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Na końcu tunelu widać 
światło i pojawia się 
nadzieja na ponowne 
ożywienie branży. Te 
słowa pełne optymizmu 
i nadziei wyrażają ogól-
ne odczucia w sektorze 
hotelarskim, wytwarza-
jącym 10% europejskiego produktu brutto. 
Branża ta z pewnością była jedną z najbardziej 
dotkniętych przez globalną pandemię CO-
VID-19.  Koronawirus postawił ten sektor 
w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie w 
Hiszpanii, która jest podawana jako przykład 
kraju, w którym turystyka jest jednym z filarów 
gospodarki. Ocenia się, że straty w czerwcu 
wynosiły około 200 milionów euro dziennie. 

Mimo to utrzymywała się nadzieja, że w mie-
siącach letnich nastąpi ponowne ożywienie. 
Niestety, po zakończeniu miesięcy letnich 
wiadomo już, że prognozy te nie sprawdziły 
się. Sam przez się mówi fakt, że w lipcu na 
wybrzeżu Andaluzji obłożenie hoteli było o 
40% mniejsze, niż w tym samym miesiącu 
poprzedniego roku.

W sierpniu sytuacja była jeszcze gorsza. 
Ograniczenia nałożone przez niektóre 
kraje takie jak Wielka Brytania (obowiązkowa 
dwutygodniowa kwarantanna) lub Szwajcaria 

(obowiązkowa kwaran-
tanna z wyjątkiem osób 
powracających z Wysp 
Kanaryjskich i Balearów) 
doprowadziły do sytu-
acji kryzysowej, która 
wymusiła zamknięcie 
wielu hoteli. A to właśnie 

turyści z Wielkiej Brytanii mają dla Hiszpanii 
największe znaczenie.

Jedynym pocieszeniem jest to, że branża ho-
telarska była wzorem odpowiedzialności, 
realizując od samego początku niezbędne 
inwestycje i adaptacje umożliwiające klientom 
zachowanie bezpiecznego dystansu i minima-
lizujące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. 
Wysiłki te nie ustają, ponieważ branża ma na-
dal nadzieję na lepszą przyszłość. Aktualnie 
w wielu hotelach realizowane są projekty sie-
ciowe i infrastrukturalne obejmujące różnego 
rodzaju środki zapewniające bezpieczeństwo.

Firma Televes aktywnie zaangażowała się w 
wiele z nich, opracowując hotelowe sieci te-
lekomunikacyjne z systemami IPTV, których 
celem jest całkowita informatyzacja procesów 
mających na celu nie tylko zminimalizowanie 
kontaktu między gośćmi, ale także z persone-
lem hotelowym   

Mocne zaangażowanie branży hotelarskiej 
na rzecz bezpieczeństwa i lepszej przyszłości

W tym okresie globalnej pandemii 
branża hotelarska wykazała się 
ogromną odpowiedzialnością, 
inwestując w przyszłościową 

infrastrukturę.
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MIĘDZY NAMI

Pani Teresa rozpoczęła pracę dla 
Televes krótko po skończeniu 14 roku 

życia, a jej łączny staż to już 47 lat.

Dziś skupiamy naszą uwagę na 
Teresie López Novo, aktyw-
nym pracowniku o najdłuż-
szym stażu w Televes. Pani 
Teresa urodziła się i mieszkała 
przez całe swoje życie w San-
tiago de Compostela. Wkrótce 
przejdzie na zasłużoną eme-
ryturę, ale wcześniej podzieli 
się z nami swoimi doświadcze-
niami z niemal pięćdziesięcio-
letniej pracy zawodowej.

Rozpoczęła pracę w Televes 
krótko po skończeniu 14 roku 
życia. Została zatrudniona w 
piątek, w dniu swojej pierwszej 
rozmowy kwalifikacyjnej. Bio-
rąc pod uwagę jej żywe i pełne 
energii spojrzenie, nie jest trud-
no sobie wyobrazić, dlaczego 
osoba przeprowadzająca re-
krutację nie wahała się ani chwili.

Pani Teresa już od 47 lat poświęca Televes 
całą swoją energię. Jej działalność zawo-
dowa była zawsze związana z liniami pro-
dukcyjnymi. Na początku zajmowała się 
montażem i podłączeniami elektrycznych 
skrzynek przyłączeniowych, które to czyn-
ności w owych czasach były wykonywane 

w całości ręcznie. W zależności od potrzeb 
firmy pracowała w działach tworzyw sztucz-
nych, elektroniki, obwodów drukowanych, 
blistrów, a nawet brała udział w pierwszych 
montażach urządzeń światłowodowych.

