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Νέος τιμοκατάλογος από την IKUSI
H IKUSI Hellas, παίρνοντας τα μηνύματα των καιρών, έχει προχωρήσει σε έκδοση νέου τιμοκαταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά
την τιμολόγηση των προϊόντων. Το βασικό είναι ότι έχει προχωρήσει σε αναδιάταξη του τιμοκαταλόγου και της εμπορικής της πολιτικής, με μείωση των τιμών
στα περισσότερα προϊόντα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχει προχωρήσει στην εφαρμογή νέων μέτρων και κανόνων, όπου οι τακτικοί συνεργάτες επιβρα-
βεύονται διπλά και τριπλά. Το πρώτο αυτό αυτά είναι ότι στοn νέο τιμοκατάλογο έχει εφαρμοστεί η έννοια της ποσοτικής σε πολλά από τα πλέον ενδιαφέροντα
για την ελληνική αγορά προϊόντα: κεραίες FLASHD, ενισχυτές ιστού SBA, ενισχυτές κεντρικής NBS, αναλογικοί και ψηφιακοί διαμορφωτές MAW & MAC, διακλα-
δωτές UDU, πρίζες PSE, κ.λπ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πληρωμή μετρητοίς. Η εποχή το επιτάσσει, εσείς το ζητήσατε, έτσι σε κάθε πληρωμή μετρητοίς θα
υπάρχει μια πρόσθετη έκπτωση. Το τρίτο έχει να κάνει με την επιβράβευση του σοβαρού και τακτικού συνεργάτη. Εφαρμόζεται λοιπόν ένα ετήσιο μπόνους, το
οποίο θα λειτουργεί εκπτωτικά στο τέλος του χρόνου. Πιστεύουμε ότι οι νέες τιμές σε συνάρτηση με τα παραπάνω μέτρα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
καιρών. Ότι θα δώσουν σε όλους τους συναδέλφους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της IKUSI, την ευκαιρία για ακόμη πιο παραγωγική εργασία και μεταξύ
μας μια καλύτερη, αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Τον νέο τιμοκατάλογο ο οποίος εκτός των παραπάνω βελτιώσεων, περιλαμβάνει όλα τα νέα προϊόντα που
παρουσιάστηκαν από την εταιρεία από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, μπορείτε να τον κατεβάσετε όπως πάντα από την περιοχή των τεχνικών της ιστοσελίδας.

Ο διπλός ψηφιακός διαμορφωτής
MAC-201 σε προσφορά!

Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακοί διαμορφωτές της
σειράς MAC απέχουν έτη φωτός από τον

ανταγωνισμό με τα φτηνιάρικα κινέζικα
προϊόντα. Είναι ανώτεροι στην ποι-
ότητα κατασκευής, στη στιβαρότητα,

στην αξιοπιστία τους, στα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά, στην ευκολία ρύθμισης, ακόμα και στο design τους! Για

