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Welkom

Een druk op 
de knop is 
voldoende

Of satellietontvangst of 
zonnemodus – al onze 
producten bieden u met 
één druk op de knop het 
gewenste comfort.

Wereldwijd onderweg – overal  thuis

Op vakantie zijn er weliswaar interessantere dingen dan televisie. Maar 

soms is een gezellige tv-avond toch leuk en dan wilt u zich zeker niet 

ergeren. U kunt van het beste televisieprogramma niet echt genieten als 

u op het dak moet rond-klauteren of met ellenlange gebruiksaanwijzin-

gen moet kampen. Vooral gaan door een slechte ontvangstkwaliteit de 

vakantiestemming en de zin in tv-kijken al gauw achteruit. Televisie op 

reis moet even goed en comfortabel zijn als thuis.

Daarom zijn onze installaties makkelijk te bedienen en volautomatisch 

en hebben een grote capaciteit. Deze satellietontvangst is gebruikersvri-

endelijk en intelligent; gewoonweg een “techniek om zich prettig te voe-

len”. Televisie en radio om ervan te genieten. U heeft immers vakantie!

ten Haaft® innovaties leiden tot een constructie-en designconcept met 

volledige kwaliteit die met het milieu harmonieert en het reizen aangen-

amer maakt. Het productontwerp speelt daarbij een grote rol. 

Hier heeft ons ontwerpteam heel wat gepresteerd: consequent tot in het 

detail worden slechts hoogwaardige materialen en geteste kwaliteitson-

derdelen gebruikt. Alles wat direct buiten is  geplaatst is van Edelstaal 

en vliegtuigaluminium en van moderne UV en weersbestendig kunst-

stofmateriaal, kortom materialen die doorontwikkeld zijn.
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bi j  ten Haaft®

Met een satelliet- of zonne-
installatie van ten Haaft® 
koopt u niet alleen een 
betrouwbaar merkproduct, 
u heeft gekozen voor ervaring 
en service, intelligente 
technologie en kwaliteit!    
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Mobiele satel l ietontvangst 
“Made in Germany”

De afgelopen 25 jaar heeft ten Haaft®, door vele nieuwigheden en verbe-

teringen op het vlak van de mobiele satellietontvangst, zich tot een van 

de topfabrikanten op dit gebied ontwikkelt. De producten van ten Haaft® 

zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn zeer stabiel gebouwd. 

Kortom, verdienen de kreet “Made in Germany”, zoals ook blijkt uit de 

ISO 9001 certificering. Niet alleen de materiaalkeuze is uitstekend, ook 

het bedieningsgemak en de veiligheid zijn belangrijke onderdelen in het 

ontwerp van de automatische satellietinstallaties, zo wordt, bij het starten 

van de camper, automatisch de antenne ingeklapt. Ook de zogenaamde 

draaikoptechniek, bij de Oyster® Vision / Digitaal CI, zijn staaltjes van 

techniek, die door ten Haaft® zijn ontwikkeld, hiermee wordt de weerstand 

bij het draaien verminderd, daardoor minder stroomverbruik en makkelijker 

te plaatsen( nemen  minder plaats in). De volautomatische CARO® is ook 

een ontwikkeling van ten Haaft®, deze installatie is slechts 14 cm hoog, 

daarmee de laagste automatische satellietinstallatie ter wereld, ideaal voor 

plaatsing waar hoogte kritiek is, vanwege  stalling of hoogte camper. Alle 

automatische satellietinstallaties van ten Haaft® hebben één ding gemeen, 

met een druk op de knop vindt de antenne in de kortste tijd de gewenste 

satelliet, bedieningsgemak ten top!

ten Haaft® biedt, sinds kort,  naast de volautomatische satellietinstallaties 

ook handbediende satellietinstallaties, die zeer eenvoudig te bedienen zijn!

Ook verkrijgbaar, de intelligente zonnepanelen, die overdag  automatisch 

de zon volgen. Uniek bij ten Haaft® is de SamYSolar+®, de combinatie, vo-

lautomatische satellietinstallatie en intelligent zonnepaneel, maken dit een 

plaatsbesparende mogelijkheid om beide optimaal te gebruiken.

U zult verrast zijn van de veelzijdigheid van de producten die ten Haaft® te 

bieden heeft. 

Veel plezier bij het lezen van deze brochure!



Productoverz icht SAT

Oyster®

SAT-DOM
Cosmo®

Oyster® SAT-DOM 50 GS
Pagina 12 - 13

Oyster® SAT-DOM 50 ST
Pagina 14 - 15

Pagina 16 - 17

Oyster®Internet

Pagina 8 - 9

Gewicht: ca. 17 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
Ø 85 cm = re ikwi jdte 5

ca. 23 cm

Gewicht: ca. 8 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
Ø 42 cm = re ikwi jdte 3

Gewicht: ca. 12 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
Ø 65 cm = reikwijdte 4

Oyster®

Pagina 6 - 7

Gewicht: ca. 14 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
Ø 65 cm = re ikwi jdte 4
Ø 85 cm = re ikwi jdte 5
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ca. 22 cm ca. 38 cm ca. 26 cm

De aangegeven reikwijdtes zijn verzekerd van ontvangst, daarin tegen is een groter bereik 
mogelijk d.m.v. SKEW aanpassing, dit kan zowel automatisch als handmatig gebeuren en is van 
toepassing in uiterst Zuidoost en Zuidwest Europa.

De vermelde reikwijdten 
zijn de kernreikwijdten. Ook 
boven deze reikwijdten is een 
ontvangst nog mogelijk, maar 
eventueel niet meer van alle 
omroepen.

Reikwijdten

ASTRA 1

ASTRA 3

Reikwijdte 2 =
CARO Digital MA® / CARO Vision MA®

Reikwijdte 1 =
CARO® Digital / CARO® Vision

ca. 22 cm ca. 23 c ca. 26 c



Productoverz icht SAT/zonne

SamYSolar+®

Pagina 28 - 29

SamY® Vision

Pagina 24 - 25

CARO Digital      
®

Pagina 20 - 21

Gewicht: ca. 9 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
50 x 50 cm = reikwijdte 2

Gewicht: ca. 15 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
Ø 64 cm = re ikwi jdte 4

Gewicht: ca. 24 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
Ø 65 cm = re ikwi jdte 4

ca. 19 cm ca. 23 cm ca. 20 cm
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Pagina 26 - 27

®

Voor het bereik (reikwijdte) is niet ten Haaft® verantwoordelijk maar de satellietaanbieder, deze aanbieder kan besluiten om in de toekomst de 
uitzendkracht / frequenties te veranderen om welke reden dan ook.

Pagina 30 - 31

CARO®

Pagina 18 - 19

Gewicht: ca. 14 kg

Schotel verkrijgbaar in de 
volgende maten: 
50 x 50 cm = reikwijdte 1

ca. 14 cm

Reikwijdte 5 =
Oyster® 85 / Oyster® Internet

Reikwijdte 4 =
Oyster® 65 / Cosmo® / 

SamY® Vision 64 / SamYSolar+®

Reikwijdte 3 =
Oyster® SAT-DOM 50 GS / ST

PagPaginanaainaa 2

ca. 19 cmca. 14 cm ca.ccccccccc 23 c

PagPagPagPaginininin

ca. 20 c



Oyster® Digita l

Oyster®

Digital

Oyster® Digital is de
gebruikersvriendelijke Sat-
installatie voor een grote ver-
scheidenheid aan programma’s 
en buitengewoon comfort. Een 
grote reikwijdte en briljante beeld- 
scherpte in combinatie met het 
volledig digitale zoeken van 
satellieten maken ook op de
Canarische Eilanden 
of in Griekenland 
de optimale 
ontvangst van 
talrijke Neder-
landse pro-
gramma’s 
mogelijk.

Oyster® - Buitengewoon comfort

Reizigers in verre uithoeken, die satellietontvangst met buiten-
gewoon comfort zeer op prijs stellen, maken met de Oyster® Digital 
een goede keuze. 

Met de 65 cm of 85 cm Oyster® schotel geniet u van TV- en 
radioprogramma’s in heel Europa, in Noord-Afrika en in het 
Midden-Oosten. En van een buitengewoon goede ontvangstreserve 
bij slecht weer. De grootte van de schotel is namelijk nogal 
belangrijk voor het aantal programma’s en de ontvangstkwaliteit.
 
Oyster® betekent in het Nederlands oester. Dit betekend: 
In gesloten toestand beschermt deze het kostbare binnenste zo 
betrouwbaar als een oester de parel. Als deze opengaat, biedt 
ze heel bijzondere kostelijkheden en dit op uw beeldscherm. 
Intelligente software zorgt er daarbij voor dat radio en televisie 
sneller ontvangstgereed zijn.

ca. 22 cm
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 Reikwi jdte 4
 (Oyster® 65 Digita l  / 
   Oyster® 65 Vis ion)

ASTRA 1 ASTRA 3

* Intelligente draaikoptechniek

Hierbij draait alleen de kop,het onderstel van de 
antenne staat vast.
Dit geeft de volgende voordelen:

• Gereduceerd stroomverbruik
• Plaatsbesparende montage
• Minimale mechanische belasting

ca. 22 cm

-

Oyster® betek
In gesloten to
betrouwbaar 
ze heel bijzon
Intelligente so
sneller ontvan



Oyster® Digita l

• 65 cm of 85 cm schotel voor pure reikwijdte
• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in 30 - 60 seconden
• Digitale top-receiver met geïntegreerde elektronische besturing
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 2 CI-slots voor gecodeerde    
 programma’s (zonder module / kaart)
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via het beeldscherm: 
   alle TV- + radioprogramma’s reeds opgeslagen (kiesbare talen DE, GB, NL, 
   FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
• 5000 programmaplaatsen (3500 TV / 1500 Radio)
• Software en zenderlijst update gratis via de satelliet
• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids voor informatie over de 
   actuele uitzending alsmede programmaoverzicht van de uitzendingen
• Geluidsvolume van de televisie regelbaar via de Oyster®-afstandsbediening
• Sat-muis met kanaalindicatie maakt het mogelijk om de receiver op een 
   willekeurigeplaats op te bergen
• OBSC-systeem: automatische satellietwissel door overschakelen naar een 
   ander programma
• Veelvuldige aansluitmogelijkheden voor beeld en geluid
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• *De draaikoptechniek: Alleen de kop draait, het onderstel van de antenne is         
   gefi xeerd
• Aerodynamische, waterafstotende constructie: lage luchtweerstand en 
   vriesbescherming in de winter
• Ruimtebesparende montage
• Arrêtering van de draaiingsas bij ingeklapte installatie, geen uitslaan van 
   mechanische onderdelen
• Hoogte ca. 22 cm / Gewicht ca. 14 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
• Optioneel 
 • Met harde-schijfrecorder: uitrusting van de receiver met 80 GB harde-
    schijf komt overeen met ca. 40 uur opnametijd voor uw favoriete fi lmen,
    “time-shift”-functie voor in de tijd verschoven televisie kijken, ”2,5” 
    schok- en vibratiebestendige harde-schijf, 2 CI-slots voor gecodeerde 
    programma’s (zonder module / kaart)
 • DVB-T: uitrusting van de digitale receiver met DVB-T-tuner voor digitale 
 terrestrische ontvangst. DVB-T-antenne niet in de levering inbegrepen.
Technische wijzigingen voorbehouden

De draaikoptechniek *

Ruimtebesparen-
de arrêtering, in 
ingeklapte toe-
stand veilig 
gearrêteerd en 
slechts 22 cm 
hoog.

