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Why POLYTRON?
Wide experience: For more than 40 years POLYTRON develops and 
produces high-class products for signal processing. We are specialists 
in MATV, SMATV and CATV technology.

Products made in Germany: We manufacture our 
highly reliable products in our ultra-modern produc-
 on loca  on in Bad Wildbad – this is truly “made in 

Germany”! 

Individual service: You want individual service? We 
take this for granted!
POLYTRON supports you any  me discovering the suit-

able products for your applica  on. 

We off er a wide range of products: HF amplifi ers (CATV, SMATV and 
terrestrial), passive CATV components, headends, single-cable solu-
 ons, mul  switches, fi lters and much more.

Trust in us – we surely have got the suitable products 
for you!

Sincerely yours,
the POLY TRON team

Neden POLYTRON?
Engin Tecrübe: 40 yılı aşan süredir yüksek kaliteli sinyal ürünlerini 
geliş  rip, üreten POLYTRON ; MATV, SMATV, CATV konusunda uzman-
laşmış bir markadır.
Alman Üre  mi: Yüksek güvenilirlikteki ürünlerimiz, 
Almanya’ nın Bad Wildbad bölgesindeki modern tesisleri-
mizde üre  lmektedir. (Ürünlerimiz Alman malıdır.)
Bireysel destek: Bireysel yardım veya servis isteğinizde, 
Polytron sizin uygulamanıza en uygun ürünleri bularak sizi 
destekler. 
Geniş bir ürün yelpazesi: HF yüksel  ciler (CATV, SMATV 
ve karasal), pasif CATV elemanlarına kadar, Mul  switch 
ler, fi litreler ve daha fazlası...
Bize güvenin – Eminiz sizin için ih  yacınıza uyumlu bir ürünümüz 
vardır. 

En içten dileklerimizle,

POLYTRON Ekibi

...made in Germany!

Quality Made in Germany

Development and produc  on in Bad Wildbad, Germany.

Automated soldering Quality control of all products Family owned

SMD moun  ng
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QAM 8 EM, QAM 12  Kompakt QAM headend (HDTV) DVB-S/S2  DVB-C (QAM) 
 Compact QAM headend (HDTV)   Sayfa / page 10
DPM 800 Kullanıcı dostu PAL headend DVB-S / DVB-T  PAL 
 user friendly PAL headend  Sayfa / page 10
TSM 1000 HD Dijital Uydu sinyalleri için tek kablo çözümleri (HDTV) DVB-S/S2  DVB-S/S2 
 single cable solu  on for digital SAT signals (HDTV)  Sayfa / page 11
SPM 2.000 ultra esnek, çok yönlü, HD TV, DVB-T / DVB-S/S2  PAL Sayfa /page 12–13
 çok büyük dağı  mlar için, DVB-S/S2  DVB-C
 yüksek miktarda kullanıcı sayısına hizmet verebilir. PAL  PAL / DVB-T  DVB-T
 ultra fl exible, versa  le, HD TV AV  PAL, FM  FM 
 great number of possible subscribers FM  PAL-Audio   
TST 1200 Yerel anten tesisa   üzerinden DVB-S/S2 dağı  mı DVB-S/S2  DVB-S/S2 
 DVB-S/S2 recep  on via terrestrial networks Sayfa / page 14–15

Headendler / Headends 

Yüksel  ciler / Amplifi ers 
POLYTRON ; yükseltici serileri ile her büyüklükteki projenize - Küçük 
apartman ve konutlardan, büyük dağıtım ağlarına kadar -  mükem-
mel çözümler sunar. POLYTRON yükselticilerinin güvenilir elektriksel 
değerleri ve dayanıklılığı tüm beklentilerinizi karşılaycaktır. Yükseltici-
lerimiz 5 yıl üretici garantisindedir. 

POLYTRON has the perfect solution for every situation with its am-
plifier series. From small apartment houses to large distribution net-
works – POLYTRON amplifiers will convince you with reliable electrical 
values and long durability. We grant 5 years manufacturer’s warranty 
for our amplifiers.

Sayfa / page 4–5

Polytron’un Green Line multisiwitchleri Uydu-IF sinyallerinin ve kara-
sal sinyallerin ekonomik dağıtımını sağlamak için yapılmıştır. 5, 9, 13 
ve 17 girişli modelleri mevcuttur.

POLYTRON’s Green Line multiswitches are made for the economical 
distribution of SAT-IF polarisations and terrestrial signals. Available 
with 5, 9, 13 and 17 inputs.

