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Για να νιώθετε πιο καλά και απο το σπίτι

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ

Η δυνατότητα να κάνετε τους καλεσμένους σας να είναι σαν στο σπίτι 
τους, είναι πλέον στα χέρια σας

Αποκαλύψτε στους καλεσμένους σας ένα νέο κόσμο αισθήσεων.

Η Televes διαθέτει για το ξενοδοχείο σας τις κατάλληλες λύσεις 

και εφαρμογές για να προσφέρετε στους καλεσμένους σας το 

καλύτερο. Χαλάρωση, Ψυχαγωγία και Πληροφορία, σύμφωνα με 

τις εξατομικευμένες απαιτήσεις και ανάγκες τους. 

Η τεχνολογία της Televes σας επιτρέπει να την προσαρμόσετε 

στον χώρο σας, προσφέροντας μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών με το 

μικρότερο κόστος και προσπάθεια.

Καλωσήλθατε



Η Τeleves διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις ξενοδοχει-
ακές εγκαταστάσεις με ενσωμάτωση στην TV Επίγειων Ψηφιακών, 
Δορυφορικών FTA & Συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών καθώς και 
προσωποποιημένη πληροφόρηση. Όλα σε πολλές γλώσσες, πάντα σύμ-
φωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των φιλοξενούμενων. 

TV Menu
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
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Πλήρες και εξατομικευμένο Μενού TV

Ευέλικτη επιλογή από διεθνή τηλεοπτικά κανάλια, 
με κρυστάλλινο ήχο και High Definition εικόνα

Η καλύτερη εμπειρία τηλεόρασης για τους φιλοξενούμενους σας,  
ανεξαρτήτως τύπου συσκευής τηλεόρασης

Κανάλια TV

Προσφέρετε στους φιλοξενούμενους σας, ανάλογα με την χώρα 
προέλευσης, την ιδιοτητα και τις απαιτήσεις τους, 
τις  πιό ικανοποιητικές τηλεοπτικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, 
μέσα από την τηλεόραση τους:

Ελεύθερα Δορυφορικά κανάλια
Εθνικά και διεθνή προπληρωμένα κανάλια, με διανομή μέσω δικτύου
Ιnformation κανάλια ξενοδοχείου
Ελεύθερα Επίγεια Ψηφιακά κανάλια
High Definition Τηλεόραση

Προσφέρει στους φιλοξενούμενους ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες και στο 
ξενοδοχείο την υπεραξία της επιλογής του. Απλά, με χρήση της υπάρχουσας 
καλωδίωσης ομοαξονικού και ασχέτως τύπου συσκευής TV.

Στην περίπτωση ύπαρξης αναλογικών και όχι MPEG-x τηλεοράσεων, η Televes 
έχει έτοιμη τεχνική και πλήρως συμβατή λύση για προσαρμογή της εφαρμογής 
στις αναλογικές TV του ξενοδοχείου, χωρίς ανάγκη αντικατάστασης τους.

Ακόμα και σε τηλεοράσεις με καλωδιακό tuner [CATV], τα QAM transmodulator 
της Televes διασφαλίζουν την πλήρη συμβατότητα του συστήματος.
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Ένα Ευέλικτο Σύστημα 
το οποίο προσαρμόζει λειτουργίες και 
περιεχόμενο στις απαιτήσεις των 
πελατών σας. 

T.0X Headend

Επαγγελματικές Μονάδες Τ.0Χ για κάθε εφαρμογή

Κανάλια TV

Η επαγγελματική σειρά Τ.0Χ της Televes, αποτελείται απο 
επιλογές modules τα οποία διαθέτουν είσοδο και έξοδο 
πολλαπλών format τηλεοπτικού σήματος για επεξεργασία 
και διανομή σε δίκτυο ομοαξονικού καλωδίου. 

Κάθε μονάδα παράγει ψηφιακά “πακέτα” σήματος TV, 
στην μορφή που απαιτείται (COFDM ή QAM), τα οποία 
περιέχουν τα κανάλια προς θέαση απο τις TV.

