telewizyjnymi. 
 

9. Sieci komputerowe – instalacje kablowe kat.5, kat.6, kat.7,. 
 

10. Internet za pośrednictwem satelity – dwukierunkowa usługa szerokopasmowa umożliwiająca stały 
dostęp do Internetu w domu lub w biurze.  

 
Nasze instalacje są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Stosujemy materiały 
i urządzenia wyłącznie od renomowanych producentów, dbamy o solidność i estetykę montażu. 
 
Zapraszamy do współpracy. Na życzenie chętnie przekażemy Państwu materiały dotyczące technologii 
stosowanych przez naszą firmę, referencje oraz przykłady wykonanych instalacji.   
             

z poważaniem 
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