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Televés OGŁAsZA 
KONKURS H30 Z OKAZJI 
JeGO PReMIeRY NA RYNKU 
ŚWIATOWYM. 

OTWÓRZ KOD QR, ABY 
ZAGŁOsOWAĆ

Zagłosuj na funkcję miernika, która 
była lub będzie podstawowym 
motywem zakupu H30. 

ZESKANUJ I WEŹ UDZIAŁ

GŁOsUJ
DO 31 LIPCA

Miernik H30 - nowość w katalogu urządzeń pomiarowych Televés

INFO Televes jest dostępny także w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim.



 

CoaxData to system, który stale się 
rozwija razem z rynkiem i nowymi 
technologiami.

Już teraz produkowana jest wersja 
GigaBit, która osiąga 700MBps PHY. 
Pozwoliło to, by CoaxData stał się 
kompatybilny z sieciami optycznymi, 
co spełnia obecne oczekiwania 
wobec transmisji danych. Jest to 
bardzo ważny skok jakościowy przy 
wdrażaniu sieci danych z użyciem 
systemów tak bezpiecznych 
i opłacalnych jakimi są kabel 
koncentryczny i światłowód. 

Moduł CoaxData nr kat. 769202 
dysponuje gniazdem służącym do 
połączenia z SFP (Small Form-factor 
Pluggable transceptor), który tworzy 
interfejs pomiędzy siecią koncentryczną 
i siecią światłowodową.

W zależności od typu SFP (769210 lub 
769211) obsługiwana sieć optyczna 
może być w topologii P2P i używać tej 
samej długości fali 1.310nm, lub może 
być siecią EPON/GPON gdzie usługi są 
multipleksowane dla trzech typowych 
długości fali (TV w 1.550nm, 1.490nm 
jako połączenie downlink i 1.310nm 
jako połączenie uplink).

W instalacjach gdzie występuje 
konwergencja telewizji i danych za 
pomocą światłowodu, CoaxData jest 
gotowym rozwiązaniem plug&play, 
kompatybilnym z całą gamą urządzeń 
Televés do transmisji telewizji przez 
światłowód  

Jakiś czas temu nadesłano nam to 
zdjęcie z Asturii. To jawna demonstracja 
tego, jak potrzebna jest darmowa te-
lewizja wolna o wysokiej jakości, jedyna 
taka, która dociera w każde miejsce i 
mimo każdych warunków. 

A czasami, jedyne co można robić to 
oglądać telewizję...

W dn. 6-11 kwietnia w Las Vegas odbywały 
się jedne z najbardziej prestiżowych targów 
w sektorze - NABSHOW.

Televés zaprezentował całą gamę produk-
tów przeznaczonych na rynek północno-
amerykański. Były tam mierniki H60 i H30, 
a także wszystkie stacje czołowe T.0X, spo-
śród których wyróżniono wielowejściowy 
enkoder QAM.

NABShOW
LAS VEGAS, 6 - 11 KWIETNIA

Telewizja dla wszystkich

Czy CoaxData to system przeznaczony tylko dla 
sieci koncentrycznych?

Czy prędkość danych osiągnięta przez CoaxData pozwoliłaby na dostęp do Internetu razem 
z telewizją z gniazda TV?

Targi “Evolving Connectivity 2013” organi-
zowane przez CAI w Londynie, miały miej-
sce pierwszego maja i są uważane za jedne 
z głównych wydarzeń w sektorze. Mimo, że 
targi odbywały się jeden dzień to liczba go-
ści była większa niż w poprzednich latach 
kiedy targi trwały 2 dni.