ένα δίμηνο (1/11/2011 – 31/12/2011) προσφέρουμε το μοντέλο MAC-201
σε μια πραγματικά χαμηλή τιμή – σχεδόν στο μισό της αξίας του! Αν είμαστε
σε παλιά ελληνική διαφήμιση, θα λέγαμε «το αφεντικό τρελάθηκε». Τώρα
λέμε απλά ότι θέλουμε να γνωρίσουν όλοι οι τεχνικοί του χώρου αυτή την
πραγματικά εξαιρετική νέα σειρά προϊόντων της IKUSI, ώστε να εκτιμήσουν
από μόνοι τους και την απόδοση σε εικόνα/ήχο και την ποιότητα της κα-
τασκευής. Δέχεται στις εισόδους του δύο σήματα video/audio (stereo) και
στην έξοδο του παρέχει ένα ψηφιακό stream COFDM DVB-T. Είναι ο πρώτος
ψηφιακός διαμορφωτής που εμφανίζεται στην αγορά σε τόσο προσιτή
τιμή. Παρέχει εξαιρετική ποιότητα διαμόρφωσης με MER 38 db. Έχει δυνα-
τότητα εισαγωγής και επεξεργασίας πινάκων PSI/SI και παρέχει απομακρυ-
σμένο έλεγχο και αναβάθμιση firmware μέσω web/Ethernet. Μερικά από
τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του:
n FFT Mode: 2k, 8k
n Channel BW: 6, 7, 8 MHz
n Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
n Code Rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
n Constellation: 16-QAM, 64-QAM
n Frequencies: 51 ... 858 MHz
Μια που οδεύουμε στο αναλογική switch-off στα Ακαρνανικά, να θυμί-
σουμε ότι το MAC-201 είναι ιδανική λύση για τα ξενοδοχεία με τηλεοράσεις
MPEG2. Με 10 δέκτες και 5 MAC-201 διαμορφώνουμε σε MPEG-2 τα 10 βα-
σικότερα επίγεια κανάλια. Για την τιμή της προσφοράς, μπορείτε να πλη-
ροφορηθείτε από το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας.

MCP-801
Ιδανικό για το switch-off αναλογικής TV 
σε ξενοδοχεία με αναλογικές τηλεοράσεις

Το MCP-801 είναι μια νέα επαγγελματική μονάδα της
ClassA από την IKUSI η οποία έρχεται να καλύψει μια ση-
μαντική ανάγκη της ελληνικής αγοράς – αυτής των ξενο-
δοχείων με αναλογικές τηλεοράσεις και χαμηλό
προϋπολογισμό. Είναι ένας διπλός διαμορφωτής υψηλών
προδιαγραφών. Δέχεται στις εισόδους τους δύο σήματα
video & audio, παρέχοντας στην έξοδο του (σε PAL SECAM
ή NTSC), δύο αναλογικά κανάλια, διαμορφωμένα με μονή
πλευρική (VSB) σε οποιοδήποτε κανάλι από 47 έως 862
MHz. Είναι μια νέα μονάδα, παρόμοια με την μονάδα MCP-
411 της ClassA που μπορούσε να διαμορφώσει ένα κανάλι
με άριστες προδιαγραφές, η MCP-801 όμως μπορεί να

διαμορφώσει δύο κανάλια χαμηλώνοντας έτσι το κοστολό-
γιο όταν θέλουμε περισσότερα από ένα κανάλια στο ίδιο κέν-

τρο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της όμως είναι το χαμηλό κόστος ανά
κανάλι, που γίνεται ακόμα χαμηλότερο στα πακέτα IKUMOD που προσφέ-
ρονται σε πολύ προσιτή τιμή. Ο ενσωματωμένος διαμορφωτής σε όλες
αυτές τις επαγγελματικές μονάδες είναι υψηλών προδιαγραφών, με υψηλό
συντελεστή C/N, πολύ χαμηλά spurious στην μπάντα, εξαιρετική ποιότητα
εικόνας και φυσικά οι διαμορφώσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε συνε-
χόμενα κανάλια μια που αναφερόμαστε σε διαμορφωτές μονής πλευρικής
(Vestigial Side Band) με διπλό SAW filter. Το MCP-801 απευθύνεται στα ξε-
νοδοχεία μεσαίας δυναμικότητας που έχουν αναλογικές τηλεοράσεις (ή
MPEG2), τα οποία θέλουν να δείχνουν τηλεοπτική εικόνα και την επόμενη
μέρα από το switch off της αναλογικής τηλεόρασης – όλα αυτά με ένα χα-
μηλό κοστολόγιο. Η σύνθεση του πακέτου IKUMOD-5 περιλαμβάνει 5 δι-
πλούς διαμορφωτές και με την προσθήκη 10 ψηφιακών επίγειων δεκτών,
είναι ιδανικός για ξενοδοχεία που θέλουν να δώσουν στο δίκτυό τους 10
επίγεια ψηφιακά κανάλια στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Switch-off αναλογικής TV στα Ακαρνανικά
Λύσεις για ξενοδοχεία από την IKUSI: Το αναμενόμενο για την 9η Δεκεμβρίου
switch-off αναλογικής τηλεόρασης στα Ακαρνανικά είναι το πρώτο switch-off σε
περιοχή που καλύπτει μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων. Η IKUSI έχει προβλέψει για τις
ανάγκες που θα προκύψουν στα ξενοδοχεία ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης
που διαθέτουν και προσφέρει στον τεχνικό κόσμο έτοιμες λύσεις-πακέτα που κα-
λύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος. 
Α. Ξενοδοχεία με αναλογικές τηλεοράσεις: είναι η πιο κρίσιμη ομάδα, μια που αν
το ξενοδοχείο δεν κάνει έγκαιρα τις αναγκαίες προσαρμογές στο κέντρο του συ-
στήματος, στις 10 Δεκεμβρίου οι τηλεοράσεις στα δωμάτια θα δείχνουν μόνο…

