
 

HD InfoKanal                                                                                       

Komplet løsning for etablering
Løsningen

Hvis du ønsker at beholde 

Dit SCALA 5 system understøtter
afvikle én analog kanal 

Løsningen anvendes bl.a. 

 
 

 

 

Direkte 

kontakt

TV*DATA
Nøddeskellet 16, 2730 Herlev. Mobil:

SCALA Info
 
Alle vore Info
præsentations
Boligforeninger,
 
Hver SCALA Player kan levere 2 uafhængige skærmbilleder, båd i CVBS og 
i HD-SDI format.
 
Som option kan leveres en 1000 siders teletext inserter.

MPEG4 Enc
 
Encoderen GN
sammen med 1 stk. SD
data til en MPEG4 eller H
modulator eller til dit interne netværk.
 
F.eks. til en back

QAM DVB-
 
Udgangsmodulet GN
modulator, der kan tilpasses netop dit 
 
Derfor kan du nu udsende din info
digitale kanal mønster

Teletext 

   

Sort CVBS 

 + 

VBI Data 

 

HD SDI Infokanal  

IP Strøm 

Fællesantenne

DVB-C eller DVB-T 

                                                                                       
 

etablering og drift af en HD InfoKanal på 
øsningen  understøtter også analog  tekst-TV. 

 din eksisterende tekst-TV service, så tilslutter du den b
indgangen på enkoderen. 

 
understøtter ligeledes 2 uafhængige kanaler fra samme player,

 i SD ( 576i50) og én digital  kanal i HD ( 1080i50,
 

anvendes bl.a. af førende Kabel-TV Installatører.
 

Direkte fra din SCALA InfoKanal til dine foreningsmedlemmer 
ægte HD format med tekst-TV

Ring eller skriv til os for yderligere information,
kontakt  din serviceleverandør for endelig

 
 
 

TV*DATA  TEXTTV ApS  
Mobil: 26 66 41 59 EMAIL: mail@dekker.dk. WEB:

 

InfoKanal 

Infokanal-løsninger er baseret på de populære SCALA
præsentations programmer, der er kendt af langt de fleste Antenne
Boligforeninger, som værende både stabile og brugervenlige

Hver SCALA Player kan levere 2 uafhængige skærmbilleder, båd i CVBS og 
SDI format. 

Som option kan leveres en 1000 siders teletext inserter. 

coder 

oderen GN-HWENC giver mulighed for at encode 1 stk. HD
sammen med 1 stk. SD-CVBS-signal (Blackburst) indeholdende teletext 
data til en MPEG4 eller H-264 datastrøm, der sendes direkte til en QAM 

eller til dit interne netværk. 

en back-bone, en Appear box eller et Teleleste netværk.

-C QAM udgangsmodul 

Udgangsmodulet GN-HWUW2 er en programmerbar DVB
modulator, der kan tilpasses netop dit antenneanlæg. 

Derfor kan du nu udsende din infokanal i ægte digitalt HD format i dit 
digitale kanal mønster. 
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 dit antenneanlæg. 

så tilslutter du den blot til SD 

player, så du kan både 
1080i50, 720p50). 

TV Installatører.  

foreningsmedlemmer i 
TV . 

yderligere information, eller 
endelig bestilling ! 

WEB: www.dekker.dk 

SCALA 
Antenne- og 

brugervenlige. 

Hver SCALA Player kan levere 2 uafhængige skærmbilleder, båd i CVBS og 

ode 1 stk. HD-SDI signal 
signal (Blackburst) indeholdende teletext 

264 datastrøm, der sendes direkte til en QAM 

Teleleste netværk. 

HWUW2 er en programmerbar DVB-C eller DVB-T 

kanal i ægte digitalt HD format i dit 