Nieuchronne wdrażanie LTE 800/4G w Wiel-
kiej Brytanii uczyniło stoisko Televés o wiele 
bardziej atrakcyjnym, ponieważ większa 
część przestrzeni była przygotowana pod 
zbliżające się wydarzenie. Szczególną uwa-
gę przykuwały filtry AT800, nowa antena V 
zatwierdzona przez CAI, spełniająca stan-
dardy dla anten LTE 800/4G, a także filtry 
microcavities do instalacji zbiorczych. Zain-
teresowanie wywołały również posiadane 
urządzenia pomiarowe przeznaczone do 
LTE 800/4G, w wyniku czego H60 było także 
w centrum uwagi. Wśród konferencji wy-
różniono tę przeprowadzoną przez Simo-
na Beresford-Wylie  (CEO DMSL/AT800), 
który przedstawił wyniki testów 
wykonanych w Londynie  
z włączonymi stacjami 
testowymi LTE 800/4G  

EVOLVING CONNECTIVITY 2013
bIRMINGHAM (UK), 1 MAJA
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TELDIS

STAND NUMBER C5 & C7

As we all know ‘Co-ax is dead’, it d
ied a 

long while back now, many times since 

and we can with some confidence predict 

it will die time and again before this 

decade is out.That’s a pity because there 

has never been a better tim
e to install 

SD and HD digital modulators and 5 wire 

and 9 wire SCR multiswitches using the 

very cable that this industry has spent 

the last 60 or so years installing. Indeed 

the last 15 or so years has seen the most 

comprehensive infrastructure installation 

yet.  W
e are keen to underline our 

commitment to the humble co-axial cable 

at this time and you can be sure that as 

others leave the industry, d
rop equipment 

ranges or diversify into related industries, 

we will continue to source and develop 

with our supplier partners new and 

interesting RF products. Products that can 

run the very technologies that threaten to 

render our networks obsolete.

For the first tim
e at Evolving Connectivity, 

we will be demonstrating the new Teldis 

HDM100 HD Modulator and how you 

can generate your own HD content for 

only tens of pounds! If y
ou are not already 

installing digital signage, you will be now. 

For the first tim
e anywhere, we will be 

demonstrating how you can generate 

your own SD content for the Ikusi MAC 

HOME for only a few pounds! Yep, you’ll 

get change from a tenner.

Everyone go Ooooooooh!......
..

Teldis

Teldis House, 29a Mount Ephraim, 

Tunbridge Wells, Kent, TN4 8AA

Tel: 01892 511411

Contact: Arthur Row

Email: sales@teldis.com

Website: www.teldis.com

TELEVES UK LTD

STAND NUMBER D5

With LTE being the focus of this ye
ar’s 

Evolving Connectivity
 Event, Te

leves will bring 

to the NEC its la
test te

chnical solutions to 

mitigate this potential source of interference. 

Amongst th
ese solutions, w

e will show 

indoor, outdoor and micro-cavity fi
lters along 

with our new channel 59 domestic filter which 

will carry th
e at800 logo, to complement 

these filters w
e will be showing our two new 

LTE aerials, th
e DAT790 and V LTE, plus a 

range of LTE masthead amps, se
tbacks and 

MATV amps.

At Televes, we believe in giving engineers 

the best possible tools and that is why 

years of effort has been put in evolving 

our range of spectrum analyzers. Special 

focus will be placed on the H60 field 

spectrum analyzer, an evolution of the 

successful H45 (now available with T2 and 

S2 at only £1995 plus VAT to the trade). 

The H60 takes advantage of the flexibility 

and precision of Digital Processing 

technology and offers exclusive features 

like spectrum extension to 3.3GHz, 

TILT network and cable attenuation 

measurements, DVB-T2 advanced 

functionality...
 all of which are presented in 

a newly designed contrast-enhanced 5.7” 

high resolution screen.

Headend equipment and convergence 

of technologies will also play an 

important part in our stand with our 

T.0X transmodulation solutions: PAL, 

DVB-T, D
VB-S2 or QAM and IP with 

our compact IPTV headend. Included 

in this convergence, we will also display 

an evolution of our solution for the 

transmission of Data Over Coax, Data 

Over electrical wiring (PLC) and fibre with 

increased speeds up to 1Gbps.