-
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 Reikwi jdte 5
   (Oyster® 85 Digita l  /
  Oyster® 85 Vis ion)

Kenmerken

De Oyster® is in 3 uitvoeringen verkrijgbaar:

Oyster® Digital CI
De comfortversie met Digital CI-receiver 
voor allen die buitengewoon gebruiksgemak 
via de afstandsbediening op prijs stellen.

Oyster® Internet
Door  verder ontwikkeling van de Oyster® 85 
Digitaal CI, is het mogelijk om televisie, radio en 
internet ontvangst te combineren in één systeem 
(verdere informatie op blz. 8 - 9)

Oyster® Vision
De receiveronafhankelijke versie met afzonderlijke 
besturingsapparaat voor de vrije keuze van uw 
receiver (zie pagina 22 - 23).

Let u ook op de aanwijzingen betreffende de 
“SKEW” en “TWIN LNB” op bladzijde 11.

ASTRA 1 ASTRA 3



Oyster® Internet

Oyster®

Internet Oyster® Internet - Internet en 
satellietontvangst voor camper/caravan

Met de Oyster® Internet combineert ten Haaft® internet en tv-
ontvangst met succes in één systeem. Per knopdruk start het 
intelligente systeem het zoeken naar de gewenste satelliet. Naar 
keuze richt zich de installatie dan op de tv-satelliet (bijv. ASTRA 1) 
of de internetsatelliet (gewoonlijk ASTRA 3) uit. Het wisselen tussen 
de functies tv en internet geschiedt eveneens gewoon met één druk 
op de knop.

De service provider (Hertzinger of Ipcopter) biedt betrouwbare 
internetdiensten in heel Europa aan alsmede individuele 

looptijden van contracten. Door de comfortabele 
techniek van de mobiele internet-installatie 

staat er niets meer in de weg om vanuit het 
vakantieverblijf e-mails te verzenden of om 
over het web te surfen. Het telefoneren via 
internet is onafhankelijk van het mobiele 
telefoonnetwerk en ook in het buitenland 
mogelijk. Zo blijft u steeds in contact met uw 
vrienden en familie thuis.

Dankzij de 85 cm grote schotelantenne is de 
ontvangst van Duitse tv- en radioprogramma’s in 

geheel Europa en zelfs in Noord-Afrika mogelijk.

Oyster® Internet biedt u eenvoudige 
bediening met volautomatische 
verbindingsopbouw, met gevolg dat 
u een snelle DSL internet toegang 
krijgt alsmede een extreem goede 
televisie en radio ontvangst. De 
twee weg techniek maakt het 
mogelijk dat u kunt surfen, mailen 
en kunt telefoneren waar u zich 
ook in Europa bevind.
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ca. 23 cm

 Reikwi jdte 5
   (Oyster® Internet - TV)

De actuele ontvangstgebieden 
voor internetdiensten vindt u 
op www.ten-haaft.com

ASTRA 1H ASTRA 3 (TV)ASTRA 1LASTASTASTASTASTASTTASTTSTASASTASTASASTSTA TA RRARARARRARARARARARARRAA 1H1H1HH1H1HH1H1H1H1H1HH1HH ASTASTASASASASTTASTASASAAAAAASTASASTASASS RARA RAAARA RARAARR 3 (((3 (3 ((33333 TV)TV)V)TV)TV)TV)TVTV)TVASTASTTASTASTASTASTASTAASAASASTASTASTASASTTTSTRARARARARARARARARARARARAARA RARAA 1L1L1L1L1L1L1LL1L1LL1L1LL11LL1L1LLASTRA 1 ASTRA 3

ca. 23 cm

intern
lo



Oyster® Internet

• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in 30 - 60 seconden
• Gemotoriseerde  SKEW instelling
• Interactieve LNB (iLNB) voor 2 weg internetverkeer
• Digitaal satellietmodem
• Sterk zend signaal dankzij de 85 cm schotelantenne
• Grote ontvangstreikwijdte voor televisieontvangst
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 2 CI-slots voor gecodeerde   
 programma’s (zonder module / kaart)
• Sat-muis met kanaalindicatie maakt het mogelijk om de receiver op een 
   willekeurigeplaats op te bergen
• Software en zenderlijst update gratis via de satelliet
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via het beeldscherm
• Geluidsvolume van de televisie regelbaar via de Oyster®-afstandsbediening
• Veelvuldige aansluitmogelijkheden voor beeld en geluid
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
•*De draaikoptechniek: Alleen de kop draait, het onderstel van de antenne is  
 gefi xeerd
• Aerodynamische, waterafstotende constructie: lage luchtweerstand en 
   vriesbescherming in de winter
• Arrêtering van de draaiingsas bij ingeklapte installatie, geen uitslaan van 
   mechanische onderdelen
• Ruimtebesparende montage
• Hoogte ca. 23 cm / Gewicht ca. 17 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
• Optioneel 
 • Met harde-schijfrecorder: uitrusting van de receiver met 80 GB harde-
    schijf komt overeen met ca. 40 uur opnametijd voor uw favoriete fi lmen,
    “time-shift”-functie voor in de tijd verschoven televisie kijken, ”2,5” 
    schok- en vibratiebestendige harde-schijf, 2 CI-slots voor gecodeerde 
    programma’s (zonder module / kaart)
 • DVB-T: uitrusting van de digitale receiver met DVB-T-tuner voor digitale 
 terrestrische ontvangst. DVB-T-antenne niet in de levering inbegrepen.

** Opmerking: voor het gebruik van internet moet men nog wel een contract 
afsluiten met een service provider. Afhankelijk van het contract word de 
reikwijdte van ontvangst vastgesteld binnen Europa. De kosten tarieven kunt u 
terug vinden op: www.oysterinternet.com of www.ipcopter.com

Technische wijzigingen voorbehouden

De draaikoptechniek *Twee weg Techniek: De volauto-
matische internet schotel is uitgerust 
met een speciale „iLNB“ in een skew 
unit. Deze iLNB is geschikt voor 
ontvangst van internet alsmede TV 
signalen. Deze iLNB heeft 2 coax 
aansluitingen: 1 voor het ontvangen 
van de signalen en 1 voor het 
zenden van signalen. 
De kosten tarieven kunt u terug 
vinden op: www.oysterinternet.com 
of www.ipcopter.com**
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Uitrust ingsvar ianten
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Digital  CI  Receiver (Standaarduitrusting bij alle „Digital“ installaties) 

Om de gecodeerde programma’s bijv. van A, CH, enz. op een 
comfortabele manier te kunnen ontvangen, is de Oyster® Digital-
Receiver met twee CI-slots uitgerust (zonder module / kaart). 
De overeenkomstige kaart is alleen verkrijgbaar bij de programma-
aanbieders op vertoon van een woonplaatsbewijs volgens de 
nationale voorschriften.
• Afmetingen receiver: B x H x D = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
• Data receiver: 12 / 24 volt Digital Receiver met 5000 kanalen
• Uitrusting: afstandsbediening en sat-muis met kanaalindicatie
• Met 2 CI-slots voor geschikte modules

Digital CI 
Receiver

Digital  CI  Receiver met harde-schi j f recorder 

Met de digitale harde-schijf-receiver heeft ten Haaft® het volledige 
comfort voor de mobiele vrijheid gecreëerd. Opdat u uw favoriete 
uitzending niet mist, biedt de nieuwe harde schijf-receiver tot 40 
uur opnametijd voor uw favoriete programma’s. Aanvullend beschikt 
de receiver over de time shift-functie voor het in de tijd verschoven 
TV kijken - opdat u vanaf het begin naar een uitzending kunt kijken, 
terwijl deze nog steeds opgenomen wordt.

Deze digitale harde schijf-receiver is in combinatie met de satel-
liet-installaties van ten Haaft® met geïntegreerde elektronische 
besturing alsmede als aanvullende optie bij van de receiver onaf-
hankelijke installaties (aanvullende optie: D 5000 HDCI) verkrijgbaar 
- voor optimaal comfort en luxe bij mobiele sat-systemen.

Digital CI Receiver met 
harde-schijfrecorder

Achterzijde

• In de tijd verschoven tv kijken (time shift)
• 2,5” harde schijf - schok- en vibratiebestendig voor het mobiele gebruik
• CI: kaartmodule-systeem met 2 CI-slots voor gecodeerde programma’s,
 voor geschikte Common Interface Module (zonder module / kaart)
• DVB-T: met DVB-T tuner (DVB-T antenne niet in de levering inbegrepen)
• Geluidloos tijdens gebruik
• OSD-menu: eenvoudige, comfortabele bediening via het beeldscherm
 “on screen” (kiesbare talen DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ,
 GR, PL)
• 5000 programmaplaatsen (3500 TV / 1500 Radio)
• Software en zenderlijst update gratis via de satelliet

• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: elektronische programmagids
• Geluidsvolume van de televisie regelbaar via de afstandsbediening 
 van de receiver
• Veelvuldige aansluitmogelijkheden voor beeld en geluid, Scart
 Video (Cinch), Y/C (Hosiden), RGB resp. YUV (Cinch), Audio LuR
 (Cinch), Digital Audio SPDIF (Cinch: PCM, AC3, dts), 
 modulatoruitgang (IEC).
• Sat-muis met kanaalindicatie voor het opbergen van de receiver 
 op een willek eurige plaats
• 12 V / 24 V bedrijf
• Extreem laag stroomverbruik (slechts 12,5 watt, standby 0 watt)
• Afmetingen: B x H x D = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
Technische wijzigingen voorbehouden

Kenmerken

De Satfi nder is een intelligent satelliet-zoektoestel voor het manuele 
uitrichten van antennes op de gewenste satelliet. Het toestel maakt het 
gebruik van elke willekeurige receiver mogelijk.

