Ponuka na zabezpečenie
lokálneho alebo regionálneho
DVB-T vysielania

Zabezpečenie DVB-T vysielania
Tento produkt je určený pre záujemcov – lokálne, miestne,
regionálne televízie na zabezpečenie digitálneho terestriálneho
vysielania miestneho multiplexu a pokrytia požadovaného územia.
V prípade, že máte záujem zabezpečiť vysielanie Vašej televízie v
DVB-T na požadovanom území, Vám Towercom, a.s. ponúka
profesionálne riešenie od návrhu až po realizáciu projektu a
kompletné zabezpečenie digitálneho vysielania.
Towercom ako jediný prevádzkovateľ celoplošných sietí DVB-T
má nenahraditeľné skúsenosti nielen s výstavbou DVB-T
vysielačov, ale aj s ich implementáciou v SFN (jednofrekvenčná
sieť) v rámci určených alotmentov (frekvenčných vyhradení).
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Lokálne alebo regionálne DVB-T vysielanie
Možnosti riešenia zabezpečenia pokrytia signálom
DVB-T, tzv. miestneho multiplexu v závislosti od veľkosti
požadovaného územia:

1. Samostatný vysielač s vlastným obsahom
2. Vysielač + Opakovač (viacero vysielačov alebo
opakovačov)
Podmienka:
a) Licencia na DVB-T vysielanie
b) Digitálna skoordinovaná a pridelená frekvencia
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Digitálna frekvencia pre DVB-T vysielanie
Podmienkou vysielania je skoordinovaná a pridelená
Digitálna frekvencia pre daný miestny multiplex.
Towercom, a.s. ponúka záujemcom vypracovanie
frekvenčného návrhu, ktorý tvorí podklad pre
Telekomunikačný
úrad
SR
na
medzinárodnú
koordináciu frekvencií.
Cena za frekvenčný návrh je 1 000 EUR bez DPH za frekvenciu pre
jeden samostatný DVB-T vysielač.
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Samostatný vysielač s vlastným obsahom
Lokálny alebo regionálny vysielateľ
 Jedinečný obsah vysielaného MUX-u
 MUX tvorený na vysielacom bode (mimo SFN)
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Opakovač ako doplnenie samostatného vysielača
Nepokryté menšie oblasti v požadovanom území (obce v
dolinách)
 Nutná dostupnosť DVB-T signálu v okolí
 Opakované vysielanie miestneho MUXu bez zmeny
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Cena za zabezpečenie DVB-T vysielania
Cena za samostatný vysielač je od 31 tis EUR bez DPH
ročne (presná cena bude určená na základe technických parametrov v
zmysle frekvenčného listu, dopravy modulácie k vysielaču a obhliadky)
Platí za podmienok:
 Viazanosť 3 roky
 Lokalita Towercomu s existujúcou vysielacou infraštruktúrou
 Počítaná cena pre 1 SD program zo satelitu
Poznámka:
 Frekvenciu pre Vysielač treba koordinovať
 V prípade inej lokality je nutné pripočítať nájom
 Lokálny multiplexor
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Cena za dokrývanie - OPAKOVAČOM
Cena za jeden 50W opakovač je 7 744 EUR bez DPH ročne
(cena je modelová, jej presná výška bude určená v zmysle požiadaviek
vysielateľa, technických parametrov opakovača a po obhliadke)
Platí za podmienok:
 Vhodný príjem DVB-T ako zdroj modulácie (vysiela rovnaký obsah MUXu)
 Viazanosť 3 roky
 Lokalita Towercomu s existujúcou vysielacou infraštruktúrou
Poznámka:
 Opakovač šíri rovnakú programovú skladbu a vysiela na rovnakej frekvencii
(netreba koordinovať) ako zdrojový vysielač
 V prípade inej lokality je nutné pripočítať nájom
Zabezpečenie DVB-T

8

Dôležité informácie
Cena uvedená za zabezpečenie lokálneho alebo regionálneho
DVB-T vysielania je za šírenie jedného miestneho multiplexu
prostredníctvom potrebnej technológie (v prípade šírenia
dvoch multiplexov nie je cena dvojnásobná)

Výber spôsobu DVB-T vysielania – individuálne – podľa veľkosti
a náročnosti územia na pokrytie a technických možností
Vysielanie DVB-T musí byť v súlade s platnou legislatívou.
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Kontakty
Požiadavku na zabezpečenie DVB-T vysielania spolu s návrhom
zmluvy doplnený potrebnými dátami vašej zmluvnej strany, s
uvedením kontaktnej osoby pošlite na adresu našej spoločnosti:
Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte:

E-mail: dvbtregional@towercom.sk
Telefón: 02 49 220 481
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