Televes UK Ltd

Unit 11 Hill Street Industrial Estate, 

Cwmbran, Gwent, NP44 7PG

Tel: 01633 875821

Contact: Guillermo Fernandez

Email: te
leves.uk@televes.com

Website: www.televes.com

exhibitor previews

exhibitor previews

NEC, Birmingham
Wednesday 1st May
10.00 am - 6.00 pm 

How to register
To order your FREE visitor badge for fast track registration and to learn more about the show, including the full seminar programme and timings, visit: www.cai.org.uk

A converging future
Spectrum change for 4G

Up-skill opportunities
Market diversification

..... to find out more, make sure you attend Evolving Connectivity 2013

Przykład zastosowania - CoaxData częścią topologii sieci GPON/EPON.
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1Gbps HDTV

Defaults Coax/Hybr

Medium Link
TV + Data TV 

769201/7689/769203
Stacja czołowa RF

operator OLT

Rozgałęźnik OF + EPON

Węzeł optyczny 2310769202

Sieć koncentryczna TV
+ Dane

Światłowód TV + EPON

WDM (Multiplekser/Demultiplekser 
3 okna)

Sieć CoaxData 1

Sieć CoaxData 17...32

Sieć CoaxData 1...16

1.490nm1.550nm

1.310nm

Wyposażenie OF:

-Zasilacz nr kat.5629
-TX_OF 1550nm nr kat.  234304
-EDFA 1550nm nr kat.234220
-WDM nr kat. 234701
-Rozg.4d OF nr kat.2339

769211

769220

234701

OPINIA EKSPERTA

FAQ
NA ŚWIECIE
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WASZE ZDJĘCIA

Javier Esteban
Dział ds. Technicznych

Jeśli posiadasz interesujące zdjęcie, na którym widnieje jakikolwiek produkt Televes, wyślij je do nas na adres info@televes.pl



          ...wybór taniego produktu może się 
okazać drogim wyborem?
Komercjalizacja urządzeń elektronicznych jest przedmiotem speł-
nienia norm, które nie tylko odnoszą się do konkretnego działania 
urządzeń. Istnieją przepisy dotyczące bezpieczeństwa elektryczne-
go, typów używanych komponentów, zachowania w określonych 
warunków eksploatacyjnych, itp.

Wiele z tych norm musi być spełnionych, ponieważ w niektórych sy-
tuacjach stawką jest bezpieczeństwo użytkownika a jak wiadomo, 
lepiej zapobiegać niż leczyć. Oczywiście wystąpienie takich sytu-
acji jest wynikiem użycia komponentów i procesów projektowania 
o niskiej jakości, które przeszły przez certyfikacje i testy określające 
spełnienie standardów i norm.

Przykładem mogą być zasilacze. Obecnie na rynku znajdują się 
zasilacze, które nie spełniają norm odporności, ani emisji przewo-
dzonych. Tworzywa nie są samogasnące, które nie mogą pracować 
przy temperaturze otoczenia 30ºC... Istnieją również zasilacze 

zaprojektowane dla telefonów komórkowych, nie dla pracy ciąglej. 
Poddawanie ich ciągłej pracy, produkowanie z komponentów o 
wątpliwej jakości, stosowanie tam gdzie ciepło wystawia je na cięż-
ką próbę niezawodności, powoduje, że zwykle są kandydatami do 
takich awarii. 

Refleksja jest oczywista: Czy cena jaką płaci się za urządzenie elek-
troniczne jest adekwatna? Czy zrekompensuje narażenie na uszko-
dzenia zasilanego urządzenia? To co jest tanie, może nas drogo 
kosztować!  

Zarządzanie sieciami, bazami danych, sys-
temami, aplikacjami i oprogramowaniem 
w korporacji przemysłowej z dwudziesto-
ma firmami, filiami w trzynastu krajach i 
obecność handlowa w ponad 80 nie jest 
łatwym zadaniem. Szczególnie kiedy pro-
file każdej firmy, a więc także ich potrzeby, 
są bardzo zróżnicowane. A także, kiedy 
cele wszystkich i każdej z osobna to bycie 
liderem w sektorze.