Het toestel geeft voor u momentele locatie en de gekozen satelliet 
de exacte waarden voor het instellen van de satellietinstallatie aan. 
De Satfi nder herkent tijdens het handmatige zoeken zonder enige 
vertraging onmiddellijk een ontvangen signaal van de juiste satelliet. De 
precieze weergave van de signaalsterke helpt bij de fi jnafstelling.

Nadat de satelliet is gevonden, 
kan de Satfi nder tussen antenne 
en receiver blijven zitten. Als het 
toestel uitgeschakeld is, wordt het 
signaal doorgeleid.

Afmetingen: B x H x D = 16,0 x 8,7 x 3,5 cm

Technische wijzigingen voorbehouden

Satfi nder



Uitrust ing Oyster ®
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SKEW
Optie

Grondmontagekit 
(alleen voor Oyster® Digital of voor Oyster® Internet leverbaar)

Als eens een boom de sat-ontvangst stoort, kan de Oyster® 
steeds van het dak genomen worden en vanaf de grond televisie 
ontvangen. De grondmontagekit beschikt over een stabiel statief 
voor stevige stand ook op onbegaanbaar terrein. Een verlengsnoer 
van 15 m (ook apart verkrijgbaar) zorgt voor de nodige afstand van 
de storende boom. Om de installatie tegen diefstal te beschermen 
is de receiver voorzien van een alarmsysteem dat u in het voertuig 
d.m.v. een claxon waarschuwt. Aansluiting op de claxon van het 
voertuig is eveneens mogelijk.

Grondmontagekit
 Toebehoren

TWIN-LNB 
(niet voor Oyster® Internet leverbaar)

Comfortabele uitrusting voor meerdere deelnemers met 2 sat-
aansluitingen voor een tweede receiver (analoog of digitaal) bijv. 
in de slaapkamer. De TWIN-LNB maakt een volledig onafhanke-
lijke programmakeuze aan de Oyster®-receiver en aan de aan-
vullende receiver mogelijk (tweede receiver: niet in de standaard 
TWIN-levering inbegrepen).

TWIN-LNB
Optie

TWIN-LNB SKEW
Optie

SKEW 
(Serie bij Oyster® Internet. Voor Oyster® Digital en Oyster® Vision leverbaar)

Voor een best mogelijke ontvangst in de randgebieden van de zuid-
westelijke en de zuidoostelijke vakantieregio’s is het zinvol om de 
LNB naar de overeenkomstige windstreek toe te draaien. Daarmee 
wordt de door de kromming van de aarde ontstane polarisatieho-
ekfout gecompenseerd. Met de SKEW-uitrusting geniet u van een 
comfortabele optimalisatie van de reikwijdte met volautomatische 
SKEW-instelling (LNB-verstelling). De Oyster®-installatie herkent 
automatisch naar welke windstreek de LNB moet worden gedraaid 
en corrigeert deze instelling zelfstandig d.m.v. een speciale motor.

TWIN-LNB SKEW 
(voor Oyster® Digital en Oyster® Vision leverbaar / niet voor Oyster® Internet)

De combinatie van een TWIN-LNB met skew geeft u maximale 
mogelijkheden. De skew functie zorgt voor optimale ontvangst 
in de randgebieden ten zuidoosten en zuidwesten van europa. 
In deze regio‘s is het noodzakelijk (door de kromming van de 
aarde) om de LNB (kop) iets om zijn as te verdraaien. Dit gebeurt 
nu automatisch. Bij de Twin uitvoering kan nog een willekeurige 
tweede digitale satellietontvanger aangesloten worden zodat men 
op twee plaatsen in de caravan of camper verschillend kan kijken. 
Deze tweede ontvanger word niet standaard bijgeleverd.



Oyster® SAT-DOM 50 GS  
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 Reikwi jdte 3
 (Oyster® SAT-DOM 50 GS)

Oyster® SAT-DOM 50 GS - 
Radio- en tv-ontvangst ook 
t i jdens de r it

Technisch wordt dit door het intelligente gyro-stabilisatiesysteem 
mogelijk gemaakt. Deze technologie herkent ook de kleinste veran-
deringen in de rijrichting van het voertuig en corrigeert de antenne 
onmiddellijk qua elevatie (neiging) en azimut (rotatie). Zo blijft het 
ontvangstsignaal steeds perfect, zelfs in nauwe, snelle bochten.

Dankzij het feit dat er maar één kabel naar de antenne gaat, kan de 
sat-koepelantenne probleemloos en eenvoudig op het dak van na-
genoeg elk voertuig worden geïnstalleerd. De nodige ruimte voor de 
sat-antenne verandert niet tijdens het gebruik omdat deze alleen 
onder de koepel draait. Dakluiken of andere bovenbouw kunnen op 
elk moment probleemloos geopend worden en hinderen de antenne 
niet.

Alle hardware componenten alsmede alle aandrijf-, besturings- en 
sensorsystemen zijn onder een weerbestendige koepel onderge-
bracht die tevens tegen windstoten en de wind tijdens de rit be-
schermt. De fraai gevormde koepelantenne is bovendien absoluut 
licht in gewicht, en zij is in 2 verschillende uitvoeringen verkrijg-
baar.

Dankzij de 42 cm grote speciale schotel is de ontvangst van talrijke 
Nederlandse tv- en radio-programma’s in groten delen van Europa 
mogelijk. 

ca. 38 cm

Oyster® 
SAT-DOM 
50 GS

Met de Oyster® SAT-DOM sat-
koepelantennes slaat ten Haaft® een 
geheel nieuwe weg in op het gebied 
van volautomatische sat-installaties. 
Het grootste voordeel van dit nieuwe 
systeem is de permanente correctie 
van de antenne ten opzichte van de 
satelliet. Zo is het mogelijk om ook 
tijdens de rit naar de tv te kijken of 
naar zijn lievelingsprogramma’s op 
de radio te luisteren. 

ASTRA 1 ASTRA 3



• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in 15 - 20 seconden
• Ontvangst van Spanje tot Scandinavië dankzij speciale 42 cm schotel
• Meest eenvoudige bediening 
• Volautomatisch volgsysteem voor ontvangst ook tijdens het rijden
• Ononderbroken ontvangst bij vrije zicht naar het zuiden
• Intern gyro-stabilisatiesysteem voor het stabiliseren van de richting
• Correctie +/- 60° per seconde
• Elevatiebereik < 10° tot 60°
• Oneindig rotatiebereik
• Koepel bestand tegen hagel en UV bestendig
• Aerodynamische vorm
• Waterafstotende constructie maakt bevriezing in de winter onmogelijk
• Geen condensatieproblemen in de koepel
• Stroomverbruik 1,2 A bij 12 V / 0,6 A bij 24 V
• Ruimtebesparende montageplaat (50 x 37 cm)
• Afmetingen: Ø 45 cm / 38 cm (hoogte)
• Hoogwaardige verwerking van robuuste materialen
• Made in Germany
• Kwaliteit ISO 9001 gekeurd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
Technische wijzigingen voorbehouden
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Oyster® SAT-DOM 50 GS  

Oyster® SAT-DOM 
50 GS

Kenmerken

Oyster® SAT-DOM 50 GS Vision Light

• Vision Light = is een reciever onafhankelijke variant
• Elke willekeurige receiver (SDTV / HDTV / PayTV) inzetbaar
• Ideaal voor televisies met ingebouwde satellietontvanger
• Vooringesteld op satelliet (bijv. ASTRA 1 voor Nederland)
• Gewicht ca. 7 kg

Oyster® SAT-DOM 50 GS Digital

• Digitale receiver inbegrepen, voorgeprogrammeerd voor de 
 besturing van de sat-koepelantenne
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 2 CI-slots voor 
 gecodeerde programma’s (zonder module/kaart)
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via 
 het beeldscherm
• 5000 programmaplaatsen (3500 tv / 1500 radio)
• Update van software en zenderlijst gratis via satelliet
• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids
• OBSC-systeem: automatische satellietwissel door 
 overschakelen naar een ander programma
• Gewicht ca. 8 kg

++



Oyster® SAT-DOM 50 ST  

Bij aankomst op bestemming of 
tussenstop is deze Oyster® SAT-DOM 
antenne direct klaar voor gebruik en 
hoeft niet uitgeklapt te worden zoals bij  
een normale schotelantenne.
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Oyster® SAT-DOM 50 ST - 
Het ruimtebesparende alternatief 
voor recreatievoertuigen

Onder de koepel wacht de sat-antenne op het zoeken commando en 
ontvangt binnen enkele seconden het gewenste programma. 
Dankzij het feit dat er maar één kabel naar de antenne gaat, kan 
de sat-koepelantenne probleemloos en eenvoudig op het dak van 
nagenoeg elk voertuig worden geïnstalleerd. De nodige ruimte voor 
de sat-antenne verandert niet tijdens het gebruik omdat deze alleen 
onder de koepel draait. Dakluiken of andere bovenbouw kunnen op 
elk moment probleemloos geopend worden en hinderen de antenne 
niet.

Alle hardware componenten alsmede alle aandrijf-, besturings- en 
sensorsystemen zijn onder een weerbestendige koepel ondergebracht 
die tevens tegen windstoten beschermt. De fraai gevormde 
koepelantenne is bovendien absoluut licht in gewicht, en zij is in 2 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Dankzij de 42 cm grote speciale schotel is de ontvangst van talrijke 
Nederlandse tv- en radio-programma’s in groten delen van Europa 
mogelijk. 

