
FOCCUS DIGITAL disponibiliza para seus clientes completa infraestrutura e um atuante Centro de 

Serviços. Sua equipe qualificada de profissionais está apta a cobrir todas as etapas, desde o 

planejamento, escolha da solução, estudo da viabilidade financeira, entrega, treinamento e o serviço 

necessário para garantir a vida útil do investimento. Expertise técnica, desde a captação até a 

transmissão em Multiplataformas IP e Radiodifusão RF.

Desde 2005, a FOCCUS DIGITAL está cada vez mais presente e atuante com suas Soluções Integradas 

360º. Excelência de atendimento reconhecida pelo mercado.

Portfólio

www.foccusdigital.com

FOCCUS DIGITAL traz até você os melhores parceiros 
globais, com marcas líderes nos segmentos de 
Broadcast e Plataformas IP.

FOCCUS DIGITAL INTEGRADORA 
DE PROCESSOS E TECNOLOGIAS.
EXPERTISE EM ENGENHARIA NA 

GESTÃO 360º EM NEGÓCIOS!
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GATES AIR, há 97 anos na transmissão over-the-air, sendo referência nas 

melhores Emissoras de Rádio e TV do mundo. Seus Transmissores são 

reconhecidos pelo seu alto rendimento e eficiência. Em constante inovação, a 

parceria FOCCUS DIGITAL e GATES AIR  entrega ao mercado os melhores 

Transmissores da indústria, garantindo assim a sua excelência na Radiodifusão.

+ Transmissores e Soluções Digitais para Rádio AM & FM e Televisão. 

+ Transporte robusto de Áudio sobre IP (Codecs).

+ FOCCUS DIGITAL é Assistência Técnica Autorizada, para suporte, manutenção e comissionamento dos    

    Equipamentos GATES AIR.

TRANSMISSOR TV OUTDOOR 

Transmissor de TV com até 

70watts de potência em unidade 

externa (Full-outdoor). Fácil e com 

e c o n ô m i c o  p r o c e s s o  d e 

instalação, tem seu design pronto 

para  montagem em poste . 

Apl icações de transmissão, 

retransmissão ou Gap-Filler. Com 

recursos como entrada Satelital e 

Remux incorporado, proporciona 

a inovadora solução para a 

interiorização da TV Digital. 

DESTAQUE

◦ TRANSMISSOR DE TELEVISÃO UHF, MODELO MAXIVA ULXTE/UAXTE,

   DE BAIXA, MÉDIA E ALTA POTÊNCIA.

◦  TRANSMISSOR DE RÁDIO FM, MODELO FLEXIVA, DE BAIXA, MÉDIA E

   ALTA POTÊNCIA, EM TECNOLOGIA ESTADO SÓLIDO.

◦ ROBUSTO E PROFISSIONAL CODIFICADOR DE TRANSMISSÃO DE 

  ÁUDIO VIA REDE IP MODELO IP-LINK.

LINHA DE PRODUTOS

TRANSMISSOR TV MAXIVA

A Linha Maxiva UAXTE (Ar) e ULXTE 

(Líquido) de Transmissores de 

média e alta potência para até 

5.0kW em Rack 23RU, atingindo até 

a expressiva potência de 20kW em 

um único Rack de 44RU. Excelente 

performance MER é ideal para as 

Transmissões Digitais que hoje 

buscam soluções mais compactas e 

eficientes em termos energéticos.

CODEC INTRAPLEX 

I n t r a p l e x  H D L i n k  e  I P L i n k 

compõem a família de produtos 

para Enlace Estúdio - Transmissor 

aéreo em 950MHz ou terrestre  

em confiáveis Links de áudio MPX 

sobre redes IP para contribuição e 

distribuição.

TRANSMISSOR FM FLEXIVA

Transmissores FM de média e alta 

potência da linha Flexiva FAX (Ar) e 

FLX (Líquido) de 5kW a 80kW de 

potência. Sistema de Refrigeração 

a líquido ou ar. Os Transmissores 

GatesAir fornecem às Emissoras 

de FM alta performance de 

alcance, em única Plataforma para 

transmissão em sinal Analógico 

e/ou Digital.



◦ CÂMERAS/SWITCHERS/SISTEMAS DE FIBRA/GRÁFICOS/EDIÇÃO.

◦ SERVIDORES/ARMAZENAMENTO/PLAYOUT.  

◦ AUTOMAÇÃO DA PRODUÇÃO/PRODUÇÃO DE VÍDEO E GESTÃO DE CONTEÚDO. 

◦ BROADCAST DATA CENTER/ CONTROLE DE REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE. 

