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Szanowni Państwo,

w naszych budynkach, w ramach rozpoczęcia kompleksowych prac remontowych na dachach,
została zamontowana instalacja zbiorcza TV SAT/DVBT/RADIO. Podłączenie do instalacji
zastąpi konieczność posiadania własnej anteny TVSAT
/DVBT(cyfrowa telewizja naziemna)/Radio. Za pomocą jednego kabla i gniazda rozdzielającego
w lokalu (na przykład
http://www.technosat.pl/index.php?p55,gniazdo-koncowesat
-tv-radio
) uzyskujemy możliwość jednoczesnego odbioru wszystkich tych trzech sygnałów. W przypadku
posiadania dekodera TVSAT
dowolnej platformy cyfrowej z polskiego rynku, wystarczy go podłączyć kablem zamiast do
talerza - do gniazda na korytarzu (poprzez odpowiednie gniazdo - jak wyżej - w lokalu). Nie
polecamy bezpośredniego podłączenia kablem, gdyż odpowiednie gniazdo oprócz separacji
częstotliwości, posiada również niezbędne zabezpieczenia zapobiegające uszkodzeniom
urządzenia. To udogodnienie jest szczególnie ważne dla lokali położonych na wschodniej
stronie, gdzie nie da się poprawnie ustawić talerza np. na balkonie, ale zachęcamy również
mieszkańców posiadających anteny po drugiej stronie budynku, aby zmienili miejsce
podłączenia - nowa instalacja zapewnia bezproblemowy odbiór programów w rozdzielczości
HD, a nie wszystkie "talerze" taką funkcję posiadają.

Na chwilę obecną, z uwagi na niewielki odzew na ankietę przesłaną ponad pół roku temu, w
każdej klatce schodowej zostało zainstalowanych 8 wyjść, jednakże instalacja jest w prosty
sposób rozbudowywalna. Wszystkie gniazda podłączeniowe zostały umieszczone w skrzynkach
z bezpiecznikami elektrycznymi na ostatnim piętrze. Koszt podłączenia jako zwrot dla
Wspólnoty został obliczony na podstawie podzielenia kosztu montażu anteny przez ilość
udostępnionych gniazd i wynosi 120zł. Z pewnością będzie on mniejszy lub porównywalny do
kosztu zakupu i montażu własnego "talerza", a podłączenie umożliwia również korzystanie z
innych pasm (radio/DVBT). Jakość sygnału jest na bardzo dobrym poziomie. Kosztów stałych
nie przewidujemy z uwagi na niewielkie potrzeby konserwacji prawidłowo wykonanej tego
rodzaju instalacji. W chwili obecnej naziemna telewizja cyfrowa zapewnia w naszej okolicy
ponad 20 programów w doskonałej jakości (3 z nich w rozdzielczości HD), bez potrzeby
ponoszenia dodatkowych opłat w postaci abonamentu platformy cyfrowej (pamiętając jednak o
ogólnie obowiązującym abonamencie RTV). Jeśli ktoś posiada starszy odbiornik telewizyjny,
konieczny będzie dekoder DVBT - to również jednorazowy zakup.
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W związku z tą modernizacją oraz pracami remontowymi czap kominowych - zgodnie z
zapowiedziami - pod koniec tego tygodnia zostaną zdemontowane WSZYSTKIE anteny
przymocowane do kominów, których właściciele nie zdemontowali własnoręcznie. Nie będzie
też możliwości zamontowania własnych anten na dachu - to z uwagi na warunki udzielanej na
remont dachów gwarancji.

Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli
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