Oyster® 
SAT-DOM 
50 ST

ca. 38 cm

 Reikwi jdte 3
 (Oyster® SAT-DOM 50 ST)

ASTRA 1 ASTRA 3



• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in 15 - 20 seconden
• Ontvangst van Spanje tot Scandinavië dankzij speciale 42 cm schotel
• Meest eenvoudige bediening 
• Automatisch elevatiebereik < 10° tot 60°
• Oneindig rotatiebereik
• Koepel bestand tegen hagel en UV bestendig
• Aerodynamische vorm
• Waterafstotende constructie maakt bevriezing in de winter onmogelijk
• Geen condensatieproblemen in de koepel
• Stroomverbruik 0,5 A bij 12 V / 0,3 A bij 24 V
• Ruimtebesparende montageplaat (50 x 37 cm)
• Afmetingen: Ø 45 cm / 38 cm (hoogte)
• Hoogwaardige verwerking van robuuste materialen
• Made in Germany
• Kwaliteit ISO 9001 gekeurd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
Technische wijzigingen voorbehouden

15

Oyster® SAT-DOM 50 ST  

Oyster® SAT-DOM 
50 ST

Kenmerken

Oyster® SAT-DOM 50 ST Digital

• Digitale receiver inbegrepen, voorgeprogrammeerd voor de 
 besturing van de sat-koepelantenne
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 2 CI-slots voor 
 gecodeerde programma’s (zonder module/kaart)
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via 
 het beeldscherm
• 5000 programmaplaatsen (3500 tv / 1500 radio)
• Update van software en zenderlijst gratis via satelliet
• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids
• OBSC-systeem: automatische satellietwissel door 
 overschakelen naar een ander programma
• Gewicht ca. 8 kg

Oyster® SAT-DOM 50 ST Vision Light

• Vision Light = is een reciever onafhankelijke variant
• Elke willekeurige receiver (SDTV / HDTV / PayTV) inzetbaar
• Ideaal voor televisies met ingebouwde satellietontvanger
• Vooringesteld op satelliet (bijv. ASTRA 1 voor Nederland)
• Gewicht ca. 7 kg

++



Cosmo®

Cosmo® 
Digital

Cosmo® is de nieuwe dimensie van 
toekomstgerichte satelliettechniek. 
Digitaal en volautomatisch, gewoon 
met een druk op de knop, plukt Cosmo® 
voor u quasi de sterren van de hemel 
en brengt zo op comfortabele manier 
het televisieprogramma in uw mobiele 
thuis. 

Cosmo ® - Sat-ontvangst van 
bi jzondere aard

Compact en mooi van vorm voegt zich de robuuste 60 cm 
Cassegrain antenne in uw omgeving in en zorgt, beschermd tegen 
weer en wind, voor de beste televisieontvangst. Of in Zuid-Spanje, 
Frankrijk, Italië, Scandinavië of in Griekenland – Cosmo® overtuigt 
in de belangrijkste vakantiegebieden van Europa door satellietont-
vangst met grote capaciteit en reikwijdte. 

Geniale en zinvolle details voor het mobiele gebruik:

• Om het mechanische systeem te ontlasten is de draaiingsas 
   in de rustpositie veilig gearrêteerd. Zo wordt uitslaan van 
   mechanische onderdelen voorkomen.
• De gesloten antenne beschermt belangrijke ontvangstelementen     
   (LNB) en is weersongevoelig.
• De ronde Cassegrain-antenne draait alleen in geopende 
   toestand en bij 60 cm antennes heeft ze  waarschijnlijk de       
   kleinste actieradius in de wereld op het dak van het voertuig.

Cosmo® is in twee uitvoeringen verkrijgbaar:

Cosmo® Digital CI
De comfortversie met Digital CI-receiver voor allen die buitenge-
woon gebruiksgemak via de afstandsbediening op prijs stellen.

Cosmo® Vision
De receiveronafhankelijke versie met 
afzonderlijk Bedienings-kastje voor de
vrije keuze van uw digitale of analoge 
receiver (zie pagina 22 - 23).

ca. 26 cm
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 Reikwi jdte 4
 (Cosmo® Digita l  / 
  Cosmo® Vis ion)

ASTRA 1 ASTRA 3

Achterzijde Cosmo®-antenne: Handmatige SKEW-
aanpassing ter optimalisatie van de reikwijdte

ca. 26 cm

W-



Cosmo®

Cosmo® Digital 

• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in 30 - 60 seconden
• Digitale top-receiver met geïntegreerde elektronische besturing
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 2 CI-slots voor gecodeerde        
   programma’s (zonder module / kaart)
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via het beeldscherm:       
   alle TV- + radioprogramma’s reeds opgeslagen (kiesbare talen DE, GB, NL,         
   FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
• 5000 programmaplaatsen (3500 TV / 1500 Radio)
• Software en zenderlijst update gratis via de satelliet
• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids voor informatie over 
   de actuele uitzending alsmede programmaoverzicht van de uitzendingen
• Geluidsvolume van de televisie regelbaar via de Cosmo®-afstandsbediening
• Sat-muis met kanaalindicatie maakt het mogelijk om de receiver op een       
   willekeurige plaats op te bergen
• OBSC-systeem: automatische satellietwissel door overschakelen naar een      
   ander programma
• Veelvuldige aansluitmogelijkheden voor beeld en geluid
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• Hoogte ca. 26 cm / Gewicht ca. 12 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
• Optioneel
 • Met harde-schijfrecorder: uitrusting van de receiver met 80 GB harde-
    schijf komt overeen met ca. 40 uur opnametijd voor uw favoriete fi lmen,
    “time-shift”-functie voor in de tijd verschoven televisie kijken, ”2,5” 
    schok- en vibratiebestendige harde-schijf, 2 CI-slots voor gecodeerde 
    programma’s (zonder module / kaart)
 • DVB-T: uitrusting van de digitale receiver met DVB-T-tuner voor 
    digitale terrestrische ontvangst. DVB-T-antenne niet in de levering   
        inbegrepen.
Technische wijzigingen voorbehouden
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Kenmerken
Digital-Receiver CI

De Digital CI Receiver van de comfort versie ist uitgerust 
met geïntegreerde elektronische besturing - voor allen, 
die eenvoudige en comfortabele bediening per afstands-
bediening op prijs stellen. 

U kunt gecodeerde programma’s ontvangen door uw 
modules en kaarten in de hiervoor bedoelde 
geïntegreerde CI-slots te steken.

De receiver (CI) is optioneel ook met 80 GB harde schijf 
en / of DVB-T tuner voor digitale terrestrische 
ontvangst (T) leverbaar.

Afmetingen: B x H x D = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

Aansluitmogelijkheden: Scart, Video (Cinch), Y/C 
(Hosiden), RGB resp. YUV (Cinch), Audio L&R (Cinch), 
Digital Audio SPDIF (Cinch: PCM, AC3, dts), modula-
toruitgang (IEC).



Slechts ca. 14 cm hoog is de 
nieuwe CARO ® met de elegante 
50 x 50 cm vlakantenne. 
Door de lage bouwhoogte en 
de minimale plaatsbehoefte 
is CARO ® de juiste keuze 
voor voertuigen waar het op 
iedere centimeter 
aankomt.

CARO® 
Digital

CARO®

ca. 14 cm

CARO ® - Inschakelen en tv ki jken, 
met één druk op de knop

25 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van 
volautomatische satellietsystemen hebben een herkenbare 
invloed op de innovatieve techniek van de elegante en stabiele 
sat-installatie CARO®.

Geniale en zinvolle details perfectioneren het waarschijnlijk laagste 
automatische satellietsysteem in de wereld:

• Zeer stabiele constructie ook bij sterke windlast
• Automatische arrêtering van de draaiingsas in rustpositie
• Robuuste buiteneenheid uit gietaluminium draait alleen 
 in geopende toestand, dus kleine actieradius op het dak 
 van het voertuig

De CARO® is in 2 uitvoeringen verkrijgbaar:

CARO® Digital CI
De comfortversie met Digital CI-receiver voor allen die 
buitengewoon gebruiksgemak via de afstandsbediening op 
prijs stellen.

CARO® Vision
De receiveronafhankelijke versie met afzonderlijke 
besturingsapparaat voor de vrije keuze van uw 
receiver (zie pagina 22 - 23).
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 Reikwi jdte  1  
 (CARO® Digita l  / 
  CARO® Vis ion)

ASTRA 1 ASTRA 3

Achterzijde CARO®-antenne: Handmatige SKEW-
aanpassing ter optimalisatie van de reikwijdte

ca. 14 cm



CARO® 

• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in 30 - 60 seconden
• Digitale top-receiver met geïntegreerde elektronische besturing
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 2 CI-slots voor gecodeerde     
   programma’s (zonder module / kaart)
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via het beeldscherm:   
   alle TV- + radioprogramma’s reeds opgeslagen (kiesbare talen DE, GB, NL,  
   FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
• 5000 programmaplaatsen (3500 TV / 1500 Radio)
• Software en zenderlijst update gratis via de satelliet
• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids voor informatie over de    
   actuele uitzending alsmede programmaoverzicht van de uitzendingen
• Geluidsvolume van de televisie regelbaar via de CARO®-afstandsbediening
• Sat-muis met kanaalindicatie maakt het mogelijk om de receiver op een  
   willekeurige plaats op te bergen
• OBSC-systeem: automatische satellietwissel door overschakelen naar een  
   ander programma
• Geschikt voor het gebruik tot 60° noorderbreedte
• Veelvuldige aansluitmogelijkheden voor beeld en geluid
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• Hoogte ca. 14 cm / Gewicht ca. 14 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
• Optioneel
 • Met harde-schijfrecorder: uitrusting van de receiver met 80 GB harde-
    schijf komt overeen met ca. 40 uur opnametijd voor uw favoriete 
    fi lmen, “time-shift”-functie voor in de tijd verschoven televisie kijken, 
    ”2,5” schok- en vibratiebestendige harde-schijf, 2 CI-slots voor 
    gecodeerde programma’s (zonder module / kaart)
 • DVB-T: uitrusting van de digitale receiver met DVB-T-tuner voor 
    digitale terrestrische ontvangst. DVB-T-antenne niet in de levering  
    inbegrepen.
Technische wijzigingen voorbehouden
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Kenmerken

Digital-Receiver CI

De Digital CI Receiver van de comfort versie ist uitgerust 
met geïntegreerde elektronische besturing - voor allen, 
die eenvoudige en comfortabele bediening per afstands-
bediening op prijs stellen. 

U kunt gecodeerde programma’s ontvangen door uw 
modules en kaarten in de hiervoor bedoelde 
geïntegreerde CI-slots te steken.

De receiver (CI) is optioneel ook met 80 GB harde schijf 
en / of DVB-T tuner voor digitale terrestrische 
ontvangst (T) leverbaar.

