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• EmiTel powstał w maju 2002 roku, poprzez wydzielenie ze struktury organizacyjnej 
Telekomunikacji Polskiej S.A.

• Historia firmy rozpoczęła się znacznie wcześniej i sięga początków techniki 
radiotelekomunikacyjnej w Polsce. Po II wojnie światowej rozpoczęto budowę 
pierwszej w Polsce sieci obiektów nadawczych, pracujących na potrzeby 
rozwijającego się radia i telewizji

• Jesteśmy wiodącym operatorem naziemnej, telekomunikacyjnej infrastruktury  
radiowo-telewizyjnej w Polsce oraz 

• Największym niezależnym operatorem  wysokościowej infrastruktury
telekomunikacyjnej  w naszym kraju 

• Oferujemy pełen zakres usług świadczonych w sektorze telekomunikacji 

• Dynamicznie rozwijamy działalność i naszą sieć pod kątem wdrożeń wspierających 
rozwój Inteligentnych Miast oraz rozwiązań z zakresu Internet Rzeczy. 

• Aktualnie właścicielem Spółki jest Alinda Capital Partners - amerykański fundusz 
inwestycyjny 

Tajemnica EmiTel S.A. 2

EmiTel S.A. 



Właścicielem EmiTel jest Alinda Capital Partners – stabilny inwestor z 
amerykańskim rodowodem

• Alinda Capital Partners jest jedną z największych na świecie firm inwestujących 
w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą. 

• Amerykański fundusz jest właścicielem Emitel S.A. od grudnia 2013 roku

• Spółki portfelowe Alinda działają obecnie m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej 
Brytanii i świadczą usługi dla 100 mln klientów rocznie w ponad 400 miastach na 
całym świecie, zatrudniają ponad 15.000 osób.

• Inwestorami Alinda są głównie fundusze emerytalne firm z sektora publicznego i 
prywatnego. 

• Jedną z flagowych inwestycji w Europie jest lotnisko Heathrow w Londynie

Stabilny, przewidywalny dający pełne wsparcie dla inwestycji 
długoterminowych właściciel 
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Świadczymy najwyższej jakości, innowacyjne usługi podzielone na :

Broadcasting
i

Multimedia 

Gospodarka 
Innowacyjna 4.0 

Inteligentne miasta i Internet 
Rzeczy 

Bezpieczeństwo 
Usługi i 

Infrastruktura 
Telekomunikacyjna 



• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji,

• Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej,

• Ministerstwo Obrony Narodowej,

• Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

• Grupa Energa

• Grupa Tauron,

• Polskie Radio S. A.,

• Telewizja Polska S. A.,

• Grupa RMF,

• Grupa Eurozet,

• Radio Maryja 

• Grupa ZPR 
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• Grupa NASK,

• Grupa TVN,

• Grupa Cyfrowy Polsat,

• Lasy Państwowe,

• Orange Polska S. A.,

• Netia S. A.,

• Exatel S. A.,

• Grupa T-mobile,

• Telewizja PULS sp. z o.o.,

• Polkomtel Sp. z .o.o.,

• PLAY

• Straż Graniczna 

• Straż Pożarna 

Nasi główni Partnerzy biznesowi 



Zaufało nam wiele instytucji administracji państwowej, które odpowiadają 
za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne w Polsce. 

Bezpieczeństwo na morzu:

System łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach odpowiedzialności polskiej administracji morskiej  
oparty na obiektach EmiTel dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Bezpieczeństwo w powietrzu:

Usługi w ramach sieci zarządzania ruchem lotniczym, wykorzystujący powierzchnię na obiektach 
wysokościowych  EmiTel dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. EmiTel uzyskał, jako jedyny podmiot 
komercyjny, rekomendację na wykorzystanie infrastruktury przy budowie systemu multilateracji przestrzeni 
powietrznej na terenie całego kraju.

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Infrastruktura EmiTel wykorzystywana jest również do systemów trunkingowej łączności radiowej przez agencje 
i jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z usług transmisji danych, opartych na obiektach EmiTel korzystają również jednostki wojskowe MON (np. 
Jednostka Wojskowa 30042).