Pani Teresa z widocznym 
wzruszeniem dzieli się z nami 
wspomnieniami z Televes, 
które zawsze są związane z jej 
kolegami z pracy i przełożo-
nymi, z którymi utrzymywa-
ła rodzinną więź. Jak mówi, 
„zwłaszcza w pierwszych la-
tach, gdy pracowników było 
jeszcze niewielu, zaglądał do 
nas sam pan Ricardo, który 
interesował się wszystkim, 
co robiliśmy” –mając na 
myśli Ricardo Bescansa, zało-
życiela firmy. Dziś, gdy przed-
siębiorstwo zatrudnia setki 
pracowników, pani Teresa 
utrzymuje serdeczne relacje z 
najbliższymi współpracowni-
kami.

Jej plany na emeryturę są 
zwyczajne, ale nie przewidują rezygnacji z 
pełnej aktywności – „będę uprawiać dużo 
ruchu i sportu oraz poświęcać czas rodzinie 
i przyjaciółkom”.

Życzymy pani Teresie wszelkiego powodze-
nia na nowym etapie życia, który wkrótce 
się rozpocznie. Zawsze będziemy mieli w pa-
mięci jej lojalność i oddanie, które okazywa-
ła firmie Televes  

Teresa López Novo - pośród nas przez całe swoje życie zawodowe

Materiałem najczęściej wykorzystywanym w projektach przemysłowych w celu odprowadzania 
ciepła wytwarzanego przez produkty elektroniczne jest aluminium, jednak w ostatnich latach 
coraz częściej stosuje się kompozycje techniczne polimerów zawierających grafit i włókna 
przewodzące, których zdolność odprowadzania ciepła została pozytywnie oceniona np. w bran-
ży samochodowej. 
Televes Corporation również z powodzeniem pracuje nad tymi zastosowaniami. Dział Inżynierii 
Przemysłowej i Automatyki firmy ISF należącej do Televes pracuje już nad własnymi kompo-
zycjami poliamidów zawierającymi włókna grafitowe oraz dodatki ceramiczne, wykorzystywa-
nymi w radiatorach stosowanych w produktach o szerokim zakresie temperatur roboczych. 
Rezultatem tych prac jest polimer techniczny o zaletach przewyższających aluminium, do któ-
rych należy korzystny stosunek wydajności do masy i możliwość wdrożenia elastycznych proce-
sów produkcji w zakładach Televes z wykorzystaniem metody wtrysku. Pozwala to zachowanie 
pełnej kontroli nad procesem i jakością, jak również projektowanie skomplikowanych konstrukcji 
i geometrii radiatorów, które byłyby niemożliwe do uzyskania w tradycyjnym procesie wytłacza-
nia aluminium. Umożliwia to lepsze dopasowanie części oraz optymalizację wykorzystania miej-
sca w produkcie końcowym.
Znakomitym przykładem przyszłych zastosowań są lampy LED, których diody o wysokim stru-
mieniu świetlnym wymagają zastosowania dobrze zaprojektowanych systemów odprowadzania 
ciepła, aby uzyskać maksymalną wydajność w odpowiednich zakresach temperatur.
ISF udało się zastąpić dotychczasowe radiatory z aluminium nową generacją systemów odprowa-
dzania ciepła z polimerów technicznych, która przyczyni się do zwiększenia sprawności produk-
tów elektronicznych projektowanych i wytwarzanych w zakładach Televes Corporation  

PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
ODPROWADZANIA CIEPŁA W PRODUKTACH O WYSOKIEJ 

TEMPERATURZE



NOWE PRODUKTY

EuroSwitch

Seria kompaktowych urządzeń multiswitch o wysokiej efektywności w dużych instalacjach

W dużych instalacjach zbiorczych dystrybucja sygnału tele-
wizji satelitarnej odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem 
urządzeń multiswitch, które umożliwiają użytkownikom 
korzystanie ze wszystkich możliwych kanałów z jednej lub 
kilku cyfrowych platform satelitarnych. W przypadku dużej 
liczby użytkowników lub licznych kondygnacji budynku 
straty na okablowaniu i połączeniach znacznie rosną, co 
sprawia, że odpowiednie wyważenie instalacji w celu uzy-
skania odpowiedniego sygnału w punkcie odbioru może 
być bardzo skomplikowanym zadaniem. 

