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Műhold tanácsadó, Kína

Az Aluo-sat-ot
mindenki ismeri!
Bárki, aki aktív a műholdas szakterületen Kínában,
nehezen tudja elkerülni, hogy előbb-utóbb ne
találkozzon Luo Shi Gang-gal. Nemcsak azért, mert
évek óta ő terjeszti a TELE-satellite-et Kinában,
hanem azért is, mert egy elismert tekintély sok
más műholdas területen is. Mióta Kina is belépett
a DTH korába 2009-ben, úgy találtuk hogy itt a
legalkalmasabb idő Luo Shi Gang meglátogatására a
sencseni irodájában.

Az Aluo-Sat személyzetének a tagjai: ■
Lou Jun (baloldalt) és Luo Shi Gang
(jobboldalt) a tetőn. Miért választotta
Luo Shi Gang az irodája számára a
legfelső emeletet ? Önök bizonyára
sejtik. Biztos akart lenni, hogy a
vezetékek a műhold tányérantennák,
és a beltéri vevőegységek között
rövidek maradnak. És miért
boldog annyira, hogy ott van az a
meglehetősen domináns mellvéd ?
Nos, a magán műholdvétel még mindig
tilos Kínában, és ily módon Luonak
az antennái nem láthatók kívülről.
Ezen a képen láthatunk két C-sáv
tányérantennát - a hátsó motoros az
elülső rögzített.
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Luo, a vállalatát, annál az egyszerű oknál fogva nevezte el Aluo-sat-nak,
mivel a kantoni nyelvjárásban, amelyet
Dél-Kínában beszélnek, gyakran az „a”
előképző kerül az utónév (keresztnév)
elé. Így jött létre az Aluo.
Eredetileg, Luo a Délnyugat-kínai
Szecsuánból származik. Villamosmérnöknek tanult, és az első munkahelye
egy olyan cégnél volt, amely elektrónikus
alkatrészeket gyártott a kínai katonaságnak, az északnyugaton levő Lanzhou
City-ben. Többek között, ez a vállalat
műhold felszerelést is gyártott.
Luo először tapasztalta meg az eredeti műhold vételt, amikor sikerült fognia a
keleti 99°hosszúsági fokon levő „EKRAN”ról UHF sávon 714 Mhz-en, az akkori

Oroszországból sugárzott adást. Attól a pillanattól kezdve szenvedélyévé vált a műhold vétel. Hamarosan cikkei kezdtek megjelenni az „Electronics Newspaper” nevű hetilapban, amely abban
az időben az egyedül kapható műhold technológiával foglalkozó
szaklap volt. Az írásbeli hozzájárulásainak a száma állandóan
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növekszik és az erőfeszítéseihez hozzá
kell sorolni a találkozásait is, mind több és
több műhold bennfentessel. Végül, 1995ben saját üzleti vállalkozásba fogott: „A
feleségemmel együtt 1995-ben megalapítottuk az Aluo-sat-ot Sencsenben.” A
műszaki újságíró szakmája mellett el kezdett dolgozni tanácsadóként is.
Ma már héttagú személyzetet foglalkoztat: „A feleségem vállalta a könyvelést, három mérnök törődik a műszaki
kérdésekkel, egy alkalmazott járja a
műhold szaküzleteket Hong Kongban, és
egy másik személy utánnajár az eladásnak és az elosztásnak.”
Az Aluo-sat belefogott a nagybani kereskedelembe is, válogatott minőségű termékeket elóállító gyárosokkal, mint amilyen
a Changhong a földfelszíni digitális tévé
(DMB-TH), esetében, amelynek a csatornáit Hong Kong-ból sugározzák ugyan, de
tökéletesen foghatók Sencsenben is.
„Ellátunk végfelhasználókat ésa nagy-

Luo Shi Gang az irodájában, egy lakóépület legfelső emeletén
Sencsen szívében. Nem lehet letagadni, hogy ő a hivatalos
terjesztője a TELE-satellite magazinnak a régióban. ■

kereskedőket egyaránt,” magyarázza Luo az ő üzletviteli stratégiáját. „De legjobban szeretek tanácsadóként dolgozni.” Luo sokat
utazik és meglátogat sok műholdvonatkozású vásárt és kiállítást.
„Ily módon fontos személyekkel találkozhatom és kiszélesíthetem
saját hálózatomat.” állapítja meg Luo.

Luo kiemelkedő alakja számos régiónak
és országrésznek. „Én éppen csak szeretek segíteni, amikor a kínai műholdüzleti
körökkel kell kapcsolatot teremteni.”
Magas mellvéd biztosítja, hogy az antennák rejtve maradjanak.
Sencsen felhőkarcolói láthatók a háttérben. ■
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