5 5 8 5 4

2 7  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  *

ΕΠΙΓΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Συχνότητα
12226MHz

HH

Συχνότητα
11538MHz

VL

Συχνότητα
11597MHz

VL

Συχνότητα
11973MHz

VH



* Το πλήθος των καναλιών εξόδου στις μονάδες Τ.0Χ εξαρτάται απο 
το format και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού σήματος.
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SAT A/VDTT5 122

Μόνο πλεονεκτήματα Προγραμματισμός γλώσσας, μέσω του headend

27 προγράμματα +A/V
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	Δωρεάν προπληρωμένα κανάλια
 Οι μονάδες Τ.0Χ  επιτρέπουν την αποκωδικοποίηση 

συνδρομητικών καναλιών με την θύρα CI και την κάρτα 
συνδρομής η οποία παρέχεται απο τον πάροχο περιεχομένου και 
στην συνέχεια την δωρεάν παροχή τους στις TV.

	ΔΙΠΛΑ (TWIN) modules με επανα-πολυπλεξία
 Η σειρά Τ.0Χ περιλαμβάνει μονάδες οι οποίες παράγουν 2 

multiplex εξόδου ανα μονάδα, με πολλαπλές ρυθμίσεις του 
περιεχομένου τους.

	Οπτική  Ίνα και Ομοαξονικό
 Τα σήματα εξόδου απο τις μονάδες σήματος Τ.0Χ μπορούν να 

διανεμηθούν σε δίκτυο ομοαξονικού ή οπτικών ινών  από 
τις αντίστοιχες μονάδες ενίσχυσης και οπτικών ινων Τ.0Χ. Με τις 
μονάδες οπτικής ίνας Τ.0Χ εξασφαλίζεται διανομή σε χιλιόμετρα 
δικτύου.

	Απομακρυσμένη Διαχείρηση
 Η μονάδα Τ.0Χ CDC παρέχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση 

και διαχείρηση των ρυθμίσεων του headend. Μεταβολές 
καναλιών προς τις TV, αναβαθμίσεις και περιεχόμενο 
ανάλογα με τους φιλοξενούμενους, γίνονται απλές και 
άμεσες διαδικασίες.

	Οικονομία και Οικολογία, μέσω της τεχνολογίας
 Η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση και η μηδενική ανάγκη συντήρησης, 

καθιστούν τις μονάδες Τ.0Χ τον πιό αξιόπιστο συνεργάτη σας 
στην διαδικασία μεγιστοποίησης του κέρδους, μέσω μείωσης των 
άσκοπων εξόδων στην επιχείρηση σας.

	App Διαχείρησης
 Με το λογισμικό 

Televes T-Suite ο 
τεχνικός υπεύθυνος του 
συστήματος, είναι σε 
συνεχή διασύνδεση με το 
T.0X headend και μέσω 
σύνδεσης με Smarthone, 
iPAD κλπ, αποκτά άμεση 
πρόσβαση στην διαχείρηση 
και προσαρμογή του 
συστήματος.

Πρωσοποποιημένη επιλογή 
γλώσσας μέσω της μονάδας CDC



Οι μονάδες Τ.0Χ λάμβάνουν δορυφορικό σήμα και παράγουν 
στην έξοδο Επίγειο Ψηφιακό ή QAM σήμα, ταυτόχρονα με πολλα-
πλές επιλογές ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανά-
γκες της εγκατάστασης και των πελατών σας.

Οι λειτουργίες επαναπολυπλεξίας,  επεξεργασίας SID 
και έλεγχου DISeqC, παρέχουν πλήρη αυτονομία δια-
χείρησης της λίστας καναλιών, έτσι, εύκολα και απλά, προ-
σφέρετε αντιστοίχηση των προγραμμάτων στην επιλογή των καλε-
σμένων σας, χωρίς επαναπρογραμματισμό των TV.

DVBS/S2-COFDM και DVBS/S2-QAM transmodulators

Διεθνή κανάλια, ρυθμισμένα στις ανάγκες της εγκατάστασης

Διανομή ψηφιακών “πακέτων” καναλιών, απο ελεύθερη επιλογή μεταξύ πολλών δορυφόρων!

T.0X Headends

Κανάλια TV
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Παράδειγμα μονάδας headend με είσοδο DVBS/2 - QAM ή DVBS/2 και έξοδο COFDM 

Απομακρυσμένος 
έλεγχος και διαχείρηση

Μίξη με άλλο δίκτυο ομοαξονικού

‘Eξοδος σήματος headend

Modules για κάθε εφαρμογή
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Παράδειγμα επιλογής περιεχομένου:

Λειτουργίες και Οφέλη των Televes 565101 T.0X DVB-T/T2-COFDM 
CI TWIN MUX REGENERATOR:

  Αναγέννηση σήματος DTT σε περιοχές με χαμηλή ποιότητα λήψης, 
για άριστη στάθμη και ποιότητα σήματος σε κάθε εγκατάσταση. 
Επιπλέον, μεταλλαγή όπου και άν απαιτείται. Απροβλημάτιστη 
διανομή «κρυστάλλινης¨εικόνας και ήχου στις TV.