Nowa gama multiswitchy EuroSwitch została zapro-
jektowana z myślą o jak największej wydajności, zapewniając 
zoptymalizowaną charakterystykę elektroniczną objawiającą się w mi-
nimalizacji strat na przejściach (połączenia kaskadowe) oraz wyjściach 
(wyjścia użytkowników). Właśnie z tego powodu EuroSwitch jest serią 
szczególnie dobrze nadającą się do stosowania w dużych instalacjach 
zbiorczych, ponieważ pozwala ograniczyć liczbę wzmacniaczy w kaska-
dzie przy utrzymaniu wysokiej jakości sygnału po stronie użytkownika. 

Zwiększono również wydajność w zakresie charakterystyki elektrycznej 
urządzeń multiswitch, ograniczając całkowity pobór prądu i umożli-
wiając zasilanie napięciami między 12 a 18 V (lokalnie lub przez kaskadę). 
W urządzeniach zaimplementowano również tryb ECO, który pozwala 
jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii, ponieważ uzależnia je od 
liczby użytkowników aktualnie podłączonych do instalacji satelitarnej. 

W zakresie ochrony elektromagnetycznej seria ta charakteryzuje się 
wysoką skutecznością ekranowania przeciwzakłóceniowego (klasa 
A) oraz dobrą izolacją między wejściami a wyjściami.

W celu zapewnienia stuprocentowej dystrybucji sygnału telewizyjnego 
w instalacji, seria EuroSwitch została wyposażona w wejście sygnału 
telewizji naziemnej, którego poziom jest odpowiednio zrównoważony 
dzięki systemowi automatycznej regulacji TForce. Multiswitche umożli-
wiają przepuszczenie przez to wejście napięcia prądu stałego, co pozwa-
la na aktywację inteligentnych anten do odbioru telewizji naziemnej, np. 
Ellipse. 

Inną ważną cechą EuroSwitch jest jego uniwersalność w instalacji, po-
nieważ to samo urządzenie może zostać skonfigurowane w układzie 
gwiazdy lub kaskadowym do czego wystarczy prosta aktywacja prze-
łącznika. 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom bardziej rozbudowanych instalacji, 
EuroSwitch obsługuje 4 satelity wejściowe (17x) z różnymi opcjami wyjść 
użytkowników: 8, 16, 24 i 32. Nawet w najbardziej rozbudowanych kon-
figuracjach seria ta charakteryzuje się kompaktową budową (30x35 cm 
w przypadku modelu 17x32). W serii przewidziano zastosowanie 
wzmacniacza w przypadku najbardziej zaawansowanych instalacji. Jest 
on regulowany w zakresie nachylenia (12 dB), jak i wzmocnienia (mak-
symalnie 31 dB w paśmie satelitarnym i 27 dB w paśmie naziemnym).

Podobnie, jak w przypadku serii NevoSwitch, EuroSwitch gwarantuje 
jakość produktu w 100% europejskiego, ponieważ został zaprojekto-
wany i wyprodukowany w zakładach Televes   

Jak promować usługi i produkty za pośrednictwem Arantia TV

POMYSŁY

Dzięki nowym interaktywnym usługom i funkcjom udostępnionym w ostatniej wersji 
oprogramowania pośredniczącego Arantia TV jeszcze łatwiej jest promować usługi i produkty 
hotelu za poprzez system interaktywnej telewizji w pokoju.

• Rezerwacje i zakupy: hotel może promować usługi i produkty, które goście mogą 
zamawiać z ich pokoju hotelowego za pośrednictwem interaktywnej platformy 
telewizyjnej.

• Nowy przewijany baner tekstowy: umożliwia tworzenie pasków informacyjnych 
widocznych u góry lub u dołu ekranu podczas wyświetlania kanałów telewizyjnych.

• Nowe personalizowane widżety tekstowo-graficzne: atrakcyjne wizualnie widżety, 
które można zebrać w interaktywnym menu i powiązać z dowolnym obszarem 
interfejsu użytkownika.