Afmetingen: B x H x D = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

Aansluitmogelijkheden: Scart, Video (Cinch), Y/C 
(Hosiden), RGB resp. YUV (Cinch), Audio L&R (Cinch), 
Digital Audio SPDIF (Cinch: PCM, AC3, dts), modula-
toruitgang (IEC).



CARO Digital MA® is de instapklasse 
voor gewoonweg goede satellietont-
vangst. Dit handmatige schotelsy-
steem is makkelijk te bedienen en 
zorgt voor een perfecte televisieont-
vangst in Midden 
Europa.

CARO 
Digital MA®

CARO  Digital  MA ® - 
Het handmatige instapmodel voor 
buitengewoon goede ontvangst

Televisie kijken is al jarenlang mogelijk met digitale techniek, en zorgt 
voor uitmuntend  beeld- en geluidskwaliteit. Alleen het nadeel van di-
gitaal tegenover analoog signaal is het juist uitrichten van de schotel 
op de gewenste satelliet. Iedere ervaren kampeerder weet dat het met 
digitale ontvangst alles of niets is.

Met een beetje geduld was het in het analoge tijdperk nog mogelijk 
om de satelliet eenvoudig  met de hand te vinden. Aangezien het 
analoge signaal binnenkort word uitgeschakeld kunnen we hier geen 
gebruik meer van maken.

Vandaag de dag moet je zonder hulpmiddelen wel veel geduld en geluk 
hebben om op een snelle manier de juiste satelliet te vinden, omdat 
met te snel draaien de satelliet niet zichtbaar word.

De ontwikkelaars bij ten Haaft® hebben nu een simpele manier gevon-
den om met dit handmatige systeem kinderlijk eenvoudig de satelliet 
op te sporen, CARO Digital MA®.

20

r een perfecte televisieont
Midden

Multifunctionele receiver

De innovatieve multifunctionele receiver met geïntegreerde Satfi nder 
maakt het aanzienlijk eenvoudiger om de satelliet te vinden. Op het 
tv-beeldscherm worden de waarden voor het uitrichten van de anten-
ne op de gewenste satelliet weergegeven. 

Aan de hand van de precieze en eenvoudig af te lezen schaal wordt 
de neiging ingesteld en door de mast te draaien wordt de antenne in 
de aangegeven richting uitgericht. Optische en akoestische signalen 
geven aan wanneer de vooraf ingestelde satelliet gevonden is.

ca. 19 cm

Multifunctionele ontvanger
Afmetingen: B x H x D = 
27,2 x 6,3 x 15,5 cm

 Reikwi jdte 2
 (CARO Digita l  MA®)

CARO Digita l  MA®

ASTRA 1 ASTRA 3

ca. 19 cm
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CARO Digita l  MA® - Gebruiksaanwijz ing

Nadat u het voertuig in een goede positie 
heeft geparkeerd (zuiden vrij zicht en water-
pas) schakelt u de televisie en satontvanger in.
Met het drukken op de groene toest word het 
systeem geactiveerd.

N
h

1 Om de satellietnaam te veranderen b.v. 
ASTRA 1 drukt u op de “+” of “–“ toets. 
Om het land te veranderen drukt u op de 
toetsen “P”+ en “P-“.

Met het kiezen van de satelliet en 
het land verschijnen automatisch de 
waarden van de azimut en elevatie

In het beeldschem verschijndt de volgende 
aanduiding:
I
a

2 3

Draai nu de mast rustig vanaf het oosten naar 
het zuiden.

Wanneer de ingegeven satelliet niet direct 
gevonden word, dan beide hoeken (azimut 
en elevatie) minimaal veranderen zowel een 
graden erbij als eraf.

Stel nu de waarde in door te draaien aan de 
onderkant van de mast, de schotel gaat nu 
omhoog.
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gge

6DD
hhe

5S
o

4

Om de schotel optimaal af te stellen kijkt u 
naar de signaalsterkte op de tv, wanneer de 
uitslag in het groene gedeelte komt heeft u 
een goede ontvangst.

Wanneer de schotel de juiste satelliet gevon-
den heeft, hoort men een pieptoon en op de 
tv verschijnt de signaalsterkte.

W
d

7 O
n
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• Zeer compacte vlakantenne 50 x 50 cm
• Plaatsbesparende en geringe dakruimte nodig
• Stabiele en licht bedienbare draaimast
• Digitale ontvanger met ingebouwde satzoeker
• Zeer intelligente satellietherkenning (zowel optisch als 
 akoestische herkenning)
• Signaalaanduiding voor optimale uitrichting
• Automatische berekening van de satellietpositie  voor de huidige locatie
• Ontvangeruitrusting: 2 CI-slot voor de gecodeerde kanalen  
 (zonder module / kaart)
• Display met kanaalaanduiding voor het wegwerken van de ontvanger
• 5000 programmaplaatsen (3500 TV / 1500 Radio)
• Volume regelbaar via de afstandsbediening van de CARO®
• Meerdere aansluitmogelijkheden voor beeld en geluid

• Software en zenderlijst update gratis via de satelliet
• Vergrendeling voor het wegrijden
• Hagelbestendige watervaste constructie
• Hoogwaardige afwerking met robuuste materialen
• Hoogte ca. 19 cm / Gewicht ca. 9 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service
• Optioneel

• Met harde-schijfrecorder: uitrusting van de receiver met 80 GB 
    harde-schijf komt overeen met ca. 40 uur opnametijd voor uw 
    favoriete fi lmen, “time-shift”-functie voor in de tijd verschoven 
    televisie kijken, ”2,5” schok- en vibratiebestendige harde-schijf, 
    2 CI-slots voor gecodeerde programma’s (zonder module / kaart)
 • DVB-T: uitrusting van de digitale receiver met DVB-T-tuner voor 
    digitale terrestrische ontvangst. DVB-T-antenne niet in de levering  
    inbegrepen.
Technische wijzigingen voorbehouden

Voor het stevig vastzetten van de mast dient 
u deze te vergrendelen.
VV
u

9

Nadat u op de 
groene toets heeft 
gedrukt kunt u 
genieten van u 
gewenste tele-
visiezender.

Veel kijkplezier!

CARO Digita l  MA®

Kenmerken



Vis ion Ser ie
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CARO® Vis ion

De elegante 50 x 50 cm vlakantenne van de CARO® is slechts 
ca. 14 cm hoog. Door de lage bouwhoogte en de minimale 
plaatsbehoefte is de CARO® de juiste keuze voor voertuigen waar 
het op iedere centimeter aankomt.

Verdere details zie pagina 18 - 19.

SamY® Vis ion

De nieuwe digitale generatie van de beproefde SamY®-installatie is 
verkrijgbaar in een schoteldiameter van  64 cm voor ontvangst in 
heel Europa. De nieuwe constructie overtuigt door flexibiliteit.

Verdere details zie pagina 24 - 25.

Oyster® Vis ion /  Oyster ® Vis ion SKEW

De beproefde Oyster® met grote reikwijdte van 65 en 85 cm scho-
tel als een van de receiver onafhankelijke versie. Het bijzonder 
robuuste systeem met roterende draaikoptechnologie welke voldoen 
aan de hoogste kwaliteitseisen is verkrijgbaar in de volgende 
uitvoeringen:

• Single LNB of TWIN LNB
• Single LNB SKEW of TWIN LNB SKEW
 (zie blz.11)

Verdere details „Oyster®“, zie pagina 6 - 7.

Oyster® Vision
Oyster® Vision SKEW

Cosmo® Vis ion

Compact en mooi van vorm past zich de robuuste 60 cm 
Cassegrain-antenne aan uw omgeving aan en zorgt, beschermd 
tegen weer en wind, voor de beste televisieontvangst. Cosmo® 
overtuigt in de belangrijkste vakantiegebieden van Europa door 
satellietontvangst met grote capaciteit en reikwijdte.

Verdere details zie pagina 16 - 17.

CARO® Vision

Cosmo® Vision

SamY® Vision



Vis ion Ser ie
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Volautomatische satel l ietsystemen -
digitaal  + receiver onafhankel i jk 

Wie ook veraf van de bewoonde wereld op de hoogte wil blijven van de 
laatste gebeurtenissen in de hele wereld of zijn favoriete film niet wil 
missen, heeft een flexibele antenne nodig die perfect op de eigen behoef-
ten is afgestemd. De verschillende volautomatische satellietsystemen van 
de “Vision”-serie zijn digitaal en bieden u door de intelligente besturing 
de onafhankelijkheid, uw eigen receiver te kunnen gebruiken. Naar wens 
gebruikt u een digitale receiver met grote reikwijdte of ook een “High 
Definition”-receiver voor de ontvangst van de satelliet. Ook in het tv-toe-
stel geïntegreerde sat-receivers (DVB-S / DVB-S2) 
kunnen gebruikt worden.

Vision Serie

Top Digita l  Receiver
D5000 Digital-Receiver
D5000 CI Digital Receiver met 2 CI-slots voor gecodeerde
 programma’s*
D5000 DVB-T Digital Receiver met DVB-T tuner**
D5000 CI / DVB-T  Digital Receiver met 2 CI-slots voor gecodeerde 
 programma’s* en DVB-T tuner** 
D5000 CI / Digital Receiver met geïnte greerde 80 GB
harde-schijfrecorder harde schijf en 2 CI-slots voor gecodeerde 
 programma’s* 
D5000 CI /   Digital Receiver met geïnte greerde 80 GB 
harde-schijfrecorder /  harde schijf en 2 CI-slots voor gecodeerde
DVB-T programma’s* en DVB-T tuner** 

* zonder module / kaart ** DVB-T antenne niet in de levering inbegrepen

Technische wijzigingen voorbehouden

Toebehoren 
voor SamYSolar+® en 
Oyster® Digita l  TWIN

Kenmerken 
voor Vis ion systemen

Kenmerken van al le systemen 
• Volautomatische uitrichting
• Onafhankelijk van de receiver met besteuring en bedieningsvriendelijke bedie-
 ningskastje in de kiesbare talen: DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, NO, FI en PT
• Bedieningskastje geschikt voor inbouw of voor opbouw montage
• Simpele uitvoerbare software update via SD geheugenkaart
• Alle gangbare digitale en analoge receivers zijn geschikt voor het zoeken van 
 een satelliet (Europa). Zelfs in tv-toestellen geïntegreerde receivers alsmede 
 specifieke digitale boxen van de aanbieder kunnen worden gebruikt!
• LEM-techniek: zoektijdverkorting (antenne zoekt in de laatst ingestelde  
   hellinghoek)
• Constructie bestendig tegen weer en wind
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertificeerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

Bestur ing en bedieningselement  

De besturing, de volautomatische centrale binnenin het voertuig, houdt 
de gehele electronica van de satellietinstallatie in en kan door de platte 
constructie onzichtbaar in de kast worden opgeborgen. 

