
 

 

Nowoczesna kompaktowa stacja czołowa WISI OM 10 

WISI OM10 0646 i OM10 0648 są to ekonomiczne stacje czołowe, 
które mogą odbierad programy z 6 transponderów DVB-S / S2 

i przetwarzad je do 6 multipleksów DVB-T (wersja OM 10 0646) 
lub do 8 multipleksów DVB-C/DVB-T (wersja OM10 0648). 
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Dzięki 4 gniazdom CI, stacja doskonale nadają się do centralnego deszyfrowania programów 
kodowanych. Zaawansowana funkcjonalnośd stacji zapewnia możliwośd dekodowania 
programów z różnych transponderów, w celu ich odszyfrowania za pomocą tylko jednej karty 
dekodującej (smartcard), a tym samym gwarantuje efektywne wykorzystanie profesjonalnych 
modułów CAM.  
 
Na wyjściu stacji OM 10 nie pojawiają się żadne niechciane programy TV z transponderów 
satelitarnych. Stacja  umożliwia redukcję liczby multipleksów wyjściowych dzięki funkcji 
swobodnej multipleksacji programów z różnych transponderów do dowolnych wyjściowych 
multipleksów DVB-T / DVB-C.  
 
Ponadto stacja OM10 zapewnia utworzenie własnego programu informacyjnego lub 
promocyjnego, który będzie wytwarzany poprzez odtwarzanie w pętli pliku wideo o 
maksymalnej wielkości do 128MB. Wgrywanie pliku wideo do pamięci stacji następuje przez port 
USB. 

http://wisi.pl/stacje-czolowe/stacja-czolowa-om-10/
http://wisi.pl/stacje-czolowe/stacja-czolowa-om-10/
http://wisi.pl/prezentacje/nowoczesna-stacja-czolowa-om-10/


 
W przypadku zmiany parametrów sygnałów wejściowych(np. przejście programu z SD na HD), 
nie ma potrzeby przeprogramowywania telewizorów, wystarczy przeprogramowanie stacji 
OM10. Stacja ta odpowiednio dopasuje parametry programu np. TVN 24 HD w taki sposób, że 
telewizory zestrojone dotychczas na program TVN 24 będą odtwarzad program TVN 24 HD. 
 
W stacji OM10 istnieje możliwośd bezkosztowego zaprogramowania kanału telewizyjnego w 
dwóch wersjach językowych – przykładowo program Canal+ Film HD może byd uruchomiony z 
fonią polską oraz osobno z fonią oryginalną. Telewizory podczas strojenia znajdą dwa programy 
Canal+ Film HD i zapiszą je do odpowiednich komórek pamięci. Polską wersję tego programu 
można umieścid na liście programów z innymi programami polskojęzycznymi, natomiast wersję 
oryginalną można umieścid z programami zagranicznymi. 
 
Ciekawą funkcjonalnością stacji OM10 jest możliwośd uruchamiania programów zgodnie z 
oczekiwaniami grup gości hotelowych – przykładowo zamiast niemieckiego programu ZDF 
można uruchomid francuski program TV5 lub France 24. Zamiana programów w stacji czołowej 
nie wymaga przestrajania telewizorów. Jest to zatem kolejna zaleta tej stacji, pozwalająca 
hotelowi na szybkie, elastyczne i bezkosztowe dopasowywanie się do oczekiwao Gości. 
 
Wbudowany serwer DHCP umożliwia automatyczne połączenie z komputerem oraz zdalne 
programowanie stacji. Możliwe jest również rekonfigurowanie stacji ze smartfona i tabletu przez 
Bluetooth.  
 
Stacja posiada podstawową ochronę przed przepięciami. 
 
Wejście RF: z 6 transponderów DVB-S/S2 
Wyjście RF: 6 multipleksów z modulatorów DVB-T (OM 10 0646)  lub 8 multipleksów z 
modulatorów DVB-C/DVB-T w wersji stacji OM 10 0648 
 
Poziomy wyjściowe są regulowane pomiędzy 85 dBµV a 100 dBµV. 
 

 

 
Nowości: 
 
System dystrybucji treści audiowizualnych 
na smartfony, tablety, laptopy 
 
Targi TELETECHNIKA 2017 - fotorelacja 

 
Materiały do ściągniecia: 
 
Stacja czołowa WISI OM 10 – prezentacja w PDF 
 
Targi TELETECHNIKA 2017 – paczka zdjęd 
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