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Instalacje
telewizyjne
ź DVB-T, DVB-T + DVB-S
ź IPTV TERRA
ź WŁASNY PROGRAM W HOTELU

INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T
Firma DIPOL jako producent anten i dystrybutor wysokiej
jakości sprzętu RTV/SAT, oferuje kompleksowe
rozwiązania instalacji DVB-T – niezależnie od wielkości
obiektu, czy liczby gniazd końcowych. Nasze wsparcie
obejmuje wszystkie etapy powstawania instalacji –
od planowania i projektowania, przez proces decyzyjny
dotyczący wyboru urządzeń po zdalne wsparcie firm
wykonawczych przy realizacji i konserwacji systemów
telewizyjnych.
Instalacja umożliwia dystrybucję sygnału darmowej,
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w całym obiekcie.

W SKŁAD INSTALACJI WCHODZĄ:
Zestawy antenowe, wzmacniacze kanałowe oraz
dystrybucyjne, rozgałęźniki i odgałęźniki, okablowanie
oraz gniazda końcowe. W pokojach hotelowych nie jest
konieczna instalacja żadnych dodatkowych odbiorników.

CECHY INSTALACJI DVB-T:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

niski koszt
brak opłat licencyjnych za dystrybucję programów
(kanały niekodowane)
tylko 1 element aktywny (wymagający zasilania)
dla małych i średnich instalacji
łatwa instalacja
(konfiguracji wymaga ew. jedynie wzmacniacz)
brak dodatkowych odbiorników w pokojach
ograniczona oferta programowa
kanały wyłącznie w języku polskim
Instalacja DVB-T w topologii rozgałęźno-odgałęźnej.

Wzmacniacz kanałowy

Instalacja DVB-T w topologii gwiaździstej (radialnej).

Wzmacniacz kanałowy

Rozgałęźniki /
odgałęźniki

Gniazda końcowe

Wzmacniacz
szerokopasmowy
Rozgałęźniki /
odgałęźniki
Gniazda
końcowe

W przypadku dużych obiektów oraz w sytuacjach, gdy hotel położony jest na obszarze o słabszej dostępności sygnału lub
sygnał ten jest zakłócany na przykład przez inne nadajniki, zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu wzmacniaczy
kanałowych Terra. Dzięki wysokiej selektywności, przetworzony i wzmocniony przez nie sygnał daje podstawę do
budowania większych systemów.

PRZYKŁADOWA REALIZACJA UKŁADU
WZMACNIACZY I MODULATORÓW TERRA

INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ
I SATELITARNEJ - STACJE CZOŁOWE
Stacje czołowe dystrybuujące programy satelitarne po konwersji na postać cyfrową DVB-T COFDM to popularne
rozwiązanie stosowane w wielu hotelach.
Kanały satelitarne stanowić mogą uzupełnienie oferty programów telewizji naziemnej lub być jedynym źródłem oferty
programowej w instalacji.
Cyfrowa stacja czołowa firmy TERRA przeznaczona jest do realizacji instalacji w hotelach, pensjonatach i innych obiektach,
w których wymagany jest odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz satelitarnych DVB-S/S2 na zwykłych
odbiornikach TV. Sygnał w jednym standardzie DVB-T COFDM jest transmitowany ze stacji poprzez sieć koncentryczną
do gniazd końcowych.

Panele odbiorcze stacji czołowej Terra

Instalacja DVB-T/DVB-S bazująca na stacji czołowej

ZALETY ROZWIĄZANIA BAZUJĄCEGO
NA STACJI CZOŁOWEJ:
ź
ź
ź
ź
ź

możliwość budowania własnej, bogatej oferty programowej
tworzenie pakietów tematycznych
tworzenie pakietów programów dla gości zagranicznych
brak dodatkowych odbiorników w pokojach
możliwość wyboru standardu sygnału w instalacji
(DVB-T lub DVB-C)

KOMPAKTOWA STACJA CZOŁOWA S2C16 DVB-S/S2 - DVB-C TERRA
Stacja czołowa S2C16 jest wyposażona w 16 transmodulatorów z których każdy odbiera sygnał z całego transpondera
satelitarnego (kilkanaście programów) a następnie tworzy odpowiednio 16 multipleksów DVB-C umożliwiając odbiór 16
multipleksów cyfrowych na odbiornikach telewizyjnych wyposażonych w głowicę DVB-C. Kanały odbierane z danego
transpondera mogą być filtrowane wg uznania.