GREEN L INE
Sayfa / page 8–9

POLYTRON’un optik ürünleri, optik dağıtım sistemleri oluşturmak için 
tasarlanmıştır. Bu DVB-S/S2 ya da DVB-C sinyallerini fiber üzerinden 
neredeyse kayıpsız olarak uzak mesafelere taşımanıza olanak sağlar.

POLYTRON’s optical devices are designed to build optical distribution 
systems. This enables you to transmit DVB-S/S2 or 
DVB-C signals lossless via fibre connection across a nearly unlimited 
distance.

Sayfa / page 6–7

Op  k Ürünler / Op  cal devices 

Mul  switchler / Mul  switches 

1 GHz1 GHz
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CATV yükselticileri – Alman üretimi CATV amplifiers – made in Germany
POLYTRON amplifiers keep what their robust die-cast housing prom-
ises and they will convince you with their reliable electrical values. 
For more than 40 years POLYTRON has reached top grades with  
amplifiers of all kinds. 
All Polytron amplifiers are encased in robust die cast aluminium or 
zinc housings. The amplifiers are dust tight and water-resistant. All 
amplifiers are produced in Germany and are 100% checked. The 
result: constant electrical values and a long durability.

HC serisi yükselticiler atlamalı 
modüler konfigüre edilebilir 
yapıları ile bütün triple-play 
uygulamalarında kullanılabilir. 
Bu nedenle ihtiyacınız olan bir-
çok yükselticinin yerine HC 
serisini kullanabilirsiniz.

The HC series covers due to its 
highly customisable design 
with jumper confguration a 
whole set-up of triple play 
applicable amplifiers. So it can 
substitute the variety of ampli-
fiers needed  so far. 

HC serisi / HC series

HC 30/40125 

Polytron yükselticileri; sağlam döküm gövdeleriyle kaliteli ve üstün 
elektriksel değerleri ile müşterileri tarafından tercih edilmektedir.
POLYTRON 40 yılı aşkın tecrübesi ile her tür yükseltici üretiminde en 
yüksek kaliteyi sunmaktadır.
Bütün Polytron yükselticilerinin  dış gövdeleri  sağlam metak düküm-
dür.  Ayrıca  toz geçirmez ve suya dayanıklıdırlar. Tüm yükselticilerimiz  
Almanya’da üretilmekte ve %100 kalite kontrolundan geçmektedir. 
Sonuç:  Kesin elektronik değerler, dayanıklılık ve uzun ömür...

HA serisi: küçük ve orta ölçekli ev sis-
temleri için yükselticiler

HA series: amplifier for small and 
medium sized home systems

HG serisi: 1 GHz’e kadar frekans aralığı
HG Serisi yükselticiler üstün 
özelleştirilebilir tasarımı ile tüm 
triple-play uygulamalarında kul-
lanılabilir. Anahtarlaması, yük-
seltici konfigürasyonunun kesin-
tisiz değiştirilebilmesini sağlar.

Frekans Aralığı 5-1006 MHz! The HG series covers due 
to its highly customizable 

design a whole set-up of triple 
play amplifi ers. Switches allow 
interrup  on-free switching of 

the amplifi er confi gura  on. 
Frequency range 5–1006 MHz!

1 GHz1 GHz NEW

HG series: frequency range up to 1 GHz



555555555555555Phone +49 (0)7081 / 170 2-0  Fax +49 (0)7081 / 170 2-50  info@polytron.de

HV geniş bant yükseltici serisi 
tam hizmet ağlarının genişletil-
mesinde kullanılır.
HV serisi yükselticiler mevcut 
ağlarda çalıştığı gibi gelecekte 
kurulabilecek yeni teknolojiler 
ile de uyumlu olmak üzere 
tasarlanmıştır. Geniş bir yelpa-
zede,  gereksinimlerinizi prob-
lemsiz karşılamak için mevcut 
entegre edilebilir „tak-kullan” 
modüller ile hizmetinize sunul-
maktadır.

The HV broadband amplifier 
series is for the expansion of 
full service networks. 
The amplifiers are designed to 
complete both current and 
especially future tasks in such 
networks, as with the currently 
available plug-in modules a 
very wide range of require-
ments can be covered and sub-
sequently adjusted without 
problems only with a few base 
types.

HV serisi / HV series 

Yüksek kanal sayısına sahip 
geniş dağıtım ağları oluşturur-
ken kullanılan hat yükselticile-
ridir. Bu yükselticiler müşteri-
nin seçimine göre konfigure 
edilebilmektedir. Ayarlanabilen 
ileri ve geri dönüş hatları saye-
sinde bu yükselticiler her tür 
özel şarta adapte edilebilmek-
tedir. 
CV-yükselticileri kurulun sonra-
sı yapılabilecek her türlü deği-
şikliğe kesinlikle uyum sağlar.

