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Inaugurat în octombrie 1976, Centrul de Comunicații prin Satelit CHEIA,
jud. Prahova, România, reprezintă cel mai mare teleport din Europa Centrală 
şi de Sud-Est. 

Localizat într-un cadru natural unic în țară datorită reliefului muntos 
care îl înconjoară, asigurând astfel un mediu nepoluat din punct de vedere al 
radiațiilor electromagnetice, Centrul de Comunicații prin Satelit CHEIA 
dispune de un număr de 7 stații de sol proprii, în benzile C și Ku, prin 
intermediul cărora RADIOCOM este capabil să furnizeze conexiuni de date și 
voce, precum și broadcasting video și audio către orice colț al lumii.  
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Centrul de Comunicații prin Satelit CHEIA oferă  o mare varietate de 
servicii, fiecare fiind deservit de personal tehnic și de service calificat: 

 Soluții de comunicații prin satelit “la cheie” 

 Soluții hibride (acces terestru şi prin satelit) 

 Uplink, downlink în bandă C și Ku 

 Broadcasting radio și Tv 

 Comunicații electronice tip SCPC (Single Channel per Carrier) 

 Servicii TT&C cu echipamentul clientului

 Instalare și întreținere stații VSAT 

 Servicii de telefonie internațională - IDR (Intermediate Data Rate)

 Servicii de date, Internet și VPN – IBS (Intelsat Business Services) 

Centrul de Comunicații prin Satelit CHEIA pune la dispoziție un portofoliu 
de servicii complet:

 Spaţii tehnice pentru colocarea echipamentelor de client indoor și 
outdoor

 Spațiu suficient pentru instalarea de noi stații de sol 

 Licență de operare a stațiilor de sol în bandă C, Ku și S 

 Conectivitate broadband prin FO și radioreleu digital cu PoP-ul național 
RADIOCOM din București 

 Personal calificat pentru servicii NOC 24/7

 Spații de cazare și servire a mesei 

Caracteristici principale ale Centrului de Comunicații prin satelit CHEIA:

 Operațional pentru servicii de comunicații prin satelit încă din anul 1976 

 Vizibilitate orbitală între 70° Est și 35° Vest

 Suprafață de aproximativ 24.500 mp, cu spațiu suficient pentru instalarea 
de noi stații de sol; complet împrejmuită și securizată, dispune de pază și 
monitorizare video permanentă 

 8 stații de sol în bandă C, Ku și S dintre care 7 sunt proprietate RADIOCOM

 Diametrul antenelor  Tx/Rx între 2,4 m și 32 m 

 Redundanță pentru liniile electrice de 20 kV 

 UPS-uri și grupuri electrogene de 400 kVA 

 Disponibilitate anuală a serviciilor > 99,99% 

 Spații tehnice echipate cu aer condiționat și sistem de avertizare în caz de 
incendiu

 Ușor de ajuns: situat pe DN1A la aproximativ 70 km de Ploiești, 50 km de 
Brașov și 130 km de București 
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HUB VSAT Gilat SkyEdge Avantajele utilizării tehnologiei VSAT:

 Rol: staţie fixă coordonatoare de reţea 

 Data instalării: 27.02.2006

 Servicii furnizate: transmisii de date, voce și Internet 

 Diametrul antenei: 13 m

 Configurație redundantă 

 Căi RF diferite pentru inbound/outbound

 Conectivitate la rețele PSTN și la rețele IP

 Trafic telefonie maxim: 128 x 30 apeluri simultane

 Semnalizare: SS7, MFC/R2

 Înregistrări de trafic (CDR)

 Interfețe: Ethernet 100BaseT (date) & E1/G.703 (voce)

 Sistem de management centralizat

 Capacitate maximă: 32.000 terminale VSAT

 Capacitatea actuală: 2.000 terminale VSAT

Aplicații și soluții diverse: 

 Rețele IP publice  

 Rețele de broadcasting 

 Rețele de telefonie VoIP 

 Rețele financiare  

 Rețele pentru lanțuri de benzinării  

 Rețele virtuale private 

 Aplicații mobile 

 Telemedicină  

 Învățământ la distanță 

 Aplicații militare 

 Aplicații temporare / 
transportabile

 Arie mare de acoperire

 Eliminarea problemelor datorate lipsei vizibilității directe 

 Disponibilitate mare a serviciilor ( > 99.9%)

 Furnizor unic de servicii

 Suportă aplicații multiple (voce, date, video) 

 Ideal pentru soluții punct-multipunct și rețele cu arie mare de răspândire 

 Bandă asimetrică  

 Monitorizarea traficului dintr-un sigur punct

 Valorea BER <10-8 (Bit Error Rate)

Acoperirea satelitului utilizat (Eutelsat 36B@36°E):
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Platforma digitală broadcast Tv Platforma digitală broadcast radio

 Multiplex ASI redundant situat în locația Piața Sudului – București 

 Encodere video MPEG-2 și MPEG-4 

 Capacitate actuală: 3 programe sau 3 pachete Tv (mai multe programe Tv 
multiplexate)

 Posibilitate de upgrade pentru un număr superior de programe sau 
pachete Tv

Prin intermediul platformei Tv digitale RADIOCOM oferă posibilitatea 
transmisiei prin satelit a 3 programe sau 3 pachete Tv (mai multe programe
Tv multiplexate)  cu echipamentele existente și până la 30 programe Tv prin 
upgradarea platformei existente, în format video MPEG-2 și/sau MPEG-4. 

 Encodere și modemuri audio digitale profesionale, de ultimă generație 

 Capacitate actuală: 4 programe radio 

 Posibilitate de upgrade pentru un număr superior de programe radio 

Prin intermediul platformei radio digitale, RADIOCOM oferă posibilitatea 
transmiterii prin satelit a programelor radio în vederea preluării și distribuției 
terestre ulterioare a acestora prin intermediul emițătoarelor radio situate în 
locuri izolate din punct de vedere al comunicațiilor, fără radiorelee sau linii 
telefonice de modulație sau în locuri îndepărtate, oriunde în lume. 
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Sediul Central

  Șos. Olteniței, nr. 103, sector 4 
  București, România, CP 041303 

Tel: + 40 31 500 31 31
Fax: + 40 31 500 36 31
Telverde: + 40 800 330 880
e-mail: telemarketing@radiocom.ro
Web: www.radiocom.ro

Departament Comunicații prin Satelit 

Tel: + 40 31 500 30 33
Fax: + 40 31 500 36 62
Mobil: + 40 720 767 088
e-mail: dragos.panzaru@radiocom.ro
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