
Qualidade. Confiança. Inovação.

DIGITAL  •  ANALÓGICO

Transmissores | Excitadores | Multiplexadores | Encoders | Micro-ondas | Rádio Digital | Câmeras Broadcast

Soluções em Radiodifusão, Vídeo e Comunicação
do Brasil para o mundo.



A Linear Equipamentos Eletrônicos fundada em 1977, é uma 
importante fornecedora de equipamentos de radiodifusão no 
Brasil e no mercado internacional. A empresa já instalou mais 
de 40 mil equipamentos em mais de 40 países nestes 40 anos.

A capacitação em pesquisas e desenvolvimento colocou a 
empresa numa posição privilegiada e única no Brasil, bem 
como o pioneirismo no desenvolvimento e produção local dos 
equipamentos no padrão ISDB-Tb adotado no Brasil, América 
Latina, Ásia e África.

Contamos com uma equipe experiente que desenvolve e 
produz, instala e presta serviços em produtos e sistemas para 
todas as necessidades de transmissão, retransmissão,  
codificação, multiplexação, micro-ondas e rádio digital 
demandada por emissoras de televisão.

Em 2011, a Hitachi Kokusai adquiriu 100% das ações da Linear 
e a companhia “Hitachi Kokusai Linear Equipamentos 
Eletrônicos S/A” passou a ser a principal base da Hitachi 
Kokusai Electric Inc. no segmento de radiodifusão, uma 
companhia que desde 1949 desenvolve produtos para os 
mercados de radiodifusão, telecomunicação, controle e 
segurança.

Experiência e 
Confiança

A Hitachi Kokusai Linear comprometida 
com o cliente, desenvolve soluções criativas 
para o mercado da radiodifusão desde 1977.

Nossa Fábrica em Santa Rita do Sapucaí-MG com 10.550m²



Soluções em 
Radiodifusão

Nosso portfólio de soluções consiste de uma ampla gama de opções 
para transporte de sinal de televisão com qualidade e confiabilidade. 
Conheça as nossas principais soluções

SFN

Transmissor A

Transmissor B

TRANSMISSÃO
Transmissores de 
15 W a 12 kW

RETRANSMISSÃO-MFN 
Recebe canal x e
transmite no canal Y

TRANSMISSÃO
ESTÚDIO-TORRE
Via Rádio Digital ou Micro-ondas

ESTÚDIO
Encoders HD, SD e 1Seg 
Multiplexadores
Câmeras de Estúdio

Satélite

SFN VIA SATÉLITE
Soluções em SFN para 
distribuição por satélite

SFN TERRESTRE
Soluções em SFN para 
distribuição terrestre 

Intersecção de sinal sincronizados

Intersecção de sinal
sincronizados

TRANSMISSÃO EXTERNA
Micro-ondas portátil (FPU)

CÂMERAS PANORÂMICAS
Compactas de alta definição
e super zoom

CÂMERAS EXTERNAS
4K e HDTV

UP LINK
Estúdio-Satélite
BTS Comprimido

SOLUÇÕES 
CUSTOMIZADAS
Transmissor ou retransmissor
integrando equipamentos
periféricos

SFN

Transmissor A

Transmissor B

www.hitachi-linear.com.br



Nossos 
Produtos

Para compor o sistema de transmissão, oferecemos uma ampla gama de 
produtos:

Transporte

Processamento

Captação

Multiplexadores
Equipamento versátil para geração do
Broadcast Transport Stream (BTS).

Micro-ondas IP
Rádio digital de 150 Mbps, 
full duplex, de 5 até 38 GHz.

Câmeras 4K, HD e Box
Câmeras HDTV com alta performance 
para estúdio e áreas externas.

Encoders H.264
HD, SD e 1-SEG com
excelente performance.

Micro-ondas
Sistemas de link micro-ondas 
digital e analógica.

Transmissão

Transmissores E-Compact
Digital e analógico. Compacto e eficiente. 
15 W até 12 kW  |  ISDB-T, DVB-T2 e ATSC.

Empresa Certificada
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Solução 
Customizada

A Hitachi Kokusai Linear oferece soluções para transmissão e 
retransmissão integrando equipamentos periféricos como gabinete 
com ou sem sistema de climatização, sistemas de energia (no 
break, estabilizador, painel elétrico), 
equipamentos e sistemas de 
monitoramento, sistemas irradiantes e 
cabos, processamento de sinais 
(Encoder e MUX), que conferem a 
segurança e a flexibilidade para o uso, 
inclusive em locais de difícil acesso 
e/ou com a infraestrutura limitada.

Traga o seu projeto para a nossa
equipe.

Foco no 
Cliente

O cliente em primeiro lugar 
sempre, e ouvi-lo é uma 
prática na nossa empresa.

Nossos 
Contatos

 Pensar no futuro é pensar em 
tecnologia. A Hitachi busca transformar todas 
as oportunidades que a tecnologia tem a 
oferecer em novas soluções para o 
desenvolvimento social.
 Somos uma empresa líder mundial em serviços, soluções e negócios 
tecnológicos pensados para melhorar a qualidade de vida da sociedade.
 Conheça os serviços da Hitachi e desvende a tecnologia que constrói os 
pilares das grandes metrópoles.

      Panorama geral:
      • Mais de 300 mil funcionários
      • 3.5% do faturamento total investido em P&D
      • 864 empresas em todo o mundo 

Pós-vendasInovação

Produtos Soluções

Clientes

Qualidade

ConfiabilidadeTecnologia

35 3473-3473
Matriz: Santa Rita do Sapucai-MG Comercial: São Paulo-SP

11 3541-3244www.hitachi-linear.com.br

THE FUTURE IS OPEN 
TO SUGGESTIONS

Hitachi Social Innovation



Na Hitachi Kokusai Linear, nós não vendemos apenas
equipamentos, mas oferecemos soluções que buscam melhorar o 

seu negócio em todos os sentidos: equipamentos de elevada 
confiabilidade e qualidade, com serviço de suporte local,

com excelente relação custo-benefício.

Conte com nossa equipe para desenvolver um sistema de 
transmissão de televisão de acordo a sua necessidade.

Informações Corporativas Minas Gerais - Fábrica
Rodovia BR 459, KM 121, 121A, Córrego Raso
 Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil, 37540-000

Fone: +55 (35) 3473-3473
Fax: +55 (35) 3473-3474

São Paulo - Escritório de Vendas
Alameda Santos, 745, 9º Andar,

Conjunto 92, Cerqueira César
São Paulo, SP, Brasil, 01419-001

Fone: +55 (11) 3541-3244
Fax: +55 (11) 3541-2425

Razão Social:

Fundação:

Hitachi Kokusai Linear
Equipamentos Eletrônicos S/A

Novembro de 1977

Para maiores informações visite: www.hitachi-linear.com.br
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