Toegankelijk is alleen het gemakkelijk hanteerbare bedieningselement dat 
maar enkele, gebruiksvriendelijke knoppen heeft (zie afbeelding – 
afmetingen: B x H x D = 14,0 x 7,1 x 3,5 cm). Met één druk op de knop 
gaat de antenne naar de laatste ontvangstpositie (LEM). Als op deze posi-
tie geen beeld wordt ontvangen, start onmiddellijk het volautomatische 
zoeken. Het verlichte display informeert u daarbij over alle functies.

Besturing en 
bedienings-
element

Afmetingen: B x H x D =

 Besturing 
 Oyster® Vision SKEW
 15,1 x 4,6 x 11,5 cm

 Besturing Vision
 20,0 x 3,0 x 11,2 cm

1

2

1

2



SamY® Vision

Volautomatische satelliet ontvangst 
eenvoudig gemaakt: SamY® Vision 
is met een schoteldiameter van 64 
cm een voordelige en compacte 
installatie. Het nieuwe concept 
belooft pure flexibiliteit en is niet 
alleen voor campers geschikt, maar 
ook voor caravans.

SamY Vis ion ® - Digitaal  en 
onafhankel i jk van de receiver

Wie ook veraf van de bewoonde wereld op de hoogte wil blijven 

van de laatste gebeurtenissen in de hele wereld of zijn favoriete 
film niet wil missen, heeft een flexibele antenne nodig die op de 
eigen behoeften is afgestemd. SamY® Vision, dat door de intelli-
gente stuurkast optimale bedieningsgemak biedt, is er in een schotel 
diameter van 64 cm.

Reciever onafhankelijk - zorgt met een aparte besturingskast voor 
een vrije keus van een satellietontvanger (Europa).
Naar wens gebruikt u een digitale receiver met grote reikwijdte of 
ook uw bestaande analoge receiver voor de ontvangst van de satel-
liet. De krachtige antenne met een doorsnede van 64 cm zorgt voor 
zeer goede ontvangst.

SamY® Vis ion

ca. 23 cm
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SamY® Vis ion

• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Onafhankelijk van de receiver met besteuring en bedieningsvriende- 
 lijke bedieningskastje in de kiesbare talen: DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE,  
 DK, NO, FI en PT
• Bedieningskastje geschikt voor inbouw of voor opbouw montage
•  Simpele uitvoerbare software update via SD geheugenkaart
• Alle gangbare digitale en analoge receivers zijn geschikt voor het             
    zoeken van een satelliet (Europa). Zelfs in tv-toestellen 
 geïntegreerde receivers alsmede specifieke digitale boxen van 
 de aanbie der kunnen worden gebruikt
• LEM-techniek: zoektijdverkorting (antenne zoekt in de laatst 
 ingestelde hellinghoek)
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• Hoogte ca. 23 cm / Gewicht ca. 15 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertificeerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

Toebehoren voor SamY® Vision

D5000 Digital-Receiver 
D5000 CI Digital Receiver met 2 CI-slots voor gecodeerde
   programma’s*
D5000 DVB-T Digital Receiver met DVB-T tuner**
D5000 CI / DVB-T  Digital Receiver met 2 CI-slots voor gecodeerde
   programma’s* en DVB-T tuner** 
D5000 CI / Digital Receiver met geïntegreerde 80 GB 
harde-schijfrecorder harde schijf en 2 CI-slots voor gecodeerde   
   programma’s*
D5000 CI /  Digital Receiver met geïntegreerde 80 GB  
harde-schijfrecorder /  harde schijf en 2 CI-slots voor gecodeerde 
DVB-T programma’s* en DVB-T tuner** 

* zonder module / kaart ** DVB-T antenne niet in de levering inbegrepen

Technische wijzigingen voorbehouden
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 Reikwi jdte 4
 (SamY® Vis ion 64)

Kenmerken

Besturing en bedieningskastje 

Het bedieningskastje is klein en dynamisch binnen het 
voertuig. De intelligente schakel tussen de besturingskast en 
de satellietontvanger beschikt over een verlicht display en 
informeert u in de kiesbare talen DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, 
FI en PT over alle functies. Een druk op de knop is genoeg; het 
eigenlijke werk, namelijk het zoeken van de gewenste satelliet, 
verricht het intelligente systeem helemaal in zijn eentje

Bedieningskastje
Afmetingen: 
B x H x T =
14,0 x 7,1 x 3,5 cm

Besturings-
apparaat
Afmetingen: 
B x H x T =
20,0 x 3,0 x 11,2 cm

ASTRA 1 ASTRA 3



CARO Vision MA® is de instapklasse 
voor gewoonweg goede satellietont-
vangst. Dit handmatige schotelsy-
steem is reciever  onafhankelijk, 
makkelijk te bedienen en zorgt voor 
een perfecte televi-
sieontvangst in 
Midden Europa

CARO 
Vision MA®

CARO Vision MA® - Het reciever 
onafhankelijke instapmodel

Het hart van dit handmatige systeem is de intelligente satellietzoeker. 

Met weinig stappen kunt u op het overzichtelijke display de instel-
lingen afl ezen, aan de hand van deze gegevens kunt u de hoeken op 
de speciale ontwikkelde mast  instellen. De signaalsterkte word zowel 
akoestische als optisch weergegeven op het display, zodat het uitrich-
ten van de schotel antenne nu echt gemakkelijk word. 

De CARO Vision MA® biedt u grote fl exibiliteit, omdat u elk gewenst 
type satellietontvanger kunt gebruiken. 
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k te bedienen en zorgt voor 
cte televi-

ngst in 
Europa

Achterkant van de vlakantenne 
CARO Vision MA®  

ca. 19 cm

De satellietzoeker maakt het mogelijk om op een makkelijke manier de 
gewenste satelliet te vinden.
Afmetingen: B x H x D = 16,0 x 8,7 x 3,5 cm

CARO Vis ion MA®

 Reikwi jdte 2
 (CARO Vis ion MA®)

ASTRA 1 ASTRA 3

ca. 19 cm
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CARO Vis ion MA® - Gebruiksaanwijz ing

• Zeer compacte vlakantenne 50 x 50 cm
• Plaatsbesparende en geringe dakruimte nodig
• Stabiele en licht bedienbare draaimast
• Handige satellietzoeker
• Zeer intelligente satellietherkenning (zowel optisch als 
 akoestische herkenning)
• Signaalaanduiding voor optimale uitrichting 
• Automatische berekening van de satellietpositie  voor de huidige locatie
• Geschikt voor alle satelliet ontvangers
• Vergrendeling voor het wegrijden
• Hagelbestendige watervaste constructie
• Hoogwaardige afwerking met robuuste materialen
• Hoogte ca. 19 cm / Gewicht ca. 8 kg

• Duits fabricaat
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

Toebehoren voor CARO Vision MA®:
D5000  Digital-Receiver 
D5000 CI  Digital Receiver met 2 CI-slots voor gecodeerde
   programma’s* 
D5000 DVB-T Digital Receiver met DVB-T tuner**
D5000 CI / DVB-T  Digital Receiver met 2 CI-slots voor gecodeerde
   programma’s* en DVB-T tuner**  
D5000 CI /  Digital Receiver met geïntegreerde 80 GB harde 
harde-schijfrecorder schijf en 2 CI-slots voor gecodeerde programma’s*
D5000 CI / Digital Receiver met geïntegreerde 80 GB harde
harde-schijfrecorder schijf en 2 CI-slots voor gecodeerde programma’s*  
/ DVB-T  en DVB-T tuner** 
* zonder module / kaart ** DVB-T antenne niet in de levering inbegrepen

Technische wijzigingen voorbehouden

2 31 Het laatste locatie waar u ontvangst 
heeft gehad verschijnt in het display 
(bv Nederland) en kan eveneens met 
„     “ of „     “ veranderd worden.

Om de satellietnaam te veranderen (b.v. 
Hotbird) drukt u de pijltjestoetsen boven 
„     “ of onder „     “ in en bevestig dit met 
het vinkje „     “.

6 Wanneer de ingegeven satelliet niet di-
rect gevonden word, dan de beide hoeken 
(azimut en elevatie) minimaal veranderen 
zowel een paar graden erbij als eraf.

7 Wanneer de  schotel de juiste satelliet 
gevonden heeft hoort men een piep-
toon, en in het display verschijnt de 
signaalsterkte.

8 Om de schotel goed af te stemmen kijkt 
u naar de signaaluitslag op de meter, 
hoe meer balkjes en hoe luider de piep-
toon, des te beter het signaal. De beide 
hoeken nu nog optimaliseren door ze te 
verdraaien.

Nadat u het voertuig in een goede positie 
hebt geparkeerd (zuiden vrij zicht en 
waterpas) schakelt u de televisie en de 
satellietontvanger in. Daarna activeert u de 
satellietmeter met de aan/uit knop „     “. Op 
het display verschijnt de satellietnaam die 
gevonden moet worden (b.v. Astra 1).

5 Draai nu de mast met schotel rustig va-
naf het oosten naar het zuiden (azimut).
Na het instellen van de Elevatie en 
Azimuth „     “ indrukken.

Nadat u de satellietmeter heeft 
uitgeschakeld met de aan/uit toets   
„     “ kunt u genieten van uw 
gewenste televisiezender.

Veel kijkplezier!

9

d lli h fN d

Voor het stevig vastzetten van de mast 
dient u de mast te vergrendelen.

4 Draai nu aan de onderkant van de mast 
de schotel omhoog naar de aangegeven 
positie (30°).

Na het ingeven van de locatie 
verschijnt automatisch de elevatie 
en azimut hoek.       

Kenmerken

CARO Vis ion MA®



SamYSolar+® is de geniale 
combinatie van twee 
toepassingsgebieden: zon en sat. Dit 
systeem biedt groot vermogen en wel 
in dubbele zin: in de zonne-modus 
hoge energieopbrengst door de GPS-
gestuurde 50 Wp-zonnemodule en in 
de sat-modus grote reikwijdte met de 
65 cm offsetschotel.