Wszystkie te funkcje można wykorzystać do promowania, informowania lub przypominania 
klientom o wydarzeniach odbywających się w hotelu w formie cyfrowej. Unika się w ten 
sposób stosowania ulotek i broszur, ograniczając ilość osób odwiedzających recepcję w 
celu uzyskania tego rodzaju informacji. Jest to odpowiedź na wytyczne dot. bezpieczeństwa 
obowiązujące sektor hotelarski w obliczu pandemii COVID-19  

Nr Kat. Seria dla 4 satelitów + telewizji naziemnej (17 wejść)

719801 8 wyjść
719803 16 wyjść
719804 24 wyjścia
719805 32 wyjścia
719809 Wzmacniacz 27/31dB



FAQ

  FLAGOWE INSTALACJE

TELEVES NA ŚWIECIE

Powszechne ograniczenia podróży spowodo-
wane przez pandemię COVID-19 praktycznie 
uniemożliwiły udział przedsiębiorstw w 
targach i imprezach branżowych. 
Wydarzenia te są ważnymi miejscami spo-
tkań, nie tylko dlatego, że pozwalają zapre-
zentować nowe produkty – często jest to je-
dyna okazja, aby spotkać się bezpośrednio z 
naszymi klientami i przyjaciółmi.
W Televes chcieliśmy uniknąć sytuacji, w 
której pandemia ograniczyłaby kontakt z 
naszymi klientami. Dlatego postanowiliśmy 
organizować webinaria tematyczne przez 
cały okres ograniczeń, dzięki czemu nadal 
jesteśmy ze sobą na bieżąco, choć w sposób 
zdalny.
Już w marcu włoska filia Televes zorga-
nizowała serię ponad 40 webinariów z 
klientami na różne tematy, takie jak projek-
towanie systemów (TV-SAT / FTTH), Avant X, 
przyrządy pomiarowe itd. 

Szybko do niej dołączyły inne filie, np. por-
tugalska, która zorganizowała webinaria 
poświęcone nowym rozwiązaniom dla bran-
ży hotelarskiej, sieciom światłowodowym, 
sprzętowi do pomiaru sygnału, profesjo-
nalnym liniom oświetlenia LED itd. Przede 
wszystkim jednak skupiono się na normie 
ITED, która dotyczy instalacji telekomunika-
cyjnych w Portugalii.
Niektóre działy zajmujące się sprzedażą rów-
nież były bardzo aktywne, organizując zdal-
ne spotkania, podczas których omawiano 
m. in. specyfikę profesjonalnego oświetlenia 
LED. W jednej z sesji wzięło udział ponad 150 
osób.

Mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości 
będziemy mogli znów spotkać się twarzą 
w twarz podczas wydarzeń branżowych.W 
międzyczasie Televes będzie nadal infor-
mować swoich klientów i komunikować 
się z nimi przez wszystkie dostępne kana-
ły telematyczne  

Gmina Arahal, Sewilla (Hiszpania)

Położona w okolicach Sewilli gminaArahal 
była znana już od XVII pod określeniem 
„małe Ateny” dzięki prestiżowym szkołom, 
w których kształcili się najlepsi uczniowie 
owych czasów. Nazwa, Arahal, oznacza 
miejsce, w którym podróżni zatrzymują 
się, aby odpocząć.
Renowacja systemu oświetlenia, projekt o 
wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa 
kulturalno-religijnego, musiała zostać zre-
alizowana z wykorzystaniem najlepszych 
systemów oświetleniowych. Firma Televes 
zainstalowała ponad 3500 lamp w techno-
logii sterowania punkt-punkt w formacie 
NEMA.
Gotowa sieć wykorzystuje zaawansowany 
system zdalnego zarządzania, dzięki któ-
remu każda lampa może być sterowana w 
sposób indywidualny, z wykorzystaniem 

rejestrów i parametrów eksploatacyjnych (har-
monogramy, nadzór operacyjny, wykrywanie 
zdarzeń i informowanie o nich).
Udało się uzyskać oszczędności energii prze-
kraczające 70%, a na terenie całej gminy wy-
korzystano lampy o ciepłej temperaturze bar-
wowej  

Jak połączyć telefon ze złączem USB-C z Avant X

Jeżeli smartfon/tablet jest wyposażony w 
złącze USB-C, niemożliwe jest korzystanie 
z kabla OTG dostarczonego wraz z AvantX 
(microUSB). W takim wypadku zalecamy 
wykorzystanie kabla OTG z przejściówką 
USB-C/microUSB-B. W ten sposób będzie 
można połączyć oba urządzenia w sposób 
bezpośredni. Kabel ten można zamówić u 
dystrybutora Televes pod nr kat. 216810.