Ponadto, na terenie całego kraju, współpracujemy z: Policją, Strażą Graniczną, Pogotowiem Ratunkowym, 
GOPR

Bezpieczeństwo energetyczne:

Sieci łączności trunkingowej TETRA spółek Skarbu Państwa wykorzystują do działania infrastrukturę 
wysokościową EmiTel: Energa S. A., Tauron S. A.
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EmiTel  - potencjał infrastrukturalny

• Sieć ponad 350 własnych obiektów 
równomiernie rozłożonych na terytorium 
kraju gotowych do niezwłocznego 
uruchamiania usług 

 W tym ponad 50 obiektów 
charakteryzujących się wysokością ponad 
100 m umożliwiających pokrycie sygnałem 
cały kraj  

 Prawie 180 obiektów podłączonych 
światłowodem, pozostałe korzystają z 
łączności radiowej

 Wszystkie obiekty wyposażone w bezpieczne 
systemy zasilania 

• Ponad 200 obiektów telekomunikacyjnych w 
budowie w modelu „Wybuduj i dzierżaw”

• EmiTel jest specjalistą w łączności 
radioliniowej 

 Ponad 1 100 niezawodnych,  błyskawicznie 
zestawianych linii radiowych pozwalających 
przesyłać sygnały radiowe nawet na 
odległość do  70 km 

Obiekty EmiTel
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EmiTel posiada ogólnopolską w pełni redundantną sieć szkieletową 
i dystrybucyjną spełniającą najwyższe standardy niezawodności 

Topologia sieci szkieletowej
Schemat uproszczony

 Sieć szkieletowa EmiTel łącząca główne węzły oparta jest na łączach światłowodowych o przepływności 10 Gbit/s

 Wszystkie główne węzły mają zapewnioną redundancję poprzez łącza dzierżawione, własne linie światłowodowe lub linie radiowe

Topologia sieci dystrybucyjnej
Schemat uproszczony

STM-64/10Gbit/s

STM-16/2,5Gbit/s

STM-4/622Mbit/s

STM-1/155Mbit/s

STM-1/155Mbit/s (radiolinia)

1Gbit/s
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Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania, bezpieczeństwo świadczonych usług oraz zastosowanie najnowszych 
technologii  to podstawowe cechy naszej oferty 



EmiTel dotrzymuje najwyższych standardów SLA dysponując zdublowanym 
Centrum Zarządzania Siecią 24/7 i ekipami utrzymaniowymi w całej Polsce

Regionalny podział zespołów utrzymaniowych

Utrzymanie wież i masztów
Główne zadania:
• Cykliczne monitorowanie pod względem przeciążenia
• Zarządzanie planem remontów i modernizacji
• Realizacja wymaganych prawem ekspertyz i przeglądów

Utrzymanie infrastruktury aktywnej i pasywnej
Opis organizacji:
• Ogólnopolska organizacja Utrzymania Sieci zatrudnia 178 techników
• Zespoły techniczne rozmieszczone są na obszarze całej Polski i podzielone zostały na 4 

regiony z 3-4 zespołami utrzymaniowymi na region
• Liczba osób w zespole technicznym waha się pomiędzy 9-19 techników, każdy zespół 

posiada umiejętności w różnych obszarach technologicznych
Organizacja pracy:
• Zadania utrzymaniowe są przydzielane do regionalnych techników przez centralny 

zespół dyspozytorski na podstawie kompetencji i bieżącej lokalizacji technika
• Przydział zadań jest wspierany przez dedykowany system informatyczny tzw. FFA i 

system CarTracking
• Pracownicy EmiTel wyposażeni są w 123 samochody techniczne umożliwiające 

dotarcie do awarii w czasie nawet do 2 godzin 
Główne zadania:
• Naprawy oraz utrzymanie urządzeń aktywnych
• Utrzymanie budynków, agregatów, światłowodów oraz remonty infrastruktury 

pasywnej

Centrum Zarządzania Siecią (Kraków)