To jest rola jaką odgrywa Gainsa w Korpo-
racji Televés. Firma rozpoczęła działalność 
w 1976 roku jako integrator informatycz-
ny Grupy i od tego momentu rozwinęła 
usługi oraz niestandardowe aplikacje dla 
firm z Korporacji i ich międzynarodowych 
filii. 

Wywiad przeprowadziliśmy z dyrekto-
rem zarządzającym, Manuel Orois, aby 
dowiedzieć się o planach firmy. “Obecnie 
całe nasze doświadczenie jest oferowane 
również innym. Idea jest taka, żeby użyć 
naszego know-how w celu świadczenia 
usług dla małych i średnich firm. Oferuje-
my im rozwiązania i usługi, które są pewną 
inwestycją, ponieważ były rozwijane i  im-

plementowane w złożonych infra-
strukturach informatycznych Gru-
py Televés”, wyjaśnia Orois, który 
podkreśla również, że firma jest 
partnerem biznesowym IBM i HP.

Gainsa formułuje swoje portfolio 
na podstawie trzech linii produk-
towych. Na pierwszym miejscu 
jest doradztwo w systemach in-
formatycznych. Obejmuje ono 
rozwój portali korporacyjnych i 
Business inteligence, komplek-
sowe zarządzanie eRP i rozwój 
współpracy środowisk oraz tre-
ści menedżerskich. Na drugim 
miejscu - usługi rozwoju opro-
gramowania od projektu, przez 
programowanie i utrzymanie 
portali oraz stron internetowych 
po rozwiązania dostosowane do potrzeb 
w systemach Windows, Linux i IBM Series. 
Wreszcie, w linii sieci informatycznych, Ga-
insa oferuje instalację sieci, konsultacje, 
implementację i wdrożenie telefonii IP, 
audyty bezpieczeństwa i systemy kontroli 
obecności i dostępu.

“Aby być częścią Korporacji Televés, 
rozwinęliśmy zdolności, które pozwalają 
nam zrozumieć potrzeby firm o profi-
lach mocno zróżnicowanych. To sprawia, 
że Gainsa jest w stanie odpowiedzieć 
satysfakcjonująco na potrzeby w sieci, syste-
mach informatycznych i oprogramowaniu 
firm z dowolnego sektora, aby pomóc im 
w rozwijaniu ich biznesu.” - podsumowuje 
Orois  

Wywiad z: Manuel Orois
Dyrektor Zarządzający Gainsa

Rozwiązania jakie Gainsa oferuje MŚP są pewną inwestycją

Rozmowa z...

Sergio Martín
Dział ds. Komunikacji

Televes © 2013 — Powielanie całości lub części treści jest zabronione.



Część pasma elektromagnetycznego, któ-
ra jest zajmowana przez sygnały DVB-T zo-
stanie przeznaczona na usługi telefonii ko-
mórkowej czwartej generacji - LTE 800/4G 

(pasmo 800MHz). Obecność sygnału LTE w 
systemach dystrybucyjnych DVB-T może 
mieć wpływ na jakość sygnału TV. 

Nowy analizator widma H60 posiada funk-
cje, które analizują sygnał LTE i proponują 
instalatorowi najlepsze rozwiązanie dla 
danej instalacji.

Dzięki nowym funkcjom, H60 mierzy sygnał, proponuje rozwiązania i pozwala symulować sygnał 
po zastosowaniu wybranego rozwiązania.

Automatyczna analiza wpływu sygnałów LTE 800/4G za pomocą h60

LTE Check LTE vs TV Downlink – Uplink

  LTE Check

Ta funkcja określa potrzebę zastosowania 
filtru LTE na wejściu systemu DVB-T aby 
zmniejszyć zakłócenia w sygnale DVB-T, 
które mogą być produkowane przez 
sygnał LTE  800/4G.

W przypadku wystąpienia konieczności 
zastosowania filtru, na ekranie wyświe-
tlana jest wiadomość (na dole po prawej 
stronie widnieje tekst “Konieczny jest filtr 
LTE”), która zaleca najbardziej odpowiedni 
filtr Televés (na dole po lewej stronie “Za-
lecany filtr”). 