χιόνι. 1. Πακέτα IKUTER. Είναι η απόλυτα επαγγελματική λύση και η ιδανική για όλα
τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία με πολλά αστέρια ανεξάρτητα από μέγεθος.
Στηρίζονται πάνω στην ClassA επαγγελματική μονάδα THF-011, η οποία δέχεται
στην είσοδό της σήματα MPEG4, H.264, ακόμα και HD, παρέχοντας στην έξοδο ένα
άψογο αναλογικό σήμα διαμορφωμένο με VSB (μονή πλευρική) σε οποιοδήποτε
κανάλι (47-862 MHz). Τα πακέτα IKUTER προσφέρονται σε ποσοτικούς συνδυασμούς
που καλύπτουν οποιαδήποτε αριθμό καναλιών και φυσικά περιλαμβάνουν όσα βοη-
θητικά προϊόντα απαιτούνται (τροφοδοτικά, ενισχυτές, βάσεις, κλπ), κάνοντας ευ-
κολότερη τη δουλειά των τεχνικών. 2. Πακέτα IKUMOD-M. Είναι η σωστή
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επαγγελματική λύση για ξενοδοχεία μικρού μεγέθους με λίγα αστέρια. Στηρίζονται
πάνω στην ClassA επαγγελματική διπλή μονάδα διαμόρφωσης MCP-801, η οποία
δέχεται στις εισόδους της δύο σήματα video & audio, παρέχοντας στην έξοδό της
δύο άψογα αναλογικά κανάλια διαμορφωμένα με VSB (μονή πλευρική) σε οποι-
οδήποτε κανάλι (47-862 MHz). Τα πακέτα IKUMOD-M προσφέρονται σε συνδυα-
σμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη σε εξαιρετικά προσιτή τιμή και περι-
λαμβάνουν όσα βοηθητικά προϊόντα απαιτούνται. 2. Πακέτα IKUMOD-S. Είναι η
ελάχιστη αποδεκτή λύση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία πολύ χαμη-
λής κατηγορίας και πολύ μικρού μεγέθους. Στηρίζονται πάνω στην προγραμμα-
τιζόμενες επαγγελματικές μονάδες διαμόρφωσης της σειράς SZB-400, οι οποίες
δέχονται στις εισόδους τους σήματα video & audio, παρέχοντας στην έξοδο τους,
δύο αναλογικά κανάλια διαμορφωμένα με DSB (διπλή πλευρική) σε οποιοδήποτε
κανάλι (146-470 ή 470-862 MHz). Τα πακέτα IKUMOD-M προσφέρονται σε συν-
δυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη σε πολύ χαμηλή τιμή και περιλαμβάνουν
όσα βοηθητικά προϊόντα απαιτούνται.
Β. Ξενοδοχεία με σύγχρονες ψηφιακές τηλεοράσεις MPEG4: είναι μια ιδιαίτερη
ομάδα ξενοδοχείων που θα χρειαστούν αρκετές προσαρμογές για να μεταβούν από
την πλήρως αναλογική διανομή στο δίκτυο τους, σε πλήρως ψηφιακή διανομή. 1.
Πακέτα IKUHot-C. Είναι η απόλυτα επαγγελματική λύση για την σωστή επεξεργασία
των επίγειων ψηφιακών σημάτων πριν από τη διανομή τους στο δίκτυο του ξενο-
δοχείου, όταν το σήμα εισόδου έχει ικανοποιητικές τιμές MER & CBER. Στηρίζονται
πάνω στην ClassA επαγγελματική μονάδα ψηφιακού μεταλλάκτη TCP-011, η οποία
δέχεται στην είσοδο της ένα stream σε οποιαδήποτε συχνότητα (47-862 MHz), το
επεξεργάζεται στην IF μέσω SAW filters, το απομονώνει από οποιαδήποτε άλλη συ-
χνότητα και το αποδίδει στην έξοδο σε οποιαδήποτε συχνότητα (47-862 MHz), ισο-
