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Firma ECHO AQUSTIC zajmuje się projektowaniem i montażem szerokiej gamy urządzeń
pozwalających na odbiór telewizji naziemnej i satelitarnej. Oferujemy odbiór programów
naziemnych i satelitarnych we wszystkich pokojach, z dodatkowym monitoringiem posesji za
pomocą kamer TV.

Zamontowana na dachu czasza antenowa o średnicy minimum 80-100cm tzw. zez, umożliwia
nam odbiór kilku pozycji satelitarnych. Antena ustawiona na pozycję Hot Birda, przy
zamontowaniu dodatkowych konwerterów obejmuje pozycje Astry 1, oraz Eurobird, Astry2.
Umożliwi to nam odbiór ponad kilkuset programów.

Popularne w Polsce pozycje satelitarne to:
- 13 stopień E Hot Bird (Cyfra +, Polsat Cyfrowy., n , 15 polskojęzycznych kanałów FTA
- 19,2 stopień E Astra 1 ( TVP3, TV Polonia, TV Trwam) 28,5 stopień ( Eurobird, Astra
2)Montaż anten TV naziemnej, satelitarnej TV-SAT, operatorów Cyfra plus, N, Cyfrowy Polsat,
Telewizja na kartę, Trwam, FTA- bezpłatne programy satelitarne.

Montaż anten naziemnych przystosowanych do odbioru telewizji analogowej oraz cyfrowej
DVB-T
Modernizacja i rozbudowa instalacji antenowych
Serwis i konserwacja instalacji satelitarnych
Montaż na dwie satelity: Eutelsat HotBird i Astra z tzw. „zezem”
Podłączenie kilku tunerów do jednej anteny satelitarnej
MULTIROOM - Niezależny odbiór programów TV-SAT nawet na 8 telewizorach przy jednym
abonamencie
Ponad 20 polskich programów satelitarnych bez opłat miesięcznych (FTA).
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Przykładowe realizacje:
- Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach - system TV SAT i TV Naziemnej
- Restauracja-Hotel "Nad Jeziorem" w Człuchowie - system TV SAT i TV Naziemnej
- Ośrodek Wypoczynkowy "Psia Góra" w Swornegacie - system TV SAT i TV
Naziemnej
- Collegium Polonicum w Słubicach

Tagi:

Montaż anten, naprawa domofonów, montaż domofonów, anteny zbiorcze, instalacje
antenowe, konserwacja domofonów, automatyka bram, serwis, telewizja hotelowa, telewizja
szpitalna, anteny, domofony, naprawa anten, ustawianie anten, telewizja przemysłowa,
monitoring, anteny Chojnice, anteny Człuchów, anteny Czersk, domofony , naprawa
wideodomofonów, domofony Chojnice, domofony Człuchów, cctv, ewidencja czasu pracy,
Instalacja systemów antywłamaniowych, montaż domofonów i videodomofonów, telewizja
przemysłowa, monitoring, kontrola dostępu, alarmy montaż, kamery montaż, sieci
strukturalne, urządzenia ochrony mienia, systemy obserwacyjne, kamery, montaż systemów
alarmowych, systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, domofonów i video
domofonów, , budowa sieci strukturalnych, a także sieci komputerowych i TV-SAT, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, montaż anten RTV i SAT, tunery cyfrowej telewizji naziemnej
DVB-T.
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