Jeśli nie ma potrzeby zastosowania żadne-
go filtru, w miejscu wiadomości “Konieczny 
jest filtr LTE” pojawi się tekst “LTE Check OK”.

Na ekranie przedstawiono jednocześnie 
widmo górnej części UHF (najbliższa pa-
smu LTE 800/4G), widmo połączenia LTE 
downlink oraz widmo połączenia LTE 
uplink.

Oprócz zalecanego filtru, możliwy jest też 
wybór różnych filtrów LTE Televés i prze-
prowadzenie symulacji tego jak sytuacja 
wyglądałaby z filtrem na wejściu (grafik w 
kolorze pomarańczowym). Użyj selektora 
obrotowego, aby wybrać dowolny z do-
stępnych filtrów. 

  LTE vs TV

Dzięki tej funkcji można przedstawić jed-
nocześnie widmo sygnału LTE 800/4G 
(downlink i uplink) w górnej części ekranu 
i widmo dowolnego kanału TV w dolnej.

Za pomocą selektora obrotowego lub kla-
wiszy CHAN albo FREQ wybiera się kanał 
lub częstotliwość sygnału telewizyjnego, 
który ma być wyświetlany.

  Downlink – Uplink

Ta funkcja pozwala przedstawić widma 
sygnału LTE, zarówno downlink jak i uplink, 
a także zapewnia pomiary mocy kanałów, 
które je tworzą  

Funkcje miernika:

Guillermo Laffon Lage
B+R

Zobacz to wyraźniej

TŁUMIENIE
W SIECI

ZDAlNe 
ZARZĄDZANIE

TŁUMIENIE
W SIECI

ZDAlNe 
ZARZĄDZANIE

televesh60.comWersja V 1.85 dla pomiarów LTE 800/4G. 
Link do pliku z aktualizacją oprogramowania:
www.televes.com/pl/content/pliki-do-pobrania



W pobliżu granicy z Niemcami, Lichtensteinem, Szwajcarią, przy brze-
gu rzeki Ren i Jeziora bodeńskiego, w austriackiej miejscowości Do-
rnbirn znajduje się Hotel sheraton Panoramahaus Dornbirn. Ten 
nowoczesny, czterogwiazdkowy hotel, który należy do międzynaro-
dowej sieci hotelarskiej Four Points, jest jednym z najważniejszych i 
najlepiej wyposażonych w kraju związkowym Vorarlberg w Austrii. 

W tej nowoczesnej placówce niedawno odnowiono analogową sta-
cję czołową - zastosowano nowoczesne wyposażenie T.0X. Aktualiza-
cja usług polegała na wymianie stacji czołowej QPSK-PAL na DVbS-
-QAM, dzięki której, zwiększono liczbę dystrybuowanych usług, a 
także zapewniono sygnał HD i płatne pakiety. Użyte moduły T.0X FTA 
posiadają wyjścia TWIN, dzięki czemu nie potrzeba dużo przestrzeni 
na instalację urządzeń, osiągając w ten sposób znaczną oszczędność 
energii.

Renowacja stacji czołowej to nie zwykłe zwiększenie liczby kana-
łów, lecz zapewnienie hotelowi niezwykłej przewagi konkurencyjnej 
dzięki posiadaniu oferty audiowizualnej odpowiadającej potrzebom 
gości. Stacja czołowa QAM została zainstalowana przez Sonepar-Do-
rnbirn   

 

Więcej programów telewizyjnych 
za tę samą cenę

POMYSŁY INSTALACJE TELEVES
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Większość telewizorów na ryn-
ku posiada jednocześnie tuner 
COFDM i QAM.

Podczas wyszukiwania kana-
łów w opcji Antenna Tv, zna-
lezione kanały są dostępne w 
usłudze DVB-T poprzez tuner 
COFDM (DVB-T).