Główne zadania:
Centralny nadzór i zarządzanie urządzeniami nadawczymi, 
teletransmisyjnymi oraz infrastrukturą obiektową

 Centrum Zarządzania Siecią EmiTel zlokalizowane jest w Krakowie i pracuje 
24/7

 CZS monitoruje, raportuje i zdalnie rekonfiguruje  wszystkie urządzenia 
aktywne, w tym:

• Nadajniki radiodyfuzyjne (DVB-T, FM, DAB+)

• Urządzenia zasilania (tablice przełączania, agregaty, etc.)

• Urządzenia Audio/Video 

• Urządzenia teletransmisyjne (SDH, IP MPLS, LR)

 Monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego (dostęp, 
temperatura, detekcja pożaru, etc.)

 Zdalne usuwanie awarii 

 Pracownicy CZS posiadają zdalny dostęp do systemów monitorowania i 
konfiguracji systemu, zgodny z polityką bezpieczeństwa VPN (możliwość  
realizacji zadań poza siedzibą)

 EmiTel posiada rezerwowy CZS w lokalizacji Warszawa/Raszyn, który może 
być uruchomiony do funkcjonowania w przeciągu godziny
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Przykłady wykorzystania telekomunikacyjnej  
infrastruktury wysokościowej w różnych obszarach 
życia 
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Emisja sygnałów radiowo telewizyjnych 
Sieć cyfrowej telewizji naziemnej DVB –T 
Projekt i realizacja przejścia z technologii analogowej na cyfrową 
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Planowanie
radiowe 

Projektowanie
infrastruktury

Realizacja

Ponad 320 nadajników telewizji cyfrowej.

Ponad 1500 roboczogodzin

Rozważano ponad 400 obiektów
Przeprowadzono kilka cykli optymalizacji planu sieci
Koordynowano i weryfikowano plany z UKE i Nadawcami

Systemy antenowe
Feedery - ok. 17 ton
Nadajniki - 320 szt.
Łącza dosyłowe - 3500 km

Energetyka
Klimatyzacja
Monitoring
Synchronizacja itp.

Emitel S.A.

Ogólnopolska emisja prawie 30 programów cyfrowych telewizyjnych w pasmach VHF i UHF

Największa, w Polsce platforma dostarczająca telewizję do domów i mieszkań 

Blisko 14 milionów ludzi w Polsce korzysta do oglądania telewizji tylko z DVB-T 
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Zasięg usług w oparciu o sieć Emitel
Blisko 75 % 

Łączność radiowa  & transmisja danych – ponad 1,1 tys. linków radiowych na 
terenie kraju 

Emitel S.A.

EmiTel jest specjalistą w łączności radioliniowej, którą 
cechuje:

• Szybkość i niezawodność zestawienia łącza

• Niska wrażliwość na przerwy w wyniku uszkodzeń lub 
kradzieży kabli

• Łącza radiowe EmiTel mogą być realizowane na 
odległościach do 70km, dostarczając przepływności do 
300 Mbit/s

• Większość linii radiowych jest wykorzystywana do 
realizacji łączy o przepływności do 1 Gbit/s na 
odległościach do 10 km



Łączność kryzysowa / sieć trankingowa  - EmiTel w budowie systemów  
bezpieczeństwa 
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W ramach współpracy
z operatorami sieci energetycznych 
realizujemy:

• wstępne planowanie radiowe,

• ekspertyzy obiektów,

• dokumentacje odtworzeniowe,

• wynajem obiektów,

• łącza transmisji danych,

• adaptację obiektów - dostosowanie do 
wymagań systemu,

• realizacje (projektowanie, budowa, 
wzmocnienia),

• „doświetlenie” obszarów nie pokrytych 
zasięgiem po uruchomieniu sieci,

• odbiory końcowe.

Tajemnica EmiTel S.A.
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Stały i ruchomy (drony) monitoring wizyjny

EmiTel posiada doświadczenie w zakresie 
monitoringu wizyjnego stałego i 
ruchomego wykorzystując go na 
potrzeby własne i  Klientów.