Jeżeli jednak dysponują już Państwo 
przejściówką OTG typu C umożliwiającym 
podłączenie Państwa smartfona/tabletu, 
będą Państwo mogli połączyć się z AvantX 
zwykłym kablem microUSB  

Micro USB-B
USB-C



INSTRUKTAŻ

INFO Televes  jest również dostępne w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Televes © 2020 - Powielanie całości lub części treści jest zabronione.

Aplikacja mobilna Arantia TV

Nie przeocz tego!

W Televes działania na rzecz bezpieczeństwa osób to nie tylko opcja – 
ochronę naszych klientów uznajemy za nasz obowiązek.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH: CPR

W jaki sposób Televes dba o bezpieczeństwo osób?

Rozporządzenie CPR (z ang.: Construction Products Regulation) 
reguluje wspólny język komunikacji technicznej na poziomie euro-
pejskim. Rozporządzenie to samo w sobie nie przewiduje wymagań 
w zakresie właściwości użytkowych produktu, lecz jedynie klasyfikuje 
je pod kątem reakcji i odporności na ogień i w odniesieniu do emisji 
substancji niebezpiecznych. Tym samym, każdy kraj Unii Europejskiej 
samodzielnie odpowiada za określenie minimalnych poziomów bez-
pieczeństwa, które będą obowiązywały na jego terytorium. 

Przykładowo w Hiszpanii zarówno dla kabli koncentrycznych, jak i dla 
skrętek i kabli światłowodowych minimalnym poziomem warunkują-
cym dopuszczenie do obrotu jest Dca-s2, d2, a2.

Tak zwane Euroklasy zdefiniowane w Rozporządzeniu CPR klasyfiku-
ją produkty pod względem ich właściwości w kontakcie z ogniem. 
Więcej informacji na temat tej klasyfikacji oraz objaśnienia poszcze-
gólnych klas można znaleźć w naszej broszurze:

www.televes.com/pl/katalogi

Televes nie tylko spełnia rozporządzenia Unii 
Europejskiej, lecz także uznaje za swój obo-
wiązek zapewnienie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony osób. Od wejścia 
w życie Rozporządzenia CPR w lipcu 2017 roku wszystkie kable CE 
oferowane przez Televes są oznaczone odpowiednią Euroklasą. 
Informacje te można znaleźć zarówno na osłonie zewnętrznej kabla, 
jak i na opakowaniu lub etykiecie produktu – tak jak w poniższych 
przykładach:

Od samego początku Televes 
oferuje wszystkie typy ka-
bli, od najwyższej kategorii 
B2ca aż do najniższej Fca, 
odpowiadając na potrzeby 
wszystkich rynków europej-
skich i ich wymagania odnośnie 
bezpieczeństwa. W ostatnich 
tygodniach firma Televes w ramach 
uzupełniania swojej oferty kabli wpro-
wadziła do swojego portfolio wiele rodzajów kabli koncentrycznych 
i światłowodowych z oznaczeniem Dca, umacniając swoją pozycję w 
najbardziej restrykcyjnym i bezpiecznym obszarze klasyfikacji CPR.

Nowe kable koncentryczne Dca: Nr kat. 213002, 214121, 212811, 
414002, 214911 itd.

Nowe kable światłowodowe Dca: Nr kat. 231714, 231614, 231414, 
232611, 232652 itd.

W celu zapewnienia informacji o właściwościach ognioodpornych 
kabli, ich prawidłowej identyfikacji oraz przeznaczeniu, produ-
cenci są zobowiązani do opracowania specjalnego 
dokumentu dla danego 
produktu. Dokument ten 
nosi nazwę DoP (deklaracja 
właściwości użytkowych, z 
ang. Declaration of Perfor-
mance). Zawiera on wszystkie 
informacje przekazane przez 
producenta, które zostały 
uzyskane poprzez ścisłe za-
stosowanie metod i kryteriów 
przewidzianych w przedmio-
towym rozporządzeniu. DoP 
zapewnia większą przejrzystość 
oraz usprawnia funkcjonowanie 
wspólnego rynku   

• Steruj telewizorem w pokoju bez użycia pilota.
• Nawiguj w menu Arantia TV, nie przerywając oglądania telewizji.
• Wymelduj się z pokoju hotelowego w trybie ekspresowym bez podchodzenia do 

recepcji*. 

Wszystko to jest możliwe dzięki aplikacji w telefonie, co pozwala ograniczyć korzy-
stanie ze wspólnych elementów wyposażenia i spełnić wymagania bezpieczeństwa 
związane z COVID-19   

* Wymaga integracji z PMS.