◦ PLATAFORMA DE ROTEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IP EM TEMPO REAL.  
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+ Controles e precisão na Produção de Eventos ao Vivo, permitindo liberdade de criação aos operadores. 

+ Flexibilidade de Formato. Grave, edite e distribua todo tipo de conteúdo, em qualquer lugar – linear, OTT, Web ou Mídia Social.

+ Maior eficiência, custo reduzido. Ganhos de até 50% para criar eventos dinâmicos de produção ao vivo com qualidade total.

+ Estrutura aberta para IP e instalações híbridas, protegendo e expandindo os investimentos em Banda-Base.

Grass Valley apresenta soluções que geram eficiência e economia de custos, 

simplificando os fluxos de trabalho para captura, processamento e 

distribuição de sinais. Com sólida e quase centenária experiência no setor, 

disponibiliza ferramentas para atingir novas audiências, conectando-se a 

pessoas em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, utilizando a magia do 

refino na criação audiovisual e sua distribuição.

LINHA DE PRODUTOS

◦ PRODUÇÃO DE VÍDEO E SISTEMA DE GERENCIAMENTO. 

Plataforma de Produção de Mídia 

(PAM), tudo em uma única caixa. O 

GV STRATUS One é uma solução de 

Produção de Mídia facilmente 

implementável e econômica. 

Apresentado em um único rack de 

2RU. Gerencia o trabalho de 

processamento, reprodução, 

gravação, transcodificação e o 

armazenamento.  Ao mesmo 

tempo, suporta a transmissão para 

um cliente via WEB. O GV STRATUS 

One é composto por quatro 

Tecnologias exclusivas da Grass 

Valley, todas em uma única solução 

de conteúdo Plug-and-Play.

DESTAQUE

Proporciona a flexibilidade que 

você precisa para atender as suas 

demandas de produção. Dotados 

de ferramentas criativas que 

i n t e g r a m  c o n f i g u r a ç õ e s 

intercambiáveis, para lhe entregar 

o melhor em produção.

Grass Valley: Switchers Kahuna, 

Kayenne, Karrera, Korona, Kula são 

m o d u l a r e s  p o d e r o s o s  e 

escaláveis.  Os Switchers de 

produção Grass Valley reduzem a 

complexidade da produção atual. 

DESTAQUE

GV SWITCHERS

Plataforma integrada de Master 

Control,  oferece reprodução 

i n t e g r a d a  4 K / H D / S D  c o m 

flexibilidade IP/SDI para operação de 

controle mestre. Oferece excelente 

flexibilidade e escalabilidade de 

formato IP e SDI. O GV iTX oferece 

processos que agilizam e garantem 

a operação de ponta a ponta. Seu 

Sistema de Playout é comprovado, 

com mais de 17,5 milhões de horas 

de transmissão em emissoras de 

televisão pelo mundo a cada ano. 

Com o GV  iTX, as emissoras têm a 

garantia  de que as  receitas 

comerciais estarão protegidas.

DESTAQUE

GV STRATUS  One GV iTX 



LINHA DE PRODUTOS

◦ SMART TELE CASTER – ZAO “MOCHILINK” PRIMEIRO  CODIFICADOR 

   H.265 MÓVEL DO MUNDO. 

◦ SMART TELE CASTER-ZAO-S , HARDWARE COMPACTO, CODIFICADOR

   H.265 MÓVEL.

PLATAFORMA ZWMS 

P l a t a f o r m a  v i a  W E B  d e 

Gerenciamento centralizado das 

unidades remotas ZAO e ZAO-S de 

forma matricial com Servidores  de 

recepção  STC View de 1 e 4 canais. 

Máximo controle e flexibilidade da 

sua Rede de contribuição de 

Jornalismo.

DESTAQUE

SISTEMAS IOS E ANDROID APP 

Fácil de usar, o Aplicativo Smart 

STC/M, oferece transmissão de 

vídeo ao vivo via 3G/4G e Wi-Fi 

por aparelho celular nas versões 

para iPhone ou Android na 

Codificação VP8 ou H.265 em 

Protocolo Rascow. Tenha uma 

unidade móvel em seu bolso.

DESTAQUE

ZAO-S

O menor  e  mais  poderoso 

Codificador móvel H.265 do 

mundo. Permite transmissão de 

vídeo ao vivo via Rede 3G/4G/5G, 

Wi-F i ,  E thernet  e  Sa té l i te . 

Transmissão remota em tempo 

real em qualquer situação e parte 

do mundo.