SamYSolar+® - Pure mobi l i te it

Deze ontwikkeling verbindt het comfort van de automatische sat-
installatie met de energiewinst van de GPS-gestuurde zonnemodule 
ruimtebesparend in een gecombineerde eenheid. 

Naar keuze volgt het GPS-gestuurde systeem automatisch de 
zonnestand of zorgt met een 65 cm offsetschotel snel voor 
satellietontvangst met grote reikwijdte, simpel per knopdruk. 

SamYSolar+® is uitgerust met een speciale 50 Wp-zonnemodule 
en bereikt in zonnemodus door de altijd optimale uitrichting op de 
zon de maximale energieopbrengst. 

Dit komt maximaal overeen met de opbrengst van 3 losse, vast 
gemonteerde, 50 watt panelen (Metingen verricht in Duitsland 
over een periode van 1 jaar, onafhankelijk van jaargetijde en weer). 
SamYSolar+® overtuigt door maximale ruimtebesparing en meer 
mobiliteit met groot comfort.

SamYSolar
+®

SamYSolar+®

ca. 20 cm

Achterzijde SamYSolar+®-antenne
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SamYSolar
+®

GPS

Waarom GPS? GPS - “Global Positioning System” - dit begrip wordt vaak 

direct in verband gebracht met een navigatiesysteem. Maar wat heeft een 

zonne-installatie met een navigatiesysteem te maken?

Normaal gesproken niets. Bij SamYSolar+® levert GPS echter de exacte 

geografische positiegegevens van de gebruiker, datum en tijd. Met behulp 

van deze informatie bepaalt SamYSolar+® op elk moment de precieze positie 

t.o.v. de zon. De zonnemodule is daarmee altijd - vooral ook bij bewolkt weer 

- exact op de zon uitgericht en levert zo de maximale stroomopbrengst.

• Intelligent zonnesysteem met 65 cm offset-schotel en op de achterzijde   
   gemonteerde 50 WP-zonnemodule
• Gecombineerd zonne-sat-bedieningskastje met verlicht display in de 
   kiesbare talen DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, FI en PT
• Bedieningskastje geschikt voor inbouw of voor opbouw montage
• Simpele uitvoerbare software update via SD geheugenkaart
• Sat-modus met digitaal zoeken van satelliet - onafhankelijk van de receiver,    
   d.w.z. alle analoge of digitale receivers alsmede specifi eke digitale boxen 
   van de aanbieder zijn geschikt voor het zoeken van een satelliet
• Sat-ontvangst of zonnemodus naar keuze met een simpele druk op de knop
• Naar keuze zelfstandig openklappen bij zonsopgang en inklappen bij 
   zonsondergang (in zonne-modus)
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• GPS-besturing met permanente datatransmissie m.b.t. datum, tijd, positie 
   van de zon en locatie van het voertuig zorgt voor een optimale uitrichting 
   op de zon en daarmee een constante maximale energieopbrengst
• Constructie bestendig tegen weer en wind
• Ruimtebesparing doordat er maar één zonnemodule gemonteerd wordt
• Meer comfort: bediening met een simpele druk op de knop en uitgebreide  
   mobiliteit
• Dit komt maximaal overeen met de opbrengst van 3 losse, vast gemonteerde,
   50 watt panelen (Metingen verricht in Duitsland over een periode van 1 jaar,  
   onafhankelijk van jaargetijde en weer)
• Lage stroomverbruik van de motor
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• Hoogte ca. 20 cm / Gewicht ca. 24 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

Bedieningskast je SamYSolar+®

Afmetingen: B x H x D = 
14,0 x 7,1 x 3,5 cm 
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Kenmerken
Toebehoren voor SamYSolar+®

D5000 Digital-Receiver 
D5000 CI Digital Receiver met 2 CI-slots voor 
  gecodeerde programma’s*     
D5000 DVB-T Digital Receiver met DVB-T tuner**
D5000 CI / DVB-T  Digital Receiver met 2 CI-slots voor  
  gecodeerde programma’s* en
  DVB-T tuner** 
D5000 CI / Digital Receiver met geïntegreerde  
harde-schijfrecorder 80 GB harde schijf en 2 CI-slots 
  voor gecodeerde programma’s*
D5000 CI / Digital Receiver met geïntegreerde 
harde-schijfrecorder 80 GB harde schijf en 2 CI-slots
/ DVB-T voor gecodeerde programma’s* 
  en DVB-T tuner** 

* zonder module/kaart        ** DVB-T antenne niet in de levering
   inbegrepen

Technische wijzigingen voorbehouden



SunMover® betekent de 
revolutie op het gebied van de 
mobiele zonnetechnologie. 
Een speciale 75 Wp- 
zonnemodule, gemonteerd op 
een compacte, door een motor 
aangedreven draai-eenheid, 
bereikt dankzij de GPS bestu-
ringselectronica een maximale 
energieopbrengst.

SunMover ® - Pure zonne-energie

SunMover® is de intelligente zonne-installatie die GPS-gestuurd 
tijdens de hele dag automatisch de zonnestand volgt. SunMover 
is uitgerust met een speciale 75 Wp-zonnemodule en bereikt de 
maximale energieopbrengst.

Daarmee wordt de opbrengst, maximaal, 3 maal hoger als een vast
gemonteerd 75 watt zonnepaneel (Metingen verricht in Duitsland
over een periode van 1 jaar, onafhankelijk van jaargetijde en weer).
 SunMover® zorgt bovendien voor een aanzienlijke ruimtebesparing 
op het dak van het voertuig en biedt duidelijk meer comfort door de 
eenvoudige bediening per knopdruk. 

Het energievoordeel van de SunMover® is in de wintermaanden 
nogmaals groter. Omdat in deze tijd van het jaar de zon lager 
boven de horizon staat, leveren liggend geïnstallerde modules nog 
maar een minimale opbrengst op.

SunMover®

SunMover®

ca. 17 cm
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SunMover®

GPS

Waarom GPS? GPS - “Global Positioning System” - dit begrip wordt vaak 

direct in verband gebracht met een navigatiesysteem. Maar wat heeft een 

zonne-installatie met een navigatiesysteem te maken? Normaal gesproken 

niets. Bij SunMover® levert GPS echter de exacte geografische positiege-

gevens van de gebruiker, datum en tijd. Met behulp van deze informatie 

bepaalt SunMover® op elk moment de precieze positie t.o.v. de zon. De 

zonnemodule is daarmee altijd - vooral ook bij bewolkt weer - exact op de 

zon uitgericht en levert zo de maximale stroomopbrengst.
Bedieningskast je SunMover®

Afmetingen: B x H x D =
14,0 x 7,1 x 3,5 cm
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Kenmerken
• Intelligent zonnesysteem met 75 Wp-zonnemodule, die volautomatisch 
   de hele dag de zon volgt 
• Besturingsapparaat met verlicht display in de kiesbare talen DE, GB, FR, 
   NL, IT, ES, SE, DK, FI en PT
• Bedieningskastje geschikt voor inbouw of voor opbouw montage
• Simpele uitvoerbare software update via SD geheugenkaart
• Naar keuze zelfstandig openklappen bij zonsopgang en inklappen bij 
   zonsondergang
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• GPS-besturing met permanente datatransmissie m.b.t. datum, tijd, 
   positie van de zon en locatie van het voertuig. Dit leidt tot een optimale      
   uitrichting op de zon, verbonden met een constante maximale 
   energieopbrengst
• Ruimtebesparing doordat er maar één zonnemodule gemonteerd wordt
• Meer comfort: bediening met een simpele druk op de knop en uitgebreide    
   mobiliteit
• Meer opbrengst: het navolgende 75 watt paneel levert, maximaal, net 
   zoveel als 3 losse, vast gemonteerde 75 watt panelen (Metingen verricht 
   in Duitsland over een periode van 1 jaar, onafhankelijk van jaargetijde en 
   weer)
• Lage stroomverbruik van de motor
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• Hoogte ca. 17 cm / Gewicht ca. 24 kg
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertifi ceerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

Technische wijzigingen voorbehouden 
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Algemeen

 Algemene informatie over satel l iettechniek

Geschiedenis van de satel l iettechniek
De era van satellieten begon op 4 oktober 1957 toen 
Spoetnik 1 als eerste kunstmaan in een omloopbaan om 
de aarde werd gelanceerd. Spoetnik 1 verbrandde we-
liswaar al na afl  oop van 3 maanden in de atmosfeer, 
maar reeds in 1962 werd de eerste communicatie- en 
televisie-uitzendingssatelliet gestart. In 1983 werd de 
eerste directe televisiesatelliet in exploitatie genomen 
die kon worden ontvangen over Europa. Populair werd de 
directe satellietontvangst in Nederland echter pas vanaf 
1989 met ASTRA 1A. Tegenwoordig verzorgen meer dan 
50 satellieten vanuit ongeveer 30 verschillende orbitale 
posities heel Europa met televisie- en radio-omroepen. 
Moderne satellieten wegen tot 5 ton en zijn voorzien van 
reusachtige zonnepanelen om de electrische capaciteit te 
kunnen transporteren voor tot 36 transponders. Nieuwe 
satellieten stralen per transponder tot 150 watt zendca-
paciteit. Behalve de zonnegenerators hebben alle satellie-
ten nog batterijen aan boord om ook tijdens de eclipsen 
(passage door de schaduw van de aarde) hun functie te 
kunnen handhaven. De levensduur van een satelliet is over 
het algemeen op ongeveer 12 jaar berekend. Daarna zijn 
de zonnecellen, de batterijen en de zendversterkers “op”. 
Bovendien is in de regel de brandstof voor de stuurraket-
ten verbruikt en de satelliet kan niet meer op zijn positie 
worden gehouden. Met de laatste rest brandstof word de 
satelliet uit zijn baan gehaald om plaats te maken voor 
zijn opvolger.