Line-amplifiers for the building 
of large distribution systems 
with a high channel concentra-
tion. Amplifiers can be config-
ured at customer’s option. As 
the forward and return path 
are variable, the amplifiers can 
be adapted to the specific situ-
ation. The CV-amplifiers are 
absolutely compatible for 
future alignment.

CV serisi: Yüksek kanal yoğunluğuna sahip 
geniş ağlar
CV series: large networks with high 
channel concentration

SVV serisinin profesyonel yüksel-
ticileri 862 MHz yükseltici bloku 
ve 950 MHz -2400 MHz yükseltici 
bloku ile donatılmıştır.

The professional amplifiers of the 
SVV series are equipped with an 
amplifier block for the range up 
to 862 MHz and from 950 to 
2400 MHz.

Süper Genişband Yükselticiler / Super broadband amplifiers

Bütün POLYTRON Yükselticileri
All POLYTRON amplifiers are
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Aboneler arası büyük mesafeler
5 km mesafeye kadar kayıpsız sinyal iletimi için optik dağıtım sistemleri !

Great distance between subscribers
Build up optical distribution systems for lossless transmission of signals across a distance of up to 5 km! 

DVB sinyallerini modern bir şekil-
de taşıyın: POLYRON’un optik 
vericileri Fiber bağlantı üzerin-
den sinyalleri neredeyse sınırsız 
uzaklıklara iletin.
Geçiş noktalarındaki optik 
dönüştürücüler optik veriyi tek-
rar DVB sinyallerine çevirir.

Distribute DVB signals in a revolu-
tionary way: Transmit signals via 
fibre connection across a nearly 
unlimited distance with POL-
YTRON’s optical transmitters.
Optical nodes at the handoff 
points transfer the optical data 
back into DVB signals.

5 km

1,0 km

500 m

500 m

100 m

75 m

Fiber kablo

Koaksiyel kablo

Spli  erSpli  er

Spli  erSpli  er ON 165

Spli  erSpli  er

200 m

ON 165

ON 165

ON 165

ON 165

ON 165

ON 165

ON 165
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ON 165

Entegre 65 MHz geri dönüşlü 
Optik dönüştürücü ON 165; 
POLYTRON RF yükselticilerinin ve 
optik ürünlerinin üstün kalitesi-
nin bir birleşimidir.
İki yollu optik node RF sinyalleri-
nin (dijital ya da analog) yanı sıra 
yüksek hızlı veri servislerini de 
gelişmiş hibrid fiber/koaks (HFC) 
ağlar üzerinden iletir. 

Modüler tasarımı ile POLYTRON 
node ON 165,  gelişmiş ağlarda 
istenen fonksiyonları tamamlayıcı 
çözümler sağlar.

The optical node ON 165  with 
integrated 65 MHz return path 
combines the superior proven 
technologies of both a POLYTRON 
RF amplifier and optical devices.
The two ways optical node deliev-
ers RF-signals (digital or analog) as 
well as high-speed data services 
over advanced hybrid fiber / coax 
(HFC) network. 

With its modular design the 
POLYTRON node ON 165  can pro-
vide the full complement of func-
tions required by advanced net-
works.

Optik Dönüştürücü - Optik node ON 165 Optical node ON 165

OT ... DFB 

POLYTRON’s optical transmitters 
are designed to build optical distri-
bution systems. The optical trans-
mitters operate with a distributed 
feedback laser. The menu control 

is managed via buttons and the LC 
display in front of the device. The 
output power is 4, 6, 8 resp. 
20 mW.

Optical transmitter
POLYTRON’UN optik vericileri, 
optik dağıtım ağları oluşturmak 
için tasarlanmıştır. Optik vericiler 
dağıtılmış bir geribildirim lazeri 
ile çalışır. Kontrol Menüsü cihazın 

önünde bulunan LCD ekran ve 
butonlar ile yönetilir. (Çıkış gücü 
4, 6, 8 - 20 mW. )

Optik verici
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Green Line multiswitchler Green Line multiswitches

Genel Bakış / Overview

“Green Line” multiswitch serisi 
teknik verileri, POLYTRON’un 
yüksek kalite gereksinimlerini 
karşılamaktadır.