ź kompaktowe i ekonomiczne

rozwiązanie
ź nawet 100 programów
niekodowanych
ź szczególnie polecany dla obiektów
goszczących turystów zagranicznych
ź możliwość integracji z naziemną
telewizją DVB-T

SYSTEM IPTV TERRA PRZEZNACZONY DO HOTELI ORAZ
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Stacja czołowa IPTV TERRA umożliwia zmianę
sygnałów DVB-T oraz SAT na sygnał IP dystrybuowany
w sieci Ethernet.

DLACZEGO WARTO PRZEJŚĆ NA
SYGNAŁ IP W HOTELU?

Dzięki technice dystrybucji telewizji bazującej na sygnale
IP, budynek w którym dostępny ma być sygnał można
wyposażyć jedynie w skrętkę komputerową (jedną – dla
danych oraz telewizji lub dwie – osobno dla danych oraz
dla telewizji).

ź
ź
ź
ź

Prócz niższego kosztu okablowania, zyskujemy
dodatkowo szereg funkcji interaktywnych, a oferta
kanałowa może zostać dostosowana do specyficznych
wymogów klienta.

ź
ź

ź

możliwość oglądania telewizji na komputerach PC
oraz laptopach
dekodowanie kanałów płatnych (multidescrambling)
wykorzystanie skrętki komputerowej
jako medium transmisyjnego
niski pobór energii
strumień IP multicast – małe wykorzystanie zasobów
sieci LAN
brak jakiegokolwiek oprogramowania pośredniczącego
między stacją czołową a odbiornikami
(tzw. middleware)
łatwiejsza i tańsza możliwość przejścia na medium
światłowodowe

HDMI

maks. 100 m

Odbiornik cyfrowy IF-442HD IPTV

maks. 100 m

WŁASNY PROGRAM HOTELOWY W INSTALACJI
Niejednokrotnie zdarza się, iż właściciel obiektu
hotelowego chce, aby na jednym z dostępnych w instalacji
kanałów, dystrybuowany był program hotelowy
o wybranej przez niego treści. Źródło sygnału stanowić
może wówczas komputer PC, odtwarzacz DVD/Blu Ray,
laptop lub najczęściej odtwarzacz multimedialny

Nazwa

umożliwiający odtwarzanie przygotowanych wcześniej
prezentacji oraz materiałów wideo.
"Wprowadzenie" kanału do instalacji odbywa się
najczęściej za pomocą modulatora.