Tuner QAM (DVB-C) włącza się 
kiedy zostanie wybrana opcja 
Cable Tv. Dostępna usługa w 

tego typu modulacji jest powszechna u opera-
torów kablowych, którzy transmitują kodowa-
ne sygnały i dlatego są one dostępne tylko dla 
abonentów.

W sektorze hotelarskim i podobnych obiek-
tach, gdzie stosuje się transmodulację sygna-
łów z DVBS/S2 do COFDM, może zabraknąć 
miejsca w multipleksie DVB-T dla wszystkich 
kanałów z danego transpondera satelitarnego.

Jednakże, dzięki telewizorom z tunerem QAM, 
instalacja transmodulatorów DVBS/S2 na QAM 
może transportować wszystkie usługi transmi-
towane przez transponder satelitarny.

W ten sposób, z taką samą liczbą zainstalowa-
nych transmodulatorów, osiąga się dostępność 
większej liczby programów telewizyjnych w 
twoim mieszkaniu lub przedsiębiorstwie.

Jednocześnie moduły rege-
neratory COFDM do QAM  (nr 
kat. 563601) pozwalają na 
dodanie filtrowanych kana-
łów telewizji naziemnej pod 
ekstremalnymi warunkami 
odbioru   

Hotel Panoramahaus w Austrii
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Aktualna zdolność produkcyjna Televés 
pozwala osiągnąć wysoki stopień miniatu-
ryzacji produktów. Owocem tej nowocze-
snej formy produkcji są wzmacniacze Serii 
NanoKom.

Seria złożona jest z dwóch gam: wzmacniaczy 
masztowych i wzmacniaczy domowych. Oba 
modele charakteryzują się nową metodą re-
gulacji: UsOs (User Selectable Output Singal). 
USOS pozwala instalatorowi wybrać poziom 
wyjścia wzmacniacza, pozostawiając sygnał 
niezmieniony przez fluktuacje.

Seria NanoKom jest przygotowana na na-
dejście sygnałów telefonii LTE 800/4G. Urzą-
dzenia są wyposażone w przełączniki, ak-
tywujące filtr, który uniemożliwia przejście 
wspomnianych sygnałów.

Gama wzmacniaczy masztowych wy-
różnia się ponadto bardzo dobrym współ-
czynnikiem szumów (wartości bliskie 1db 
w UHF), co czyni je szczególnie ważnymi w 
przypadku słabych sygnałów.

Rozmiar jest jednym z ważniejszych czyn-
ników wyróżniających wzmacniacz z gamy 
wzmacniaczy masztowych. Zasilanie jest ze-
wnętrzne, co pozwala na instalację wzmac-
niaczy tam gdzie nie ma za dużo miejsca. 
Możliwość zdalnego zasilania jest zaletą 
również kiedy chcemy je zainstalować w 
szafach rozdzielczych odizolowanych i/lub 
o małych rozmiarach  

Wzmacniacze serii NanoKom
Stabilny poziom wyjścia z regulowanym filtrem 
przeciw zakłóceniom LTE 800/4G 

“Osobniki najbardziej przystosowane do środowiska mają większe szanse na 
przeżycie i rozmnożenie, przekazanie swoich cech dziedzicznych kolejnym 
pokoleniom, co jest przyczyną procesu selekcji naturalnej.”

Ewolucja Gatunków
CHARLES DARWIN
(1809-1882)

z inteligentna ochrona

Inteligentna Ewolucja
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Wzmacniacze masztowe

561701 3we/1wy UHF[DC]-UHF-VHFmix 
12...24Vdc bez USOS

561801 3we/1wy bIII-UHF-FMmix 
12...24Vdc z USOS

561501 3we/1wy bIII/UHF[DC]-FMmix-FImix[DC] 
12...24Vdc z USOS

561601 3we/1wy UHF-VHFmix-FImix[DC] 
12...24Vdc z USOS

Wzmacniacze domowe

562701 1we/1wy VHF/UHF

562702 1we/2wy VHF/UHF

562703 1we/(2wy+TV) VHF/UHF

562711 / 562712 / 562713 bez zasilacza w zestawie
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