  Επιλεκτικό φιλτράρισμα περιεχομένου. Επιλέξτε δική σας λίστα 
καναλιών απο την συχνότητα, αφαιρώντας αυτά που δέν επιθυμείτε 
να εμφανίζονται στις TV.

  Οικονομία και Οικολογία: Διπλή έξοδος, δύο (2) κανάλια εξόδου, 
με μία (1) μονάδα T.0X. Χαμηλό κόστος αγοράς ανα κανάλι, 
μειωμένη κατανάλωση ρεύματος, μέγιστη απόδοση επένδυσης.

Twin DVB-T/T2 transmodulators

Σήμα DVB-T2 και σε τηλεοράσεις DVB-T
Τα 565101 T.0X DVB-T/T2-COFDM CI TWIN MUX REGENERATOR της Televes, 
παρέχουν επιλογή των απαιτούμενων ψηφιακών καναλιών DVB-T2 
και μετατροπή τους σε σήμα συμβατό με μή-DVB/T2 δέκτες και TV.

WAN
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Input channels
LCN

8K - 64QAM

11 Pick TV
12 Dave
17  Really
29  E4+1
32  Movie MIX
36  Create & Craft
37  Price-Drop
41  Food Network
42  Travel Channel
43  Gems TV

46  Challenge
82  Sky News
87  COMMUNITY
173  ADULT smileTV3
175  ADULT PARTY
176  ADULT Blue
177  ADULT Babestn2
206  Sky Text
723  talkSPORT

Επιλεγμένα κανάλια προς TV
LCN

8K - 64QAM

11 Pick TV
12 Dave
17  Really
29  E4+1
32  Movie MIX

36  Create & Craft
37  Price-Drop
41  Food Network
42  Travel Channel
43  Gems TV

46  Challenge
82  Sky News
87  COMMUNITY

206  Sky Text
723  talkSPORT

Παράδειγμα μονάδας headend με είσοδο DVB-Τ ή DVB-Τ2 και έξοδο COFDM 

Μίξη με άλλο δίκτυο ομοαξονικού

‘Eξοδος σήματος headend

Απομακρυσμένος 
έλεγχος/διαχείρηση



WAN
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Δημιουργήστε το δικό σας κανάλι TV, με περιεχόμενο της επιλογής σας

Δημιουργήστε το δικό σας περιεχόμενο 
από σήμα Audio/Video High definition, σε κανάλι HDTV QAM 
ή COFDM, με τους επαγγελματικούς διαμορφωτές της Televes.

  Είσοδος 2 εώς και 4 Σημάτων Audio/Video Full High   
Definition απο DVD, Η/Υ, δέκτες, DVR, κάμερες κ.ά.

   Έξοδος σήματος Full High Definition COFDM/QAM, 
 Mpeg-2/4, προς τις αντίστοιχες TV.

* Ενσωμάτωση του συνολικού σήματος εξόδου 
στα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια της λίστας 

 διανομής και θέαση απο όλες τις TV

A/V 1
A/V 2

A/V 3
A/V 4

A/V 5
A/V 6

A/V 7
A/V 8

A/V 9
A/V 10

A/V 11
A/V 12

A/V 13
A/V 14

Router

Είσοδος 2 εώς και 4 Σημάτων Audio/Video Full High Definition 

από DVD, Η/Υ, δέκτες, DVR, κάμερες κ.ά.

Απομακρυσμένη Διαχείρηση

Μονάδα Α: 563822 T.0X QUAD AV-COFDM/QAM Modulator Μονάδα Β: 563832 T.0X TWIN HDMI/AV-COFDM/QAM Modulator

Μίξη με άλλο δίκτυο ομοαξονικού

‘Eξοδος σήματος headend

Διαμορφωτές 

Televes Τ.0Χ

T.0X Headend

Κανάλια TV

Επαγγελματικά Modulators για κάθε εφαρμογή



HDMI 
Source

CVBS 
Source

HDMI 
Source

CVBS 
Source

HDMI 
Source

CVBS 
Source

HDMI 
Source

CVBS 
Source

WAN



Απομακρυσμένη ρύθμιση των παραμέτρων των 
καναλιών του Τ.0Χ headend, άμεσα και αποτελε-
σματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φιλοξε-
νούμενων (γλώσσα, θέμα, κλπ).