DESTAQUE
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Soliton Systems desde 1979, com sede em Tóquio no Japão vem atuando 

como empresa líder em tecnologia de ponta. Pioneira em soluções Cyber 

Security, Mobile Live Broadcasting e Public Safety. A Soliton Systems com sua 

forte tendência inovadora, traz soluções que venham satisfazer de forma 

abrangente, todas as necessidades dos seus clientes.

+ Equipamento de máxima performance no Japão e agora no Brasil.

+ Performance superior em qualquer situação.

+ Codificador H.265/HEVC com tecnologia proprietária RASCOW.

+ Baixa latência e alta qualidade. 

+ IFB Áudio para intercomunicação.

+ Extremamente fácil de operar.

SOLUÇÕES EXTENDER

Soluções FOCCUS DIGITAL para 

incremento da  disponibilidade da 

transmissão em locais de baixo sinal 

ou aglomeramentos. Oferecemos 

Soluções de Extender com até 20 

antenas e 10 SIMCards ou Satélite 

IP/Banda KA.

DESTAQUE

◦ SMART TELE CASTER, TRANSMISSÃO DE VÍDEO DE CÂMERAS IPHONE

   AO VIVO, VIA SUPORTE DE DADOS E TELEFONIA CELULAR.

◦ HDVIEW RECEPTOR E DECODIFICADOR COM SAÍDA SDI CENTRALIZADA,

   PARA RECEPÇÃO EM UNIDADES REMOTAS, MESMO NAS MAIS DIFÍCEIS 

   CONDIÇÕES DE TRANSMISSÃO.
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+ BELDEN Cabos e Conectores o número 1 no mundo em Broadcast.

+ Confiáveis. Duráveis. Resistentes.

+ Disponibilidade em todos os tipos para pronta entrega em todo o Brasil.

+ Uso comprovado pelas grandes Redes de TV, Redes de Transmissão de Dados e Estúdios permanentes.

CABOS E CONECTORES

Belden Cabos para Ethernet CAT8, 

CAT6 e CAT5e, projetados para a  

demanda por transferência de dados 

críticos e em alto volume. Cabos de 4 

pares, tipo C, são capazes de 

transmitir dados de até 10 Gb/s. 

Também fornecemos conexões ETH.

DESTAQUE LINHA DE PRODUTOS

BELDEN pela sua alta qualidade e desempenho, sua linha de produtos, 

apresenta soluções para todos os tipos de necessidades. Para FOCCUS 

DIGITAL e BELDEN a prioridade maior é continuar entregando valor e 

cumprindo todos os requisitos técnicos que uma instalação exige. Com 

uma ampla variedade de opções em Cabos e Conectores só a BELDEN 

oferece as melhores soluções em Áudio, Vídeo, SDI e IP.

◦ CABOS DE VÍDEO HD-SDI DE PRECISÃO 773(RG11), 1694 (RG6), 

   1505 (RG59) E 1855 (RG59 MINI).

◦ CABOS DE ÁUDIO ANALÓGICO, DIGITAL E MULTICABO.

◦ CABO TRIAX, SMPTE, FIBRA ÓPTICA E COMANDO.

◦ CABOS PARA ETHERNET CAT5E, CAT6, CAT8. 

◦ KIT DE INSTALAÇÃO FIBEREXPRESS BRILLIANCE. 

+ ERI tem suas Antenas fabricadas nos EUA, seus processos de produção e montagem, passam por rigorosos controles de qualidade.

+ ERI é reconhecida pelos seus robustos Sistemas Estruturais de alta excelência.

+ ERI opções e rentabilidade desde o pré-projeto até a entrega, facilitadores para aquisição de Sistemas de Transmissão UHF Digitais.

+ ERI Filtros FM, UHF e VHF, Combinadores e Componentes de RF.

ANTENA FM SHPX ROTOTILLER 

Antena de Transmissão FM, Tipo 

Dipolo X, de alta performance, 

com Polarização Circular. Presente 

nas principais emissoras do Brasil.

DESTAQUE

ERI oferece uma completa linha de equipamentos e serviços para atender as 

mais exigentes demandas em Sistemas de Transmissão para Rádio e Televisão. 

Desde Filtros, Combinadores, Linhas, Patch até modernas Antenas de FM e UHF. 

A solução perfeita para qualquer exigência de cobertura de sinais. A parceria 

ERI e FOCCUS DIGITAL garantem a melhor cobertura para sua audiência.

◦  ANTENA DE TELEVISÃO UHF DE 2,4,6 E 8 FENDAS, DA SÉRIE AL. 