Uygun aralıklı tasarlanan dizaynı 
ile montaj kolaylığı sağlar: Bağ-
lantılara ulaşmak çok daha kolay-
dır.

The multiswitch series “Green 
Line” satisfies POLYTRON‘s high 
quality requirements with its 
technical values. 

The well-spaced design allows 
easier mounting: Accessing the 
connections is more installation 
friendly.

GREEN L INE

PSG 916 P

PSG 916 C

PSG 912 C

Sonlu ve kaskad multiswitchler  4 
Uydu IF polarizasyonunun ve 
karasal sinyalin kullanıcılara/
receiverlara dağıtımında kullanı-
lır. 14/18V , 0/22 KHz kontrol 
sinyallerini kullanırlar.

Stand alone as well as cascadable 
multiswitches for distribution of 4 
SAT IF polarisations and terrestrial 
signals to subscribers / receivers. 
Using the control signals 14/18 V, 
0/22 kHz for input selections.

5 Giriş / 5 IN

PSG 516 A

PSG 508 P

PSG 512 A

Sonlu ve kaskad multiswitchler  8 
Uydu IF polarizasyonunun ve 
karasal sinyalin kullanıcılara/
receiverlara dağıtımında kullanı-
lır.

Standalone as well as cascadable 
multiswitches for distribution of 8 
SAT IF polarisations and terrestrial 
signals.

9 Giriş / 9 IN

Model / Type açıklama / descrip  on  ürün no. / ar  cle no.
PSG 508 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 5 Giriş, 8 Çıkış 9268001
PSG 508 A Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 5 Giriş, 8 Çıkış 9267999
PSG 512 A Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 5 Giriş, 12 Çıkış 9268002
PSG 516 A Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 5 Giriş, 16 Çıkış 9268004
PSG 508 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 5 Giriş, 8 Çıkış 9268000
PSG 512 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 5 Giriş, 12 Çıkış 9268003
PSG 516 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 5 Giriş, 16 Çıkış 9268005
PSG 904 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 9 Giriş, 4 Çıkış 9268006
PSG 908 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 9 Giriş, 8 Çıkış 9268010
PSG 912 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 9 Giriş, 12 Çıkış 9268030
PSG 916 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 9 Giriş, 16 Çıkış 9268040
PSG 924 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 9 Giriş, 24 Çıkış 9268050
PSG 904 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 9 Giriş, 4 Çıkış 9268008
PSG 908 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 9 Giriş, 8 Çıkış 9268070
PSG 912 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 9 Giriş, 12 Çıkış 9268080
PSG 916 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 9 Giriş, 16 Çıkış 9268090
PSG 909 AMP Hat yüksel  ci / line amplifi er 9 Giriş, 9 Çıkış 9268060
PSG 1308 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 13 Giriş, 8 Çıkış 9268150
PSG 1312 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 13 Giriş, 12 Çıkış 9268160
PSG 1316 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 13 Giriş, 16 Çıkış 9268170
PSG 1308 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 13 Giriş, 8 Çıkış 9268120
PSG 1312 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 13 Giriş, 12 Çıkış 9268130
PSG 1316 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 13 Giriş, 16 Çıkış 9268140
PSG 1313 AMP Hat yüksel  ci / line amplifi er 13 Giriş, 13 Çıkış 9268180
PSG 1708 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 17 Giriş, 8 Çıkış 9268220
PSG 1712 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 17 Giriş, 12 Çıkış 9268230
PSG 1716 C kaskad mul  switch / cascadeable mul  switch 17 Giriş, 16 Çıkış 9268240
PSG 1708 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 17 Giriş, 8 Çıkış 9268190
PSG 1712 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 17 Giriş, 12 Çıkış 9268200
PSG 1716 P Sonlu mul  switch / standalone mul  switch 17 Giriş, 16 Çıkış 9268210
PSG 1717 AMP Hat yüksel  ci / line amplifi er 17 Giriş, 17 Çıkış 9268250

PSG 912 P

PSG 909 P

PSG 924 C
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Sonlu ve kaskad multiswitchler  
12 Uydu IF polarizasyonunun ve 
karasal sinyalin kullanıcılara/
receiverlara dağıtımında kullanı-
lır.

Standalone as well as cascadable 
multiswitches for distribution of 
12 SAT IF polarisations and terres-
trial signals.

Sonlu ve kaskad multiswitchler  
16 Uydu IF polarizasyonunun ve 
karasal sinyalin kullanıcılara/
receiverlara dağıtımında kullanı-
lır. 

Standalone as well as cascadable 
multiswitches for distribution of 
16 SAT IF polarisations and terres-
trial signals.