MHD-101 Terra

Signal-400

Wejście

WS-7990

2

4

HDMI

Liczba kanałów

1

Wyjście

RF - DVB-T

Poziom wyjściowy RF

70...90 dBμV

94...114 dBμV

Modulator

Blu-Ray

WS-7992

Komputer

Schemat systemu telewizyjnego IPTV

70...100 dBμV
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KOMPRESJA H.265 W SYSTEMACH MONITORINGU
SPOSÓB KOMPRESJI DANYCH MA BEZPOŚREDNIE PRZEŁOŻENIE NA ILOŚCI DANYCH
GENEROWANYCH PRZEZ SYSTEM MONITORINGU. ZMNIEJSZENIE ILOŚCI DANYCH
ZAPISYWANYCH NA DYSKACH W OKREŚLONEJ JEDNOSTCE CZASU POZWALA NA
OSZCZĘDNOŚCI WYNIKA JĄCE Z KONIECZNOŚCI ZAKUPU DYSKÓW O MNIEJSZEJ
POJEMNOŚCI.
Im lepsza kompresja, tym wymagania co do
ilości i pojemności dysków twardych są
mniejsze. Stosując kamery wysokich
rozdzielczości (powyżej 2Mpix) użycie jak
najlepszego kodeka staje się obligatoryjne.
Aktualnie najbardziej wydajny sposób kompresji
oznaczony jest jako H.265 i stosunku do swojego
poprzednika (H.264) pozwala ograniczyć o połowę
strumień danych i zapotrzebowanie na pojemność
dyskową. Dzięki temu w instalacji można
zastosować dyski twarde o połowę mniejszej
pojemności lub przechowywać nagrania dwa razy
dłużej. Jej udoskonalona wersja H.265+ została
zoptymalizowana pod kątem pracy w systemach
monitoringu CCTV. Ich zastosowanie pozwala
jeszcze bardziej zmniejszyć strumień danych.

Poniżej porównanie wielkości strumienia przy różnych scenach
dla kompresji H.264, H.265, H.265+ (dane z firmy Hikvision):
Bitrate [kb/s]
Lp.

Opis sceny

1

H.264

H.265

H.265+

Kawiarnia, dobre oświetlenie,
wiele poruszających się obiektów

3 481

1 843

650

2

Kawiarnia, dobre oświetlenie,
kilka poruszających się obiektów

2 253

1 289

340

3

Kawiarnia, słabe oświetlenie
(włączony IR), brak ruchu

930

453

108

4

Ulica, dobre oświetlenie,
wiele poruszających się obiektów

4 403

1 331

518

5

Ulica, słabe oświetlenie, brak
ruchu

2 662

1 946

480

SYSTEM TURBO 4.0
SYSTEM TURBO HD 4.0 (HD-TVI) POZWALA NA ZAPIS I PRZESŁANIE OBRAZU
ANALOGOWEGO W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI PRZEZ KABEL KONCENTRYCZNY
LUB SKRĘTKĘ (PO ZASTOSOWANIU SPECJALNYCH TRANSFORMATORÓW WIDEO).

NA JWAŻNIEJSZE CECHY TURBO HD 4.0:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

rozdzielczość do 8MPix
gwarantuje dużą ilość szczegółów
sygnał analogowy w systemie HD-TVI
(brak opóźnień, podgląd na żywo bez kompresji)
kompatybilność z AHD, HD-CVI, CVBS
wydajny kodek obrazu: h.264+/h.265 redukuje bitrate
co pozwala na zapis większej ilości danych na dysku
oświetlacz podczerwieni EXIR
menu OSD sterowane przy użyciu przewodu sygnałowego
daleki zasięg transmisji, duża odporność na zakłócenia
łatwa konfiguracja systemu

Aż do momentu zapisu, sygnał nie jest
kompresowany. Dzięki temu podgląd obrazu na
żywo jest wyraźniejszy (w porównaniu do innych
rozwiązań,np.: opartych o technologię IP)
oraz pozbawiony opóźnień.

ROZDZIELCZOŚĆ
DO 8 MPIX

JAKIE FUNKCJE KAMER PRZYDADZĄ SIĘ W HOTELU?
TRYB KORYTARZOWY
Funkcja szczególnie przydatna do obserwacji scen charakteryzujących się dużą dysproporcją
w wymiarach pomiędzy wysokością i szerokością. Dzięki niemu istnieje możliwość obserwacji
przez jedną kamerę zamontowaną w niewielkiej odległości od interesującego obszaru scen wysokich.
Przykładowo, jeżeli obraz z kamery wyświetlany jest w formacie 16:9, po włączeniu trybu
korytarzowego będzie miał proporcje 9:16. W przypadku korzystania z tej funkcjonalności, podczas
montażu kamery należy obrócić ją o 90° w stosunku do normalnego położenia.