Μονάδα T.0X CDC ΙΡ: 
Απομακρυσμένος  Έλεγχος και Διαχείρηση Τ.0Χ headend

Λογισμικό διαχείρησης για σύνδεση της μονάδας 
ελέγχου CDC ΙΡ με οποιοδήποτε Η/Υ  



INTERNET
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Οι λύσεις της Televes επιτρέπουν την προσαρ-
μογή της ξενοδοχειακής τηλεοπτικής σας εγκα-
τάστασης, στις τρέχουσες και μελλοντικές δια-
δραστικές υπηρεσίες πολυμέσων.

Με χρήση της έτοιμης καλωδίωσης ομοαξονικού στο ξενοδοχείο σας, παρέχετε 
όλες αυτές τις σύγχρονες τηλεοπτικές υπηρεσίες στους φιλοξενούμενους σας, 
χωρίς δαπανηρές και χρονοβόρες εργασίες.

Προσφέρετε στην επιχείρηση σας τα πλεονεκτήματα των επαγγελματικών συστη-
μάτων της Televes, αναβαθμίζοντας άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών σας.

Εξασφαλισμένη ικανοποίηση των πελατών σας, με εξατομικευμένες τηλε-
οπτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στην εθνικότητα, στις παραδόσεις και τις 
επιλογές τους. Προσφέρετε τους παράλληλα υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο 
Internet, με ασφάλεια, για αποδοτική συνέχεια της εργασίας τους ή απλά για 
απόλαυση της υψηλής ποιότητας διαδικτυακής σύνδεσης του ξενοδοχείου σας.

Αύξηση απόδοσης της επένδυσης σας και της κερδοφορία της. Με χρήση 
της ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης ομοαξονικού στο ξενοδοχείο, η εγκατάστα-
ση των πλήρως ρυθμιζόμενων και απομακρυσμένα διαχειρίσιμων επαγγελ-
ματικών συστημάτων TV και Internet της TELEVES, θα προσδώσει υπεραξία 
στις υπηρεσίες προς τους πελάτες σας. Επιπλέον, όλα αυτά χωρίς δαπανηρές, 
χρονοβόρες εργασίες και με την καλύτερη υποστήριξη απο το εξειδικευμένο 
προσωπικό των συνεργατών της Televes. 

Αναβάθμιση της αξιολόγησης του ξενοδοχείου σας. Με την ενσωμάτωση 
των επαγγελματικών συστημάτων της Televes τα οποία σας παρέχουν εξατομι-
κευμένη λίστα καναλιών TV και υψηλής ταχύτητας Internet απο το ίδιο ομοαξο-
νικό καλώδιο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης σας θα αναφέρο-
νται σε ανώτερο επίπεδο.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων πολυμέ-
σων της Televes, έχουν επιλεγεί απο μερικά απο τα πλέον διακεκριμέ-
να ξενοδοχεία και resοrt παγκοσμίως.
Επιλέξτε την ένταξη και του δικού σας ξενοδοχείου σε αυτή την παγκό-
σμια ελίτ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

έτοιμη για κάθε ολοκληρωμένη εφαρμογή επαγγελματικού τηλεοπτικού συστήματος

Ανώτερη Τεχνολογική Επιλογή

EDISION HELLAS (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ, Ν. ΡΥΣΙΟ
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 23920 66070
FAX: 23920 66151

EDISION HELLAS (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. & FAX: 2310 226670

www.edision.gr 
E-mail: info@edision.gr

[χωρος σφραγίδας & στοιχείων τεχνικού ή αντιπροσώπου]

JuMeIRAH BeACH HOTeL (DuBAI)

HOTeL MARRIOT (MALLORCA)

GRAnD HOTeL QuISIAnA en CAPRI (ITALY)

MAGIC FenICIA (IBIZA)

HOTeL PAnORAMAHAuS (AuSTRIA)

HOTeL OΑSIS SALInAS SeA - CABO VeRDe 

HOTeL VeLA (BARCeLOnA)

CASTA DIVA ReSORT In LAGO COMO (ITALY)