13 Giriş / 13 IN 17 Giriş / 17 IN

PSG 1712 P

PSG 1312 P

PSG 1316 P

PSG 1716 P

Hat Yükselticileri / In-line amplifiers
Hat yükselticileri özellikle Green 
line multiswitch serisini tamam-
laması için özel tasarlanmıştır. 
Her bir giriş (Karasal + Uydu) 
20dB’lik seviye ayarlayıcı ile 
donatılmıştır. Beraberinde veri-
len harici bir güç kaynağı ile bes-
lenir. 

The line amplifiers complete the 
series. They were developed spe-
cially for the Green Line multi-
switches. 
Each input (TERR+SAT) is equipped 
with 20 dB level adjuster. Powered 
with an external power supply, 
included in delivery.

PSG 1313 AMP PSG 1717 AMP

PSG 909 AMP
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QAM compact headends

Advantages of POLYTRON QAM headends 
  transforms 8 resp. 12 digital SAT transponders (DVB-S/S2) to DVB-C
 easy and fast installation   simple programming 
 more than 60 resp. 80 digital programmes realisable
 PC programming   optional LAN upgrade set  
 NEW:  Programming can be saved, duplicated or printed

TV programmes can be deleted 
 4 to 8 resp. 4 to 12 switch board

POLYTRON QAM headendlerin Avantajları  
  8 veya 12 dijital Uydu paketi (DVB-S/S2)‘den DVB-C’ye
  kolay ve hızlı kurulum    basit programlama 
  60-80 üzerinde dijital yayın gerçekleştirilebilir.
  PC üzerinden programlama    opsiyonel LAN güncelleme seti  
  YENİ:  Programlama ayarları kaydedilebilir, kopyalanabilir yada 
yazdırılabilir.

  İstemediğiniz TV programlarını yayın pakedinden silebilirsiniz.
  4 to 8 veya. 4 to 12 giriş anahtarlama donanımı

PAL kompakt Headendleri
PAL compact headend
PolyFlex DPM 800 Dijital sinyal 
işleyici , modüler yapısındaki 
esnek kullanımı ve gelecekteki 
yeni sistemler için uyumluluğu 
sayesinde, kendi sınıfının en kul-
lanıcı dostu ürünü olarak değer-
lendirilebilir.
Master-Slave teknolojisi ile 
kanal işlemci maliyetlerinin 
düşük seviyede kalmasını sağlar.

The PolyFlex DPM 800 for digital 
signal processing is considered to 
be the user friendliest headend 
in its class. The modular concept 
provides you with flexibility and 
future use of the system.
The Master-Slave Tech nology 
supports channel processing at 
optimal costs.  

PALPAL

DVB-SDVB-S

PALPAL

DVB-TDVB-T

QAM kompakt Headendleri
The new POLYTRON QAM hea-
dends are modern and compact 
transmodulators, which transfer 
DVB-S and DVB-S2 satellite tran-
sponders into DVB-C (QAM). 
The headends simply work: Quick 
installation, easy configuration 
and easy programming ensure use 
of the headends without prob-
lems.

The QAM 12 and QAM 8 head-
ends convert all digital SAT signals 
of a transponder into QAM signals. 
These QAM signals can be fed into 
cable networks. Thus, a transfer of 
SD and HD programmes over all 
transponders is possible, regard-
less whether they are encrypted 
or unencrypted.

DVB-CDVB-C

8x DVB-S/S28x DVB-S/S2
DVB-CDVB-C

12x DVB-S/S212x DVB-S/S2

QAM 8 EM
4 x 8 anahtarlama 
4 to 8 switch board

QAM 12 EM
4 x 12 anahtarlama
4 to 12 switch board

QAM 12
12 giriş 
12 inputs

Yeni POLYTRON QAM  Hea-
dendleri modern ve kompakt  
transmodülatörlerdir. DVB-S ve 
DVB-S2 Uydu paketlerini DVB-C 
(QAM) sinyallerine dönüştürür-
ler. 
Bu Headendlerin hızlı kurulumu, 
kolay ayarlaması ve basit prog-
ramlaması ile kurulum esnasında 
bir problemle karşılaşmazsınız.