• nadzór obiektów

• monitorowanie systemów 
antenowych (drony)

• wybór lokalizacji pod budowę 
konstrukcji wysokościowych (drony)

• monitoring dalekosiężny 
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Monitoring video z obiektu RTCN Białystok/Krynice 

Stacjonarny monitoring wizyjny 

• Wysokościowe obiekty EmiTel umożliwiają prowadzenie obserwacji 
terenu na dużych odległościach za pośrednictwem kamer monitoringu. 

• Infrastruktura wysokościowa na terenach wiejskich/leśnych stwarza 
unikalne możliwości oferowania rozwiązań monitoringu dalekosiężnego 
m. in. w usługach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 
lasach, nadzoru granic, … . 

• W pełni profesjonalny system, na który mogą składać się kamery, 
transmisja, panel sterowania oraz stałe utrzymanie 



Monitorowanie, nadzór, sterowanie i przekazy video
Wykorzystanie bezzałogowych platform latających 

Obiekty EmiTel połączone szerokopasmową 

siecią telekomunikacyjną umożliwiają:

• Monitorowanie położenia dronów z 

dowolnej lokalizacji

• Przekazy  wideo z / do dowolnych 

lokalizacji realizowane w czasie 

rzeczywistym

• Sterowanie dronami podczas długich 

przelotów bez konieczności podążania ze 

stacją sterującą
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Bezpieczeństwo na morzu 
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Mapa przedstawia zasięg 
systemu łączności morskiej 
dla poszukiwania i ratowania 
ludzi na Morzu Bałtyckim, 
który stanowi fragment 
ogólnoświatowego systemu 
bezpieczeństwa morskiego 
(GMDSS).

• Usługa jest realizowana w całości na bazie infrastruktury będącej własnością EmiTel.

• EmiTel świadczy usługę nieprzerwanie od ponad 20 lat.

• Przez cały okres świadczenia usługi EmiTel prawidłowo obsłużył wszystkie wywołania
alarmowe jak również skutecznie przekazał ostrzeżenia nawigacyjne i komunikaty
pogodowe przez co przyczynił się do uratowania życie i zdrowia wielu osób na Bałtyku.
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Inteligentne sieci  na bazie systemów LPWAN

EmiTel wykorzystuje m.in. systemy LPWAN (LoRaWAN) do budowy sieci pozwalającej na 
efektywne przesyłanie informacji z czujników rozmieszczonych w obszarze działania usługi. 
Czujniki LoRaWAN mogą pracować bezobsługowo przez wiele lat dzięki czemu mogą być 
umieszczane w trudnodostępnych miejscach . 

Stosowana przez  EmiTel LoRaWAN oferuje:

• Zasięgi do 20 km

• Czas życia baterii do 10 lat

• Niski koszt czujników

• Dodatkowe funkcje m.in. łączność dwukierunkowa, ustalanie pozycji czujnika przez stacje bazowe bez 
użycia GPS

• Jedna sieć, wiele usług, wiele sensorów i detektorów 
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Monitoring rzek i zbiorników wodnych.
Pomiar poziomu wody w rzekach i zbiornikach wodnych pozwala określić ich stan oraz odpowiednio wcześnie
wykryć zagrożenie powodziowe. Poza poziomem możliwy jest także pomiar kierunku i szybkości przepływu wody.
Możliwy jest także pomiar poziomu w zbiornikach retencyjnych, systemach kanalizacyjnych oraz wykrywanie
podtopień w tunelach i instalacjach podziemnych.
Czujniki pozwalają także na monitoring wilgotności i nasłonecznienia zieleni miejskiej oraz automatyczne
sterowanie nawadnianiem.

Przykładowe zastosowania  bezprzewodowych systemów

Monitoring Wody
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Smart Metering
Automatyczny odczyt liczników mediów, ograniczanie zużycia i wykrywanie anomalii
Automatyczny odczyt liczników w nieruchomościach miejskich, szkołach, budynkach socjalnych, w oświetleniu
ulicznym, niezależnie od typu licznika.