ROI (REGION OF INTEREST)
Powala wyodrębnić część obrazu, która transmitowana będzie w innej jakości niż reszta kadru.
Zwykle fragment taki jest szczególnie istotny z punktu widzenia nadzoru danego miejsca i narzuca
wyższe wymagania dotyczące jakości obrazu.
Korzystanie z ROI zalecane jest w przypadku wykorzystania łączy o mniejszej przepustowości,
uniemożliwiających transmisję pełnego obrazu w najwyższej jakości. Dzięki temu najistotniejszy
fragment kadru nadal zawierać będzie wszystkie niezbędne szczegóły, natomiast jego pozostała część
poddana zostanie większej kompresji.

WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
Zakres dynamiki matrycy mówi o jej zdolności do jednoczesnej rejestracji obszarów jasnych
i ciemnych. Im wyższy zakres dynamiki tym kamerę trudniej prześwietlić. Takie przetworniki są
najbardziej pożądane, gdy światło pada z tyłu (np. mocno oszklone pomieszczenie), w miejscach gdzie
oświetlenie jest zmienne (np. drzwi wejściowe) czy też w miejscach o zróżnicowanym natężeniu
światła na całej scenie.

ANR (AUTOMATIC NETWORK REPLENISHMENT)
Nagrywanie na kartę pamięci w przypadku problemów z siecią. W systemie opracowanym
i wdrożonym przez Hikvision pod nazwą ANR kamera zapisuje nagrania na karcie tylko w przypadku
problemów z łącznością z rejestratorem.
Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie przekazywane do rejestratora. W przypadku przerw
w transmisji operator nie musi podejmować żadnych działań, aby na rejestratorze znalazło się
kompletne nagranie.

INTELIGENTNA OCHRONA
Funkcja inteligentnego wykrycia przekroczenia linii lub wtargnięcia do wyznaczonego obszaru
pozwala wyznaczyć wirtualną linię lub zaznaczyć obszar, których przekroczenie spowoduje aktywację
alarmu, nagrywanie obrazu lub inne akcje alarmowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STRONIE
WWW.DIPOL.COM.PL
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BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO SIECI INTERNET W HOTELACH
Firma TP-Link od ponad 20 lat redefiniuje sposób
w jaki myślimy o sieciach bezprzewodowych.
Stawiając na niezawodność i wydajność, producent
może pochwalić się portfolio produktów, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od
wymagań, czy budżetu. Stawianie klienta na
pierwszym miejscu sprawiło, że marce zaufały setki
milionów osób w ponad 120 krajach, czyniąc firmę
światowym liderem rynku WLAN.

Punkty dostępowe TP-Link EAP polecane są do tworzenia
wydajnej i niezawodnej sieci Wi-Fi w tak wymagającym
środowisku, jakim jest hotel, szkoła, restauracja, czy sala
konferencyjna. Urządzenia posiadają nowoczesny wygląd
oraz cechuje je łatwość montażu na ścianie lub suficie.
Aplikacja sterująca pozwala na monitoring w czasie
rzeczywistym, graficzną analizę ruchu w sieci oraz
jednoczesną aktualizację oprogramowania na wielu
urządzeniach.

NA JWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU
UWIERZYTELNIANIE PRZY UŻYCIU STRONY
POWITALNEJ
ź

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę
powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika
wykonania odpowiednich działań (takich jak np. zatwierdzenie
warunków użytkowania lub zalogowanie się do systemu) w celu
uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane
przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez
administratora sieci.

ź

Funkcja uwierzytelniania gości sprawia, że dostosowanie ustawień sieci
jest niezwykle łatwe. Za pomocą strony uwierzytelniającej
administratorzy mogą kontrolować dostęp gości do sieci i stworzyć
system ograniczający czas korzystania z sieci dla każdego z klientów.