QAM 12 ve QAM 8  Headendler  
tüm dijital uydu sinyallerindeki 
paketleri QAM sinyallerine dö-
nüştürür. Bu QAM sinyalleri ile 
kablo ağınızı besler. Bu sayede 
tüm paketlerdeki SD ve HD prog-
ramlar,  şifreli veya şifresiz,  far-
ketmeksizin dağıtılabilir.
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TSM 1000 HD – our single cable solu  on
   programmable SAT IF channel processing 
system for 10 channels

  LNB remote feed voltage
   usage of common SAT receivers
   inexpensive pay TV supply or supply of international programs
   combinable with QAM or PAL headends

No problems with the installa-
tion! The headend PolySelect TSM 
1000 HD converts any required 
SAT-IF channel from its origin posi-
tion into an arbitrary frequency in 
the SAT-IF. The “newly“ created 
SAT-IF can be inserted into existing 
tree-distribution networks.
Any trans ponder can be convert-
ed from its origin position into a 
free selectable frequency grid of 
the SAT IF.

No problems when changing 
transponders: the new position 
of a transponder can be adjusted 
easily.
No problems with extension: 
several units can be combined 
with a splitter. 
No problems with input fluctua-
tions: every input has its own 
AGC, thus all transponders have 
got the adjusted level at the out-
put.

TSM 1000 HD – tek kablo çözümümüz
 10 kanal için programlanabilir uydu kanalları işleme sistemi 
 Uzaktan LNB besleme voltajı
 Standard Uydu alıcılarını kullanabilme
 QAM ya da PAL headend ile birleştirilebilme
 Masrafsız PAY-TV ve uydu yayını dağıtımı

Sorunsuz Kurulum! Polyselect 
TSM 1000 HD istenilen herhangi 
bir Uydu kanalını orijinal frekan-
sından istediğiniz bir IF aralığın-
daki bir frekansa taşır. Yeni oluş-
turulan Uydu IF sinyali dağıtım 
ağına verilir. 
Herhangi bir yayın paketi orijinal 
yerinden, özgürce seçilen uydu IF 
frekansına taşınabilir ve dağıtım 
şebekesine eklenir.

Sorunsuz transponder dönüşü-
mü: uydu paketinin yeni pozisyo-
nu kolaylıkla ayarlanabilir.  
Sorunsuz genişletilebilme: çeşitli 
TSM 1000 üniteleri bölücüler ile 
birbirine birleştirilebilir. 
Sorunsuz giriş seviyeleri: Her 
giriş kendine ait AGC’ye (Otoma-
tik kazanç kontrolü) sahiptir. Bu 
sayede bütün paketlerin çıkış 
seviyeleri eşit ayarlanmış olur.

Place German 
example here? 

Or example with 30 
transponders better?
Or examp

transponde
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Application: 30 transponders of different satellites
Uygulama: Farklı uydulardan 30 Transponder
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30 transponders30 transponders
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DVB-S/S2DVB-S/S2
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Modular SMATV / CATV headend for 
community systems

Uyumlu modüller ile HD-TV 
desteği
HD-TV capable with adequate 
modules

SPM 2.000

SPM 2.000 ana ünitesi 10 modüle 
kadar giriş sağlar (40 TV progra-
mına kadar). Kumanda ve güç 
kaynağı ana ünite üzerindedir. 
Ana ünite ayrıca headend sistemi-
nin LAN ya da internet üzerinden 
yönetimine de olanak sağlar.  Bu 
sayede artık saha da incelemeye 
gerek kalmaksızın durum sorgula-
ması, yeni veya değişen kanal 
paketlerinin güncellenmesi sağla-
nır. Güvenlik zamanlayıcısı kesinti-
siz sürekli çalışmasını garantiler. 
Headend yönetim paneli ve yazı-
lım güncellemelerine ücretsiz ula-
şılabilir.

  Küçük ve orta ölçekli sistemler 
için modüler headend.

  yüksek sayıda kullanıcıya dağı-
tım imkanı.

  PC ile veya direk cihaz üzerin-
den kolay programlama,

  Toplu konutlar, oteller ve has-
taneler için idealdir.

  daha fazla kanal için kaskad 
edilebilir.

The base unit SPM 2.000 provides 
module slots for up to ten mod-
ules (up to 40 programmes), con-
tains controller unit and power 
supply.  The base unit also allows 
full administration of the headend 
via LAN or the internet. Thus sta-
tus queries and programming of 
new or changed transponders do 
not require on-site inspection 
anymore. The watch-dog-timer 
guarantees uninterrupted contin-
uous operation. The PC headend 
administration tool and firmware 
updates are freely available.

  modular headend for small and 
medium sized systems

  great number of possible sub-
scribers

  easy programming with a PC or 
directly on the device

  ideal for housing estates, 
hotels and hospitals

   easy combination of several 
units for more programmes

Ortak anten sistemleri için Modüler 
SMATV / CATV headendleri

2x AV2x AV

2x DVB-S/S22x DVB-S/S2

SPM-S2AVT SPM-TCT
DVB-S/S2 sinyallerinin AV sinyal-
lerine çevrilmesi için 2-transpon-
der girişli DVB-S/S2 alıcı modülü. 
Bu üniteden sonra sinyallerin TV 
sinyallerine çevrilmesi için SPM 
serisi bir modülatör kullanılır.