• eliminuje czynność ręcznego odczytywania liczników. Rozliczanie wg. rzeczywistego zużycia, a nie prognoz
• czas działania na baterii dłuższy niż termin legalizacji licznika
• Jednoczesny odczyt wybranych liczników umożliwia zbilansowanie liczników głównych i podliczników,

alarmowanie o wyciekach, nielegalnych poborach.

Powietrze Monitorowanie czystości powietrza
W newralgicznych punktach przestrzeni miejskiej czujniki czystości powietrza mogą diagnozować jego skład pod
kątem zawartości wybranych gazów jak i też poziomu zapylenia oraz natężenia promieniowania UV, a nawet
promieniowania jonizującego. Zawartość niektórych czynników w powietrzu ma istotny wpływ na zdrowie
oddychających nim ludzi. Szybkie i skuteczne diagnozowanie przekroczeń norm zanieczyszczeń ma istotny wpływ
na zdrowie mieszkańców miast

Bezpieczeństwo publiczne i powiadamianie o zagrożeniach
Zbierane w czasie rzeczywistym informacje z czujników (np. przekroczenie poziomów alarmowych, pojawienie się
konkretnego zdarzenia lub sekwencji zdarzeń, brak działania w określonym czasie, itp.) mogą powodować
automatyczne przesłanie informacji do odpowiednich służb, centrum zarządzania kryzysowego albo nawet do
mieszkańców danego obszaru. Uzupełnienie systemu o aplikacje np. na telefony komórkowe i strony www
pozwoli mieszkańcom na śledzenie stanu wybranych czujników na bieżąco.

Bezpieczeństwo



Potencjany zasięg  naszej niskoenergetycznej sieci służącej rozwiązaniom dla 
Inteligentnych miast i Internetu Rzeczy 

Potencjalny zasięg sieci LoRa dostępny z istniejących obiektów EmiTel
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Zakres działania / potencjał współpracy / elastyczne modele biznesowe 

• Planowanie radiowe

• Ocena i utrzymanie konstrukcji wysokościowych 

• Ekspertyzy techniczne obiektów

• Najem obiektów 

• Łącza transmisji danych 

• Budowa wież i masztów

• Rozwiązania kompleksowe  w modelu: „Usługa as a Service” 

• Utrzymanie i zarządzanie 
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Dlaczego my? 

• Unikalna, niezawodna, dostępna „od ręki” na terenie całego 
kraju infrastruktura  telekomunikacyjna – szybko i bez 
konieczności powielania obiektów 

• W pełni profesjonalny, bardzo zaawansowany 
technologicznie i działający z zawrotną prędkością Zespół 

• Bogate doświadczenie w świecie bezprzewodowym 

• Kompleksowe rozwiązania w różnych modelach finansowych 

• Jesteśmy technologicznie agnostycznie 
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Szczegółowe dane o: 

Infrastruktura EmiTel S.A.
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∑

Wieże
betonowe

Konstrukcje wysokościowe EmiTel są unikalne pod względem lokalizacji 
i wysokości: 127 jest wyższych niż 60m, a 30 konstrukcji przekracza 200m 

Wieże 
stalowe

Konstrukcje
dachowe

Maszty

14

15 1

9 11 1 3

62 5 6 11

60 7 10 5

112 6 15 1

243 58 33 20

Wysokość1

(m n.p.t.)

>300

201-300

101-200

61-100

41-60

0-40

Wysokość konstrukcji wysokościowych EmiTel według rodzaju
Ilość konstrukcji wysokościowych w zależności od wysokości 1 i typu

∑: 354

 EmiTel posiada niepowtarzalne konstrukcje 
wysokościowe, jest właścicielem większości 
wież o wysokości powyżej 200 m na polskim 
rynku

 Ponadto infrastruktura EmiTel zlokalizowana 
jest w miejscach pozwalających na duże 
pokrycie radiowe przy stosunkowo niskiej 
wysokości konstrukcji

 39% (138) konstrukcji wysokościowych posiada 
wysokość powyżej 60 m 

 Najwyższe (powyżej 200 m) konstrukcje 
wysokościowe stanowią 8,5%. Są to głównie 
maszty kratowe z odciągami

 Wszystkie duże maszty o wysokości ponad 300 
m wykorzystywane są głównie do świadczenia 
usług radiowych i telewizyjnych

 Większość małych konstrukcji wysokościowych 
(poniżej 40 m) wykorzystywana jest głównie do 
wynajmu dla operatorów telekomunikacyjnych, 
w tym anten GSM / 3G / 4G1 - Wysokość wież n.p.t uwzględnia systemy antenowe umieszczone na szczycie konstrukcji
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EmiTel specjalizuje się w łączności radioliniowej umożliwiającej szybkie 
zestawianie łączy o przepływności do 1 Gbit/s na odległościach do 70 km

Przepływność
(Mbit/s) 

0-10km 10-20km 20-30km 30-40km 40-50km 50-60km 60-70km

<10 63 30 3 7 1

10-20 320 126 73 24 6 2

21-40 125 41 21 10 2

41-80 31 8 11 2

81-150 15 11 3 1 2

151-200 31 12 19 7

201-400 15 7 23 22 22 8 5

401-1000 3 1 1

>1000 16

∑ 619 236 153 73 34 10 6

 EmiTel jest specjalistą w łączności radioliniowej, 
którą cechuje:

 - szybkość zestawienia łącza

 - niska wrażliwość na przerwy w wyniku 
uszkodzeń lub kradzieży kabli

 Łącza radiowe EmiTel mogą być realizowane na 
odległościach do 70km, dostarczając 
przepływności do 300 Mbit/s

 Większość linii radiowych jest wykorzystywana 
do realizacji łączy o przepływności do 1 Gbit/s 
na odległościach do 10 km

Linie radiowe – odległość w zależności od dostarczanej 
przepływności
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EmiTel jest obecny w 20 kluczowych punktach wymiany  ruchu na 
terenie całego kraju i posiada 140 połączeń z innymi operatorami

Punkty styku z innymi operatorami np.:

Exatel, Orange, T-Mobile, ATM, Multimedia,  Netia, …

Schemat uproszczony

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Poznań

Punkty styku z innymi operatorami

Punkty styku z innymi operatorami
Schemat uproszczony

8%

8%
3%

8%

1%

71%

1%
1%

1%

Razem 240

Orange

Multimedia
3S

TASK
Netia / TK

Exatel

Hawe

T-Mobile / GTS

PERN
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Rodzaje konstrukcji wysokościowych EmiTel

Wieże staloweMaszty

Konstrukcje na kominach Konstrukcje dachowe

Wieże 
betonowe
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Standardy zasilania obiektów EmiTel 

Dwie linie zasilające i agregat

28

Jedna linia zasilająca i agregat

Dwie linie zasilające bez podtrzymania awaryjnego
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Standardy ochrony obiektów EmiTel

 System alarmowy IDS jest zintegrowany z systemem kontroli dostępu i kart zbliżeniowych

 Elektroniczne systemy ochrony są utrzymywane przez profesjonalne służby serwisowe

Ochrona fizyczna √

Partole interwencyjne √ √ √

Systemy alarmowe (IDS) √ √ √ √

Systemy telewizji przemysłowej (CCTV) √ √

Systemy PPOŻ √ √ √ √

Zabezpieczenie fizyczne √ √ √ √ √

Ilość obiektów 20 36 74 171* 35/Inne

* Zawiera obiekty małej mocy
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Centrum Zarządzania 
Siecią (CZS)

* 24 – godzinny 
monitoring zdarzeń oraz 

alarmów

Weryfikacja alarmu

przez

Ochronę fizyczną

Weryfikacja alarmu przez

Patrole interwencyjne

Weryfikacja alarmów 
pożarowych przez najbliższą

Jednostkę Straży Pożarnej

Procedura nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów EmiTel
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Dziękujemy za uwagę 
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