   POLARIZAÇÃO HORIZONTAL, CIRCULAR OU ELÍPTICA.

◦ ANTENA DE TRANSMISSÃO UHF, SÉRIE AL PLUS, MÉDIA E ALTA POTÊNCIA.

LINHA DE PRODUTOS

◦ ANTENA DE TRANSMISSÃO FM, MODELO SHPX ROTOTILLER. 

◦ ANTENA DE TELEVISÃO UHF CUSTOMIZADA E DE ALTA PERFORMANCE 

  DA SÉRIE TRASAR.



◦ SOLUÇÕES SINGLE, DUAL E QUAD ENCODER E DECODER EM COMPACTA UNIDADE

   “STAND-ALONE” OU PLACAS PARA MODULAR EM CHASSI “RACK-MOUNT”.

Haivision, pioneira e especializada em soluções de Streaming de 

vídeo. Responsável por lançar inovações em produtos na área de 

gerenciamento e transporte de fluxos de vídeo sobre IP nas redes 

públicas. Tem como premissa alta qualidade e baixa latência, exigência 

do mercado de Broadcast. Sua tecnologia SRT otimiza o desempenho 

do Streaming em redes flutuantes e de difícil condição de transmissão.
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+ Melhor custo x benefício na categoria de filmadoras.

+ Qualidade CANON, reconhecida em todo o mundo.

+ Produtos da Linha Profissional, ENG e Cinema.

+ Garantia e Assistência Técnica própria no Brasil. 

CANON XF705

Nova filmadora profissional Flagship 

CANON XF705 com gravação de 

vídeo 4K a 60P / 4: 2: 2/10-Bit. Ideal 

para aplicações de transmissão e 

produção de vídeo para jornalismo, 

eventos, esportes e shows.

MAKITO X4 HEVC

+ Soluções de Encoder e Decoder de Vídeo com robustez e baixa latência.

+ SRT (Secure Reliable Transport) – Tecnologia de correção de pacotes.

+ Soluções de Encoder / Transporte para Mídia Internet ao vivo (H.264 e H.265).

DESTAQUE LINHA DE PRODUTOS

Nova geração de Codificadores de 

Vídeo Makito X4, fácil de configurar e 

robusto na performance 4 Fluxos de 

vídeo HD ou 1 Fluxo 4K em 

compacta, poderosa e econômica 

solução. 

DESTAQUE LINHA DE PRODUTOS

◦  NOVA LINHA DE CÂMERAS CANON: XA11 | XA15 | XA40 | XA45 

   XA50 | XA55 | XF405 |  XF705. 

◦ CÂMERAS PARA PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA.

◦ CÂMERAS PORTÁTEIS PARA JORNALISMO (ENG), DA LINHAS XA E XF.

◦ FORNECIMENTO DE LENTES PROFISSIONAIS DE ALTA QUALIDADE.

CANON referência mundial no mercado de Câmeras e Lentes para o 

segmento de Vídeo Profissional. Experte no fornecimento de 

Equipamentos e Soluções de Tecnologia de Imagem. Sua Linha de 

Câmeras de Vídeo atendem de maneira absoluta aos mais exigentes 

profissionais, nas áreas de Televisão e Produtoras. Foco para o seu 

mais recente lançamento: XF705. 

◦ ENCODER DE VÍDEO MAKITO X4 DE ULTRA BAIXA LATÊNCIA. TRANSPORTA 

   1X VIDEO 4K OU 4X VÍDEO HD SOBRE IP.

◦ ENCODER DE VÍDEO MAKITO X. COMPACTO, ALTA PERFORMANCE, HEVC E H.264.

◦ KB MINI HEVC, COMPACTO, TRANSCODIFICA VÍDEO (SD OU 4K) EM STREAMING 

  PARA DIFERENTES PROFILES COMO FACEBOOK, YOUTUBE, WEBSITE ETC.



Ceragon presença em todos os continentes. Equipe formada por mais de 1.000 

profissionais qualificados - todos comprometidos em oferecer o maior valor para você 

em todos os níveis, como: recursos, produtos e serviços. Conte com a CERAGON e 

conte com a FOCCUS DIGITAL, distribuidor exclusivo no Brasil para o Mercado de 

Broadcast.
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+ Ceragon especialista em fornecer um backhaul sem fio, de alta capacidade e alta confiabilidade, com uso mínimo

    de espectro, energia e outros recursos.

+ Ceragon oferece diferenciais desde a construção até os seus componentes, garantido assim uma alta performance

    de resultados.

CERAGON FIBEAIR IP-20N

Unidade modular altamente flexível. 