Twin-DVB-S/S2 reception module 
for the conversion of two DVB-S/
S2 signals into AV signals. 
Afterwards the AV signal is con-
verted into a TV channel by a SPM 
series modulator. 

DVB-T sinyallerinin DVB-C sinyal-
lerine çevrilmesi için ikili-DVB-T 
alıcı modülü (QAM).

Twin-DVB-T reception module for 
the conversion of two DVB-T sig-
nals into DVB-C signals (QAM). 

DVDVBB S/S/S2S2 i ll i

NEW
DVB T i ll i ii

NEW

CI
2x DVB-C2x DVB-C

2x DVB-T2x DVB-T
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SPM serisi modüller – Genel Bakış SPM series module overview 
Dijital Uydu-alıcı modüller    Ürün no.
SPM-PSTI DVB-S / AV Digital Decoder, Çi   kanallı Version, CI 5527620
SPM-PST DVB-S / AV Digital Decoder, Çi   kanallı Version 5527670
SPM-S2T DVB-S2 / DVB-T Transmodulator, Tek Kanallı Version, CI 5529700
SPM-S2C DVB-S2 / DVB-C Transmodulator, Tek Kanallı Version, CI 5529780
SPM-S2CT DVB-S2 / DVB-C Transmodulator, Çi   kanallı Version 5529800
SPM-S2AVT DVB-S/S2 / AV Digital Decoder, Çi   kanallı Version, CI 5529760  yeni
Dijital karasal-alıcı modüller
SPM-PTTI DVB-T / AV Digital Decoder, Çi   kanallı Version, CI 5527740
SPM-PTT DVB-T / AV Digital Decoder, Çi   kanallı Version 5527730
SPM-TCT DVB-T / DVB-C Transmodulator, Çi   kanallı Version 5529839  yeni
Karasal kanal konvertörleri
SPM-TD karasal kanal konvertörü, Tek Kanallı version 5526250
SPM-TD-Q karasal kanal konvertörü, Tek Kanallı version (kri  k kanallar için) 5526252
SPM-TDT karasal kanal konvertörü, Çi   kanallı version 5526261
SPM-TDT-Q karasal kanal konvertörü, Çi   kanallı version (kri  k kanallar için) 5526262
Analog modüller
SPM-FM FM amplifi er 5526900
SPM-FM/TV FM/TV analog konvertör  5526820
SPM-FM4 Audio/FM analog 4x modulator 5526920
SPM-FD4 FM/audio analog 4x FM demodulator 5526930
SPM-CAT seçici Çi   kanallı kuvvetlendirici 5526270
Modülatörler
SPM-MST-Q AV/TV high-quality modulator, stereo, Çi   kanallı version 5529550
SPM-MS 4 AV/TV high-quality modulator, stereo, qua  ro (4-Kanallı) version 5527800
SPM-MM AV/TV high-quality modulator, mono, Tek Kanallı version 5527940  yeni
SPM-MMT-Q AV/TV high-quality modulator, mono, Çi   kanallı version 5529450
SPM-MM 4 AV/TV high-quality modulator, mono, qua  ro (4-Kanallı) version 5527810

QAM 8 EM + SPM 200 digi (2x SPM-TCT)

8x DVB-C8x DVB-C

8x DVB-S/S28x DVB-S/S2
++

2x DVB-C2x DVB-C

2x DVB-T2x DVB-T

Ultra kompakt headend
The ultra compact headend
SPM 200 digi

Uygulamalar: Uydu ve yerel DVB-T alımı
Application: Receiving SAT and local DVB-T

SPM 200 digi ana ünitesi ultra 
kompakttır: SPM serisi modül-
ler için 2 adet modül girişi sağ-
lar. Dâhili yükselticisi ve ekranlı 
programlama ünitesi vardır. 
Donanım yazılımı USB ara yüzü 
üzerinden güncellenir.
Örnek: 4 paketli kompakt bir 
QAM çözümü, iki adet SPM-
S2CT modülü ile gerçekleştirile-
bilir.  

The base unit SPM 200 digi is 
ultra compact: it provides two 
module slots for SPM series 
modules. Programming unit 
with display, built-in amplifier. 
Firmware updates via USB 
interface.
Example: A compact QAM4 
solution is possible with two 
SPM-S2CT modules.

DVB-S/S2 

DVB-C 

DVB-T
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Uygulama alanları
 var olan dağıtım ağı korunmak zorundaysa, değiștirilemiyorsa.
 DVB-C/T headendlerine ekonomik fiyat alternatifi olarak.
 Analog headendinizin yerini alır.
 Kablolu TV’ye alternatif bir çözümdür.
 Tek kablolu çözümüne bir t.amamlayıcıdır.

Field of application
  existing (tree type) network has to be preserved
  economically priced alternative to DVB-C/-T 
headends

  replaces analogue headends
  alternative solution to cable tv
  addition to single cable solutions

TST 1200, DVB-S ve DVB-S2 sin-
yallerini uydu sinyallerine uyumlu 
olmayan eski ev dağıtım ağına 
verebilir. TST 1200; uydu sinyalle-
rini, mevcut  altyapınız üzerinden 
taşınabilecek şekilde alt frekans 
bandına taşır. Seyirci tarafında ise 
bir geridönüştürücü bu sinyalleri 

standart uydu alıcınızın alabile-
ceği IF bandına kayıpsız olarak 
geri taşır ve yayınlar normal bir 
uydu alıcısı ile seyredilebilir.

The TST 1200 allows DVB-S
and  DVB-S2 reception in old, non 
satellite capable house networks. 
The TST 1200 converts the satel-
lite signals into a lower frequency 
range which can be distributed via 
the existing network. A reconvert-

er converts the signals loss-free 
back into the SAT IF range, which 
can be received with standard sat-
ellite receivers afterwards.

Karasal dağıtım ağlarından DVB-S/S2 
yayını

DVB-S/S2 reception via terrestrial 
networks

Receiver

TV with sat-
ellite tuner

TST-B

TST-C

TST-C

Priz  pi geri dönüştürücü
Reconverter antenna socket adaptor

kat konvertörü 
Floor converter

Özel Çözümler Special solu  ons

DVB-S/S2DVB-S/S2

DVB-S/S2DVB-S/S2
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TST-D rekonvertörü TST 1200’den 
gelen sinyalleri  tekrar Uydu-IF 
bandına taşır.
TST-D’nin entegre edilmiş 14 
V / 18 V giriş seçimi sayesinde 
TST 1200 mevcut tek kablo 
çözümünüze eklenebilir. Karasal 
frekans bandının kullanılması ile 
uydu yayını uyumlu geniş bandlı 
dağıtımlara ilave uydu transpon-
derleri eklenebilir. 
Bu sayede kanallar uydu alıcısıyla 
ya da dâhili uydu alıcılı TV’ler ile 
alınabilir. 

  Anten soket adaptörü ile geri 
dönüştürme,

  TST 1200 sinyallerini Uydu-IF 
aralığına geri taşıma,

  Uydu sinyalleri dağıtımına uy-
gun ağlarda kullanılabilme,

  Mevcut tek kablo çözümünüze 
eklenebilir. (ör: TSM 1000 HD)

 14 V / 18 V giriş seçimi.

Mevcut tek kablo çözümlerinizi genişletin
The reconverter TST-D converts 
the signal of a TST 1200 into the 
SAT IF range. 
Due to the TST-D‘s integrated 14 
V / 18 V input selection, the TST 
1200 can be added to an existing 
single cable solution. By usage 
of the terrestrial frequencies ad-
ditional SAT transponders – also 
HD – can be fed into a SAT suitable 
network. 
Then the channels can be received 
with a satellite receiver or TV with 
integrated satellite receiver. 

   reconversion via antenna socket 
adaptor
   reconverts the signal of a 
TST 1200 into SAT IF range

   usable in satellite capable net-
works

   addition to existing single cable 
solutions (e.g. TSM 1000 HD)
   14 V / 18 V input selection 

Expansion of existing single cable solutions 

250-750 MHz

SAT ZF 

250-750 MHz + 
950-2150 MHz

TER Y SAT

Mevcut tek kablo çözümü (ör. TSM 1000 
HD) veya  Uydu IF katmanı

Exis  ng single cable solu  on 
(e.g TSM 1000 HD) or a SAT IF layer

Switchler / switches
1200-1700 MHz / 
950-2150 MHz

Dahili uydu alıcılı TV
TV with satellite tuner
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