ASTRA
ASTRA I is de belangrijkste satelliet constellatie voor het 
Nederlandstalige gebied op 19,2° oost. Sinds de start van 
ASTRA 1A in december 1988 werden inmiddels in totaal 
13 afzonderlijke satellieten direct naast elkaar op deze 
positie gegroepeerd, daarvan zijn er tegenwoordig nog 5 
actief. Eigenaar van alle ASTRA satellieten is de particu-
liere maatschappij SES in Luxemburg. Aanvankelijk werden 
alle signalen vanuit de centrale van de SES in Betzdorf/ 
Luxemburg naar de satellieten gezonden, maar vandaag 
hebben vele televisieaanbieders eigen uplink stations. De 
signalen die naar de satelliet werden gezonden, worden 
daar op een andere frequentie omgevormd, versterkt en 
dan terug naar de aarde gezonden. Sinds 1998 bezit de 
SES een tweede orbitale positie op 28,2°oost, bekend als
ASTRA II. Hier zijn momenteel 4 satellieten gegroepeerd. 
Vanuit deze positie worden vooral programma’s voor de 
Engelse markt uitgezonden. Inmiddels exploiteert de SES 
ook de satellieten Astra 3 en Astra 4 op verschillende 
orbitale posities met telkens uiteenlopende doelgroepen of 
diensten, bijvoorbeeld internet via satelliet.

EUTELSAT
EUTELSAT is een landenoverkoepelende organisatie die 
reeds in 1977 werd opgericht. In juni 1983 werd de eerste 
EUTELSAT I F1 satelliet de ruimte in gestuurd. Inmiddels
exploiteert de EUTELSAT organisatie talrijke satellieten 
op vele verschillende orbitale posities. De meest bekende 
positie is 13° oost, waar onder de naam HOTBIRD tegen-
woordig 3 satellieten gegroepeerd zijn. EUTELSAT exploite-
ert bovendien meerdere satellieten onder de naam Atlanti-
cBird, die onder meer het Franstalige gebied verzorgen.

Groeper ing
Tegenwoordig worden vaak meerdere satellieten heel dicht 
naast elkaar gepositioneerd zodat deze vanuit de aarde 
gezien, overkomen als één enkele satelliet. De satellieten 
opereren dan onder een gezamenlijke naam zoals ASTRA I 
of HOTBIRD en worden
onderscheiden door indexcijfers of letters. De gegroe-
peerde satellieten bevinden zich in een denkbeeldige 
kubus in de ruimte met in het ideale geval een ribbe van 
slechts 40 km. Natuurlijk mogen de satellieten elkaar niet 
raken, want dan zouden zij elkaar totaal
vernielen. Daarom wordt de exacte positie permanent 
gecontroleerd en via stuurraketten gecorrigeerd.

Footpr int of dekkingsgebied
Een geostationaire satelliet “ziet” vanuit zijn positie 
wel nagenoeg de helft van de aarde. De energie, die ter 
beschikking staat, is echter niet voldoende om het gehele 
gebied van ontvangbare signalen te kunnen voorzien. 
Daarom worden uit economisch oogpunt
alleen bepaalde gebieden van de aarde van signalen voor-
zien - het gebied waarin een bepaald signaal te ontvangen 
is, wordt “footprint” genoemd, in het Nederlands:
“bedekkingsgebied”. De door de satelliet-operator offi  cieel 
gepubliceerde footprints zijn vaak ietwat pessimistisch, 
daarom kan men met een goede ontvangstinstallatie 
doorgaans ook nog een stukje buiten de footprint signalen 
ontvangen. In werkelijkheid zijn de footprints, vooral aan 
de randen, ook lang niet zo gelijkmatig als op de afbe-
eldingen weergegeven, maar veeleer “uitgerafeld”. In de 
randgebieden moet men dus gewoon even uittesten.

Orbitale posit ie of satel l ietposit ie
De satellieten worden op een geostationaire of geosyn-
chrone baan gepositioneerd in een hoogte van ca. 36.000 
km exact boven de evenaar. In deze specifi  eke hoogte 
staan zij altijd boven hetzelfde punt van de aarde. De 
geografi  sche lengtegraad van deze positie is dus het on-
derscheidend kenmerk van de satellieten. ASTRA I op 19,2° 
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oost staat dus ongeveer
boven de stad Mbandaka/Kongo. De vermelding van de 
graden zegt in eerste instantie niets over de uitrichting 
van de antenne t.o.v. de satelliet!

Transponder
Moderne satellieten hebben tot 60 transponders. Op een  
transponder kunnen tot 12 digitale televisieprogramma’s 
worden overgedragen. Het zendvermogen van een nieuwe 
moderne transponder bedraagt tot 150 W, het wordt 
echter in de loop van de jaren steeds minder. Oudere 
satellieten hebben een transpondervermogen
van soms minder dan 50 W. In principe kunnen “oude” 
analoge transponders ook digitaal verder gebruikt worden, 
maar meestal worden dan minder programma’s overgedra-
gen dan bij nieuwere transponders en het dekkingsgebied 
is kleiner.

Transmiss iesystemen

Digitale techniek
Het digitale transmissiesysteem speelt reeds vandaag de 
dag, en nog veel meer in de toekomst, een vooraanstaande 
rol bij de satelliettelevisie.(DVB-S) Het belangrijkste voor-
deel voor de programma-aanbieders is dat er meerdere ka-
nalen via één transponder kunnen worden overgedragen. 
Daarbij kan de bezetting volkomen vrij worden gekozen. 
Nog moderner is het DVB-S2 transmissietechniek. DVB-S2 
heeft meer toepassingsgebieden zoals HDTV. Ook internet-
diensten of elk ander soort datadiensten kunnen worden 
gerealiseerd. Naast de fl exibiliteit levert dit systeem voor 
de zenders natuurlijk ook kostenvoordelen op.

Transportstream
Het geheel van de digitale gegevens die via een transpon-
der worden overgedragen, wordt transportstream geno-
emd. Daarin bevinden zich dan de afzonderlijke televisie 
en radiokanalen. De transportstream is dat wat de receiver 
eigenlijk ontvangt. De aanduidingen frequentie, polari-
satie, symboolsnelheid, die men vaak tegenkomt, hebben 
steeds betrekking op een transportstream.

Bandbreedte
Bij analoge transponders was de bandbreedte vastgelegd 
op ca. 27 MHz. Digitale transponders kunnen met nageno-
eg dezelfde  bandbreedte worden gebruikt.
Daardoor wordt het mogelijk om oudere, minder krachtige 
transponders met kleinere bandbreedte te gebruiken en 
toch nog een grotere reikwijdte te behalen. Bovendien

kunnen op een transponder meerdere, van elkaar onaf-
hankelijke signalen (transportstreams) met kleine band-
breedte worden overgedragen, een systeem dat vooral 
door reportagewagens graag wordt gebruikt. Over het 
algemeen geldt dat breedbandige signalen (MCPC – Multi-
ple Channel per Carrier) meer zijn bedoeld voor ontvangst 
door de eindverbruiker, terwijl smalbandige signalen (SCPC 
- Single Channel per Carrier) meestal voor de transmissie 
van nieuwsberichten, zog. “feeds”, dienen. Op ASTRA 1 zijn 
uitsluitend MCPC-signalen voor de directe ontvangst te 
vinden.

Symboolsnelheid
Het is belangrijk om deze grootheid bij digitale transpon-
ders te weten omdat deze, als speciale kanalen worden 
gezocht, juist in de receiver moet worden ingevoerd om 
het programma zoekloop met succes uit te voeren. Hoe 
groter de symboolsnelheid, hoe groter ook de bandbreedte 
en hoe meer kanalen via een transponder kunnen worden 
overgedragen. Bij de digitale techniek bestaan er evenwel 
naast de symboolsnelheid, zeer veel mogelijkheden om 
de transportstream te confi gureren. Sommige aanbieders 
maken hiervan gebruik om zeer veel kanalen in een trans-
ponder te persen, wat dan in een slechte beeldkwaliteit, 
kleine reikwijdte en een duidelijke storingsgevoeligheid tot 
uitdrukking komt.

Reikwi jdte bi j  d igita le ontvangst
Strikt genomen bereikt elke afzonderlijke transponder een 
ietwat andere reikwijdte. Vaak is dit gewenst, om bijv. 
alleen een bepaald gebied te verzorgen, soms geschiedt 
dit min of meer toevallig. Naast het zendvermogen speelt 
natuurlijk ook de gebruikte satelliet een rol, maar ook de 
confi guratie van de transportstream en de bandbreedte 
van het signaal. Daarom is het volstrekt normaal dat aan 
de randen van de footprint sommige kanalen nog kunnen 
worden ontvangen, maar andere al niet meer. Moderne 
automatische installaties zoeken natuurlijk uitsluitend 
digitaal en vinden daarom de satelliet ook nog in streken
waar nog maar weinige programma’s kunnen worden 
ontvangen.

Stor ingen bi j  de digita le ontvangst
Doorgaans is het beeld bij een slecht signaal vrijwel 
ineens “weg”. Storingen verschijnen meestal door een grof 
gerasterd beeld of door vastlopen van het beeld. In de 
meeste
gevallen is het signaal dan te zwak. Maar er kan ook spra-
ke zijn van fouten van de zijde van de zender of van over-
belasting van de transportstream. Op HOTBIRD zijn vaak 
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typische voorbeelden van kanalen te vinden die ondanks 
een zeer krachtig signaal steeds aanmerkelijk gestoord zijn.

Vri je z icht naar de satel l iet
Het allerbelangrijkste criterium voor goede ontvangst. Mas-
sieve gebouwen in het signaalpad verhinderen altijd de ont-
vangst. Bomen kunnen in enkele gevallen doorlatend zijn 
voor het signaal, maar men kan er geenszins op vertrou-
wen. Bij de keuze van de locatie dient er met de geografi  e 
rekening te worden gehouden - hoe meer naar het noorden 
men zich bevindt, hoe vlakker het signaal binnenkomt. In 
het hoge Noorden kunnen op grond van de kromming van 
de aarde zelfs topografi sche obstakels zoals bergen de ont-
vangst van de satelliet programma’s verhinderen.

Grootte van de antenne
Hoe groter de antenne, hoe groter de footprint (de reik-
wijdte) van een bepaalde transponder en de reserve bij 
slechte weersomstandigheden. Door beschadigde (verbo-
gen / ingedeukte) schotels wordt de reikwijdte drastisch 
gereduceerd. Bijzonder goede LNB’s kunnen hun voordeel 
alleen aan de rand van de footprint uitspelen. Midden in 
het ontvangstgebied, bijv. in Nederland, raden de satelliet 
operators reeds een minimumgrootte voor de antenne aan
om van een storingsvrije ontvangst, ook bij slecht weer, te 
genieten.

Ontvanger,  receiver

HD, HDTV
HD is de afkorting van het Engelse begrip High Defi niti-
on, in het Nederlands: hoge