INTUICYJNY MONITORING W CZASIE RZECZYWISTYM
ź

Możliwość obserwacji na bieżąco stanu każdego z urządzeń EAP, w tym liczbę połączonych
klientów oraz użycie danych

ZARZĄDZANIE Z JEDNEGO MIEJSCA
ź

Oprogramowanie EAP Controller pozwala administratorom sieci monitorować wiele urządzeń EAP
znajdujących się w różnych lokalizacjach oraz zarządzać nimi na dowolnym komputerze
połączonym z siecią. Funkcja ta umożliwia utworzenie skalowalnej sieci bezprzewodowej i jej
zdalne zarządzanie, oszczędzając czas i pieniądze, gdyż dodatkowa specjalistyczna pomoc nie jest
konieczna. To idealne rozwiązanie dla firm, których siedziby znajdują się w wielu różnych
lokalizacjach - sieci hotelowych, czy firm posiadających wiele biur.

ŁATWE ZASILANIE
ź

System, EAP został zaprojektowany tak, aby instalacja na ścianie lub suficie była jak najłatwiejsza.
Zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych
kabli. To dodatkowy problem którym nie musi się martwić inwestor korzystając ze swojego
scentralizowanego systemu.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE BEZPRZEWODOWE
ź

Dzięki funkcji Load Balance urządzenie samoistnie po przekroczeniu maksymalnej ustawionej
ilości użytkowników przełączy użytkownika do mniej obciążanego punktu dostępowego. Funkcja ta
umożliwia też przełączenie użytkowników do urządzeń o silniejszym sygnale - np. gdy użytkownik
przemieszcza się po korytarzu czy piętrach budynku.

ź

Funkcją Band Steering umożliwia równomierne lokowanie użytkowników pomiędzy pasma 2,4
oraz 5 GHz zapewniając obsługę nawet 50 użytkowników na jeden punkt dostępowy.

TP-Link EAP115-Wall naścienny
Kod towaru: N2568

TP-Link EAP320, 802.11ac 2,4GHz 5GHz
Kod towaru: N2570

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń TP-Link EAP EAP225

Dwuzakresowe

Jednozakresowe

Model
EAP320
Opis produktu

EAP225

Punkt dostępowy AC1200

Obsługiwane standardy

EAP115-Wall

EAP110-Outdoor

Punkt dostępowy
N300

Kompaktowy punkt
dostępowy N300

Zewnętrzny punkt
dostępowy N300

802.11a/b/g/n/ac

802.11b/g/n

Prędkość transmisji 2.4 GHz

Do 300 Mbps (2.4 GHz)

Prędkość transmisji 5 GHz
Moc nadajnika

EAP110

867 Mbps (5 GHz)

-

CE:<20dBm(2.4GHz),
<23dBm(5GHz)

CE: <20dBm

Porty Ethernet

Gigabit

Fast Ethernet

Power over Ethernet (PoE)

802.3at

802.3af

Pasywne PoE 24V

Obsługa Captive Portal
Bezpieczeństwo

Kontrola Dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów, Mapowanie SSID - VLAN, Wsparcie 802.,
Szyfrowanie WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise
16 (8 na pasmo)

8

Automatyczny wybór
kanału

tak

Regulacja mocy nadajnika,
QoS(WMM),
Load Balance,
Rate Limit,
Harmonogram sieci
bezprzewodowej

tak

Montaż

Temperatura pracy

Pasywne PoE 24V

tak

Liczba obsługiwanych SSID

Airtime Fairness,
Beamforming

802.3af

tak

nie

nie

na ścianie/suficie
(dołączony zestaw montażowy)

w ścianie

od 0oC do 40oC

na ścianie/suficie
(dołączony
zestaw montażowy)
od -30oC do 65oC

ZAOPATRUJEMY
PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim
dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT
oraz producentem anten.
Oferujemy ponad 1400 towarów z
pełnym wsparciem technicznym.
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