σταθμισμένο με τα υπόλοιπα streams. Τα πακέτα IKUHot-C προσφέρονται σε
συνδυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη σε εξαιρετικά προσιτή τιμή και περιλαμ-
βάνουν όσα βοηθητικά προϊόντα απαιτούνται. 2. Πακέτα IKUHot-RG. Είναι η από-
λυτα επαγγελματική λύση για την άριστη επεξεργασία των επίγειων ψηφιακών
σημάτων πριν από τη διανομή τους στο δίκτυο του ξενοδοχείου, όταν το σήμα ει-
σόδου έχει χαμηλές τιμές MER & CBER. Στηρίζονται πάνω στην ClassA επαγγελματική
μονάδα ψηφιακού μεταλλάκτη TGT-100, η οποία δέχεται στην είσοδο της ένα stream
σε οποιαδήποτε συχνότητα (47-862 MHz), το επεξεργάζεται σε επίπεδο ASI, απο-
καθιστά με Viterbi & Reed Solomon όλα τα χαμένα ψηφιακά πακέτα λόγω διάδοσης
και το αποδίδει στην έξοδο σε οποιαδήποτε συχνότητα (47-862 MHz), με άριστες
τιμές MER & CBER, ισοσταθμισμένο με τα υπόλοιπα streams. Τα πακέτα IKUHot-RG
προσφέρονται σε συνδυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη σε προσιτή τιμή και
περιλαμβάνουν όσα βοηθητικά προϊόντα απαιτούνται. 3. Πακέτα IKUHot-S. Είναι η
απόλυτα επαγγελματική λύση για την άριστη επεξεργασία των δορυφορικών (DVB-
S) ψηφιακών σημάτων πριν τη διανομή τους στο δίκτυο του ξενοδοχείου σε ψη-
φιακή μορφή (DVB-T), έτοιμα για λήψη από τις τηλεοράσεις MPEG4 του ξενοδοχείου.
Όλα τα σήματα (επίγεια και δορυφορικά) σε DVB-T, χωρίς να χρειάζεται συνεχή επι-
λογή αναλογικών/ψηφιακών από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Στηρίζονται
πάνω στην ClassA επαγγελματική μονάδα δορυφορικού transmodulator MTI-800,
η οποία δέχεται στην είσοδο της ένα δορυφορικό stream DVB-S σε οποιαδήποτε
συχνότητα (950-2150 MHz), το επεξεργάζεται σε επίπεδο ASI, αποκαθιστά όλα τα
χαμένα πακέτα λόγω διάδοσης και το αποδίδει στην έξοδο σε μορφή DVB-T σε οποι-
αδήποτε συχνότητα (47-862 MHz), με άριστες τιμές MER & CBER, ισοσταθμισμένο
με τα υπόλοιπα streams. Τα πακέτα IKUHot-S προσφέρονται σε συνδυασμούς που
καλύπτουν κάθε ανάγκη σε προσιτή τιμή και περιλαμβάνουν όσα βοηθητικά προ-
ϊόντα απαιτούνται. 4. Πακέτα IKUMAC. Είναι η σωστή λύση για την ψηφιακή διαμόρ-
φωση τοπικών πηγών του ξενοδοχείου και τη διανομή τους σε ψηφιακή μορφή
DVB-T στο δίκτυο. Στηρίζονται στους ψηφιακούς διαμορφωτές της σειράς MAC που
δέχονται στην είσοδο τους 2 ή 4 πηγές video και stereo audio.
Γ. Ξενοδοχεία με ψηφιακές τηλεοράσεις MPEG2: είναι πολύ ιδιαίτερη ομάδα ξενο-
δοχείων, μια που ενώ έχουν ψηφιακές τηλεοράσεις, δεν μπορούν να λάβουν το σή-
ματα MPEG4 της Digea και της ΕΡΤ. Οι λύσεις που μπορούν να έχουν τα ξενοδοχεία
αυτής της κατηγορίας, είναι δύο:
1. Αναλογική διανομή στο δίκτυο. Περιλαμβάνει όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση

Α για τις αναλογικές τηλεοράσεις (IKUTER & IKUMOD). 2. Ψηφιακή MPEG2 διανομή
στο δίκτυο. Μπορεί να εφαρμοστεί με την μετατροπή μόνο των σημάτων MPEG4
σε MPEG2 μέσω επιγείων δεκτών και διαμορφωτών της σειράς MAC με τα ανάλογα
πακέτα IKUMAC.
Tεχνική υποστήριξη από την IKUSI: Είναι γνωστή η πολύπλευρη υποστήριξη που
παρέχεται από την IKUSI Hellas στον τεχνικό κόσμο τα τελευταία πολλά χρόνια. Υπο-
στήριξη που έχει εκφραστεί με την δημιουργία ελληνικών καταλόγων προϊόντων
και φυλλαδίων, με συμβουλές για τεχνικά ζητήματα, με περισσότερα από 60 σεμι-
νάρια για νέες τεχνολογίες την τελευταία 10ετία, με την καθημερινή υποστήριξη
στον τεχνικό, με την συνεχώς ενημερωμένη περιοχή των τεχνικών όπου μπορεί να
βρει κανείς εξαιρετικό υλικό τεκμηρίωσης. Έχουμε σκοπό να πάμε μερικά ακόμη
βήματα μπροστά αυτή την υποστήριξη, αυτή την περίοδο που η ένταση της κρίσης
μας υποχρεώνει να οργανώνουμε ακόμα καλύτερα τη δουλειά μας και να εκμεταλ-
λευόμαστε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι ιδιαιτερότητες του αντικειμένου μας
και οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται. Μία από τις ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή
την εποχή είναι τα τμηματικά switch-off της αναλογικής τηλεόρασης σε πολλές πε-
ριοχές της Ελλάδας. Είναι φανερό ότι τα περιθώρια ουσιαστικού κέρδους από την
πώληση επίγειων ψηφιακών δεκτών σε ιδιώτες είναι μάλλον αρκετά περιορισμένα,
επομένως πραγματικά ουσιαστικό κέρδος για τον κλάδο μπορεί να προκύψει μόνο
από εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση – από την πιο απλή περίπτωση,
μέχρι την πιο σύνθετη. Ιδιαίτερη θέση σε αυτό τον τομέα έχουν οι εργασίες που πρέ-
πει να γίνουν σε ξενοδοχεία και άλλα μεγάλα δίκτυα, όπως και στον τομέα των ψη-
φιακών αναμεταδοτών (gap fillers). Με τη σταδιακή επέκταση της ψηφιακής στη
χώρα και τα ανάλογα switch-off της αναλογικής τηλεόρασης, προκύπτουν ανάγκες
που αποτελούν αντικείμενο του δικού μας κλάδου. Σε αυτή την κατεύθυνση και
πέρα από την συνήθη & δεδομένη τεχνική υποστήριξη, έχουμε οργανώσει μια σειρά
ενέργειες που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τους συναδέλφους που κάθε φορά
δραστηριοποιούνται σε ανάλογα έργα στις περιοχές των switch-off. Ξεκινώντας από
το επόμενο switch off στα Ακαρνανικά και εστιάζοντας στον τομέα των ξενοδοχείων,
έχουμε ετοιμάσει: 1. Μία επιστολή προσέγγισης προς τους ξενοδόχους. Γνωρίζοντας
ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν αρέσκονται στη δημιουργία κειμένων, έχουμε ετοιμάσει
ένα σύντομο κείμενο προσέγγισης που απευθύνεται προς τους ξενοδόχους, ενημε-
ρώνοντας τους για το τι σημαίνει η διακοπή των αναλογικών εκπομπών για το ξε-
νοδοχείο τους και ότι εμείς είμαστε εδώ να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας
όταν τις χρειαστούν. Το μόνο που θα έχει να κάνει ο συνάδελφος τεχνικός είναι να
τροποποιήσει την επιστολή όπως θέλει, να βάλει το όνομα του, να την εκτυπώσει
με το λογότυπο του και να την στείλει στα ξενοδοχεία της περιοχής του. 2. Ένα υπό-
δειγμα προσφοράς προς ξενοδοχείο. Για τους ίδιους με τους προηγούμενους λό-
γους, έχουμε ετοιμάσει ένα υπόδειγμα προσφοράς σε διάφορες παραλλαγές
(ανάλογα με το ξενοδοχείο). Και πάλι το μόνο που έχει να κάνει ο συνάδελφος τε-
χνικός είναι να τροποποιήσει την προσφορά όπως θέλει, να βάλει το όνομα του και
το όνομα του ξενοδοχείου στο οποίο απευθύνεται, να γράψει το κοστολόγιο της
προσφοράς του, να την εκτυπώσει με το λογότυπο του και να την στείλει στο ξενο-
δοχείο που απευθύνεται. 3. Δύο φυλλάδια στα ελληνικά, με τα προϊόντα που δίνουν
λύση στα ξενοδοχεία στη διάρκεια του switch off. Το ένα είναι εστιασμένο στα ξε-
νοδοχεία με αναλογικές τηλεοράσεις και το άλλο σε όλα τα ξενοδοχεία. Τέτοια φυλ-
λάδια θα είναι διαθέσιμα για να τα εσωκλείσει στην προσφορά του. 4. Ένα υπόδειγμα
κοστολόγησης για ξενοδοχεία. Περιλαμβάνει ένα εργαλείο σε μορφή αρχείου Excel
διαμορφωμένο με τρόπο που παρέχει πολύ εύκολη κοστολόγηση ενός έργου, για
την υποβολή μιας προσφοράς, αλλά και για τη γνώση του δικού μας κοστολογίου.
Περιέχει την αναλυτική περιγραφή στα ελληνικά όλων των προϊόντων που συμπε-
ριλαμβάνονται στην προσφορά και είναι μορφοποιημένο με τρόπο που μπορεί να
εκτυπωθεί εύκολα και να συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς.
5. Μια σειρά συναντήσεων με συναδέλφους τεχνικούς που ενδιαφέρονται για κάτι
τέτοιο σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας – στην Πάτρα και αλλού. Δεν θα
είναι σεμινάρια με την έννοια της παρουσίασης θεμάτων, αλλά συζήτηση γύρω από
ένα τραπέζι, όπου θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται, να ανταλλάξουμε ιδέες κ.λπ. Μια σειρά άλλων ενεργειών θα ακο-
λουθήσουν.
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