
Omruil Oyster Vision II naar Oyster HDTV 

 
Aangezien nu alle Nederlandse zenders via de Astra 3 in HD uitzenden moet de stuurkast zich ook 

uitrichten op een frequentie via deze satelliet, in de stuurkast (blackbox) van de Vision II zit helaas 

geen HD tuner maar een SD ontvanger, dit houd in dat als de enige zoekfrequentie 12.168  die nu 

nog word uitgezonden via deze satelliet zal verdwijnen, de schotel zich niet meer automatisch zal 

uitrichten op de Astra 3 satelliet en rondjes blijft draaien. 

Dit is dan ook niet op te lossen dmv een software update zoals vroeger! 

BM SAT Rijssen bied u in samenwerking met Ten Haaft (oyster) de mogelijkheid aan om de stuurkast 

in te ruilen voor de Oyster HDTV ontvanger die wel beschikt over een HD tuner waarmee de Astra 3 

weer te ontvangen is, dit houd in dat de blackbox (BB) en het bedieningskastje met de vier knopjes 

en de huidige satellietontvanger komen te vervallen, hiervoor in de plaats komt dan de Oyster HDTV 

ontvanger Europe, de buitenunit kan blijven zitten. 

In de meeste gevallen komt de HDTV ontvanger op de plek waar nu de blackbox gemonteerd zit, 

echter loopt er dan vaak een coaxkabel van deze BB naar de satellietontvanger of televisie, nu moet 

er een HDMI kabel worden aangelegd van de nieuwe HDTV ontvanger naar de televisie, dit kan in 

sommige  gevallen een vrij moeizaam en tijdrovend “klusje” zijn. 

De kosten voor omruil naar HDTV bedragen met inruil van de Blackbox en het bedieningspaneel: 

Oyster Vision II  voor bouwjaar 2012 € 649;       1e foto 

Oyster Vision II  vanaf bouwjaar 2012 € 499;     2e foto 

Oyster Vision I  van 2002 tot  2006      € 910;  wereldkaart, geen inruil! 

In deze HDTV ontvanger moet ook nog een Common interface worden geplaatst € 75; 

Kosten zijn inclusief btw maar exclusief montage, hier is geen exacte  prijsindicatie voor te geven. 

Bij ombouw/inruil naar de  HDTV ontvanger moet altijd de blackbox en het bedieningskastje worden 

ingeleverd anders bedragen de kosten zonder inruil € 910; 

Oyster HDTV Ontvanger. 
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Stuurkast en bedieningskast van 2007 tot 2011 

 Kosten met inruil € 649; 
 

 

Stuurkast en bedieningskast van 2012 tot 2013 
 

 Kosten met inruil € 499; 
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Ombouwen Vision I Oyster HDTV Europe :  
 
 Oyster HDTV Europe, hierdoor vervalt ook de bestaande (HD) ontvanger, de smartkaart gaat nu in de 
nieuwe ontvanger wel moet er eerst een CI module geplaats worden. 

 
Tevens draait dan ook de schotel automatisch naar de door u geselecteerde satellieten en hoeft u dit 
niet meer zoals met de Vision I stuurkast handmatig te selecteren, dit alles gebeurt nu met 1 druk op 
de aan knop van afstandsbediening. De tuner die in deze HDTV ontvanger zit is een MPEG4(HD)  
tuner dus geschikt voor de toekomst indien alle SD kanalen komen te vervallen. 

 
 
 
 
 

Oude situatie Vision I                                      Nieuwe situatie Oyster HDTV Europe  
 

 

                                                                     

               

Kosten ombouw Vision I/II  naar HDTV bedragen € 985; 

De ombouwkit bevat de onderstaande onderdelen: (excl montage) 

Oyster HDTV Europe ontvanger, voorzien van de laatste software en  
zenderlijst van Canal Digitaal.  

12 Volt aansluitkabel. 

Extern infrarood oog voor bediening van de ontvanger. 

Nieuwe afstandsbediening. 

Common interface module voor Canal Digital smartkaart. 
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