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Megjelent a TRIAX új kompakt fejállomás platformja Magyarország

A TRIAX tavaly bevezetett, új kompakt fejállomás-platformja mostantól COFDM modulációval, 
valamint több funkcióval és előnyökkel kapható. 

Hornsyld, Dánia, 2021. július 2. – Ma bejelentették, hogy az új TRIAX 
TDcH kompakt fejállomás-platform még több előnyt kínál az új és 
meglévő ügyfelek számára: különféle új bemeneteket, kimeneti 
modulációkat és szoftverfunkciókat.

A TDcH kompakt fejállomás optimalizálása és kivitelezése révén 
megfelel a vonatkozó követelményeknek a vendéglátásban, a 
többlakásos épületekben és a kapcsolódó ágazatokban. Ezenfelül az egy 
szolgáltatásra eső költsége kedvező és versenyképes.

Élenjáró, új platformra épül, és sok funkciója szoftveralapú. 

Ez a szoftverplatform előnyös az ügyfelek számára, ugyanis a már telepített TDcH új szoftververziókkal frissíthető, 
így mindig a legújabb funkciók állnak rendelkezésre.

„A TRIAX fejállomások az értékeink – a megbízhatóság és az innováció – leghűbb kifejezései” – nyilatkozik Carsten 
Nielsen a TRIAX CPO. „Büszkék vagyunk arra, hogy fejállomás-szakértőként több mint 20 éve elkötelezett fejlesztést 
végzünk. Izgalommal tölt el bennünket, ahogyan az új platformmal kapcsolatos jövőképünk az új verziók és funkciók 
második hullámával kibontakozik. Ezáltal az ügyfelek nemcsak több modell közül választhatnak, hanem a meglévő 

ügyfelek is előnyt kovácsolhatnak a funkciók folyamatosan bővülő köréből.”  

További bemenetek és kimeneti modulációk

A TDcH kompakt fejállomás újonnan bevezetett modelljeinek köszönhetően a szoftverben választhatunk a QAM és 
a COFDM moduláció közül a telepítés közben.

A csak műholdas konfiguráció 4 DVB-S2X bemenettel vrendelkezik, amely 16 tunerhez csatlakozik, 16 QAM vagy 
COFDM modulátorra és 8 CI-bővítőhelyre való továbbításra. Csak „free-to-air” változat is kapható.

Folytatás...
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Új műholdas, földi és kábeles konfiguráció áll rendelkezésre 4 DVB-S2X bemenettel hozzá csatlakozó 16 tunerrel,  
1 DVB-T2/C bemenet pedig 6 tunerrel 16 QAM vagy COFDM modulátorra és 8 CI-bővítőhelyre való továbbításra.

A TDcH kompakt fejállomás falra és 19”-os szekrénybe szerelhető. Minden modell csupán 90 mm magas, és az új 
integrált SCR multikapcsoló is további helytakarékossági előnyt nyújt.

Haladó funkciók ingyenes szoftverfrissítéseken keresztül

„Az ingyenes szoftverfrissítés nemcsak a csúcskategóriás TDX fejállomás népszerű funkcióit tartalmazza – mint 
például a multiplexelés az IP-pool technológián keresztül, a PID és a EPG menedzsment –, hanem új funkciókkal 
is bővítettük, például többnyelvű szolgáltatásokat is tud kezelni” – mondja Dietmar Rauch, a TRIAX fejállomás-
termékmenedzsere. „Szeptember minden modell további szoftverfrissítéssel lesz ellátva, amelyben integrált SCR 
multikapcsoló található az idő-, költség- és helytakarékos telepítéshez”.

A TDcH kompakt fejállomást az elejétől kezdve a TRIAX dániai K+F részlegén fejlesztettük ki. Egyesíti a TRIAX 
fejállomás-termékválasztékában szereplő TDH 800 moduláris és TDX méretezhető fejállomásokat, amelyekből 
csupán az utóbbi évtizedben több mint 24 000 darabot értékesítettünk.

A TRIAX TDcH kompakt fejállomásainak új változatai mától rendelhetők.

További részletek weboldalunkon találhatók: www.triax.com/en-ee/tdch 
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About TRIAX: TRIAX is a global supplier of reliable, innovative products and solutions for the reception and distribution of video, audio and 
data signals.Our Products are used in homes, businesses and operator networks by broadcasters, satellite, cable and telecom operators. Our 
Solutions combine our hardware and software expertise to deliver value to hospitality and related markets, through a partner network of system 
integrators, large installers and operators. TRIAX’s headquarters, production and R&D base is in Denmark. With 9 international sales subsidiaries 
we operate in more than 60 distributor countries. In 2021 TRIAX merged with Ikusi Multimedia to form a combined company of 300 employees 
jointly owned by Polaris Private Equity and Velatia Group. See www.triax.com/en-ee for further info.