EXIT

*EN50117-2-4 Euro-class B2ca-s1a-d1-a1 Televés SK2020plus LSFH ITED 18AtC 1,00

POKRYCIE

82% 

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DOP10170000
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

PRESTANDADEKLARATION

SUORITUSTASOILMOITUS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

YDEEVNEDEKLARATION

PRESTATIEVERKLARING

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Manufacturer / Fabricante / Fabricante / Fabricant / Produttore / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare / Valmistaja / Producent / Gamintojas /

Producator / Gyártó / Producent / Fabrikant / Výrobce: Televes S.A. | Rua Benéfica de Conxo, 17 | 15706 - Santiago de Compostela (A

Coruña) Galicia - Spain

Trademark / Marca / Marca / Marque / Marchio / Handelsmarke / Μάρκα

/ Varumärke / Tavaramerkki / Marka / Prekės ženklas / Marca / Márkanév

/ Varemærke / Handelsmerk / Značka: TELEVES

Reference / Referencia / Referência / Référence / Articolo /

Artikelnummer / Δήλωση / Referens / Tuotenumero / Numer Katalogowy

/ Produkto numeris / Referinta / Termékszám / Varenummer / Referentie

/ Reference: 413910

Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione / Beschreibung / Περιγραφή / Beskrivning / Tuotekuvaus / Opis / Produkto aprašas /

Descriere / Leírás / Beskrivelse / Beschrijving / Popis: C.COAX.SK2020+ LSFH B2ca /A++ 18AtC WH.100m

Intended use/es / Usos previstos / Utilização(ões) prevista(s) / Usage(s) prévu(s) / Usi previsti / Verwendungszweck(e) / Предвидена

употреба/употреби / Avsedd användning/avsedda användningar / Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset) / Zamierzone zastosowanie lub

zastosowania / Naudojimo paskirtis (-ys) / Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) / Felhasználás célja(i) / Tilsigtet anvendelse / Beoogd(e)

gebruik(en) / Zamýšlené/zamýšlená použití: Communication cable

System/s of AVCP / Sistemas de EVCP / Sistema(s) de AVCP / Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances / Sistemi

di VVCP / System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на

експлоатационните показатели / System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda / Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja

varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät / System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / Eksploatacinių savybių

pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) / Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței / Az AVCP-rendszer(ek) /

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen / Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid / Systém/systémy POSV: System 1+

Notified body/ies / Organismos notificados / Organismo(s) notificado(s) / Organisme(s) notifié(s) / Organismi notificati / Notifizierte Stelle(n) /

Нотифициран орган/органи / Europeisk teknisk bedömning / Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokse / Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notifikuotoji

(-osios) įstaiga (-os) / Organism (organisme) notificat(e) / Bejelentett szerv(ek) / Notificeret organ/notificerede organer / Aangemelde instantie(s) /

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: L.S. Fire Testing Institute Srl | Notified body No. 2479

Declared performance/s / Prestaciones declaradas / Desempenho(s) declarado(s) / Performance(s) déclarée(s) / Prestazioni dichiarate / Erklärte

Leistung(en) / Декларирани експлоатационни показатели / Angiven prestanda / Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot / Deklarowane

właściwości użytkowe / Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) / Performanța (performanțe) declarată (declarate) / A nyilatkozatban

szereplő teljesítmény(ek) / Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner / Aangegeven prestatie(s) / Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Fire reaction: B2ca - s1a, d1, a1

Dangerous substances: NPD

Harmonized standard(s): EN 50575:2014 + A1:2016

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of

performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified

above. / Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración

de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. / O

desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de

desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. /

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la

présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. / La prestazione del prodotto sopra

identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento

(UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. / Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten

Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich. / Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните

експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №

305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. / Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer

med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare

som anges ovan. / Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen

(EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są

zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej / Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas

deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos

turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. / Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această

declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai

sus. / A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e

teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. / Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i

overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. / De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze

prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven

vermelde fabrikant verstrekt. / Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o

vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Santiago de Compostela, 23/01/2018

José L. Fernández Carnero

Technical Director



Advance

Analizator 
Wi-Fi

4K UHD

DAB/DAB+

Pomiary 
Analogowe

ULTRAHD

Model Advance jest standardowo wyposażony 
w pakiet 4 opcji w cenie 2

MOSAIQ6, teraz
z większą liczbą opcji

https://mosaiq6.televes.com