Capacidade de rádio de várias 

agregações de ODU em escala 

muito superior. Várias interfaces de 

linha por módulos plugáveis e  m 

ampla gama de topologias de rede.

DESTAQUE

+ Ceragon permite implantar seus sites, onde irá precisar de canais, com toda precisão e qualidade.

CERAGON FIBEAIR IP-20G

Possui montagem Split adequado 

para o backhaul de microcélulas, 

para fornecer até 1Gbps de 

capacidade de rádio para sua rede 

de transporte.

Praticidade para o instalador na 

implantação de um nó ou enlace e 

ajuda você a atingir suas metas.

Suporta dois portadores de rádio 

integrados com vários dados de alta 

velocidade,  bem como uma 

interface de 16xE1s integrada.

CERAGON FIBEAIR IP-20C 

C o m  e x c l u s i va  t e c n o l o g i a 

Multicore permite que você 

a u m e n t e  s u a  e f i c i ê n c i a 

operacional e ofereça melhor 

qual idade de experiência e 

exigência dos seus clientes.

Foi projetado para ajudá-lo a 

atender a uma ampla variedade de 

desafios em toda a implantação 

de sua rede.

◦ UNIDADE EXTERNA FIBEAIR IP-20C FULL ALL-OUTDOOR. COMPACTO E 

   TOTALMENTE IP.

◦ UNIDADE EXTERNA FIBEAIR IP- 20S FULL-OUTDOOR. COMPACTO E 

   TOTALMENTE IP.

◦ UNIDADE MODULAR FIBERAIR IP- 20G MODELO SPLIT - MONTAGEM EM 

   RACK. COMPACTO. UTILIZADO PARA REDES HÍBRIDAS OU ALL-IP.

LINHA DE PRODUTOS

◦ UNIDADE MODULAR FIBEAIR IP-20N FLEXÍVEL PARA APLICAÇÕES DO

   CLIENTE. COM ALTA CAPACIDADE PARA REDES HÍBRIDAS OU ALL-IP. 

CERAGON FIBEAIR IP-20S

Projetado e otimizado para sites 

de ponta. Permite você implantar 

seus sites onde você precisa de 

canais, com toda precisão e 

qualidade. 

Proporciona conectividade de 

baixo custo para sites de ponta, 

r e d u z i n d o  s u a s  d e s p e s a s 

relacionadas à energia - o FibeAir 

IP-20S é a solução ideal para você.
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DESIGN TÉCNICO E 

OPERACIONAL

ESTUDOS DE VIABILIDADE 

FINANCEIRA
360°

Nossos Engenheiros 

desenvolvem Projetos 

dos Equipamentos, sua 

funcionalidade e 

integração na Planta 

existente.

Nossos Engenheiros 

estão qualificados nos 

estudos de viabilização 

de cada Projeto.

 ANÁLISE DE RETORNO 

DE INVESTIMENTO 

nossos Cliente.

Prioriza soluções que 

garantem retorno 

financeiro aos 

LOGÍSTICA

GARANTIA DE SUPORTE 

TÉCNICO

PLANEJAMENTO

sede própria.

Serviços de instalação, 

comissionamento, 

manutenção e reparo, 

executado em um Centro 

de Serviços, em sua 

 TREINAMENTO 

Realizados por Marca 

ou Produto 

oferecido, atendem a 

importante demanda 

do mercado.

Tem em seus 

processos a expertise 

necessária, que 

garante agilidade e 

economia.

Desenvolve e aplica 

Planejamento 

Personalizado, de ponta 

a ponta, em todas 

suas operações. 
Atendimento, 

Manutenção,  Satisfação 

e  Fidelização 

Pós-Venda:

do Cliente.

PÓS-VENDA

A FOCCUS DIGITAL tem parceria estratégica 
com Palma International Technology, empresa 

norte-americana, localizada nos EUA. Juntas 
são especializadas e focadas nos processos de 

desenvolvimento de negócios globais, com 
total expertise no trato internacional, compras 

e exportação. Toda a experiência adquirida 
pela Palma a tornou um portal da FOCCUS 

DIGITAL para EUA e toda América Latina.

A FOCCUS DIGITAL está capacitada e orientada, 
desde o primeiro atendimento, no 
planejamento do projeto, na pré e na pós-
venda, entregando o melhor conjunto de 
serviços do mercado. Com Soluções Integradas 
360º a FOCCUS DIGITAL oferece suporte direto 
aos clientes em todas as etapas do processo, 
viabilizando os investimentos, rentabilizado no 
uso dos equipamentos e do capital investido.
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