Doba digitalizácie pozemného televízneho vysielania prichádza, a
to nie len do veľkomiest, ale i do malých miest a obcí. Ako sú na túto
skutočnosť pripravení užívatelia STA? Aké informácie sú schopné podať
obyvateľom ich bytová družstvá, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov?
Vedia, čo ich čaká? Vedia všetky možné riešenia? Aké sú očakávania?
Najčastejšie otázky, ktoré je možné zo strán užívateľov STA počuť, sú,
kedy to bude a čo nás to bude stáť. Na väčšinu otázok možme už dnes
nájsť odpoveď. O čom sa však príliš nepíše, je možnosť doplnenia STA o
technológiu, ktorá umožňuje distribúciu plnohodnotného satelitného
signálu. Predchádzajúce inštalácie nevyhovujú náročným podmienkam
digitálneho príjmu. V minulosti bol používaný starý typ koaxiálneho
káblu, ktorý mal väčšinou zelenú farbu plášťa. Tento koaxiálny kábel bol
vyrábaný pre kmitočtové spektrum VHF a mal obmadzené vlastnosti
tienenia. V súčasnej dobe sa digitálne vysielanie prevádzkuje v celom
spektre pásma UHF a tento koaxiálny kábel je absolútne nevhodný pre
prevádzku kvalitného digitálneho príjmu. Dôvodov, prečo zariaďovať
alebo udržiavať v prevádzke spoločnú televíznu anténu je niekoľko.
Jedným z nich je vzhľad domu. Ak nie je zriadená STA, je na dome
namontovaných mnoho súkromných - individuálnych antén, ako pre
pozemné digitálne vysielanie, tak i pre satelitný príjem. Predovšetkým
satelitné antény sa prevažne inštalujú na steny objektov, kde tvoria
nevzhľadný celok. Niektoré sú potom skôr exponátom pre múzeá a
korózia, spôsobená starobou, farbí plášť domu. Ak sa vlastníci alebo
majitelia domu rozhodnú pre opravu plášťa domu, alebo zateplenia,
vznikne problém, ako premiestniť alebo inak vyriešiť satelitný príjem.
Ideálnou variantou je zariadiť funkčnú a kvalitnú spoločnú anténu v
prospech všetkých.

Prečo si nás vybrať?
• pretože máme skúsenosti s riešením problematiky STA
• pretože pracujeme iba s kvalitnými materiálmi – preto nie sme najlacnejší
• pretože sme variabilní –ponúkame viacero poskytovateľov sat. TV /Skylink,
CS Link, UPC Direct.../
• pretože sme i viac než variabilní –ponúkame možnosť dokúpenia
programových balíčkov u nás na predajni
• Pretože disponujeme vlastnou „kamennou“ predajňou satelitnej techniky
a preto je možné si vybrať, odskúšať, predviesť viacero typov koncových
zariadení, tzv. set-top-boxov, čiže satelitných prijímačov.
• pretože máme vlastných technikov /odstraňovanie prípadných porúch/

Prečo si vybudovať vlastnú STA?
• pretože na fasáde nie sú umiestnené jednotlivé paraboly/antény
• pretože digitálny signál majú aj obyvatelia severných strán
• pretože za základný balík programov Skylinku /21/ sa NEPLATIA mesačné
poplatky
• pretože v koncovej satelitnej zásuvke je signál zo satelitu i z pozemnej
digitálnej antény DVB-T
• pretože signál je v digitálnej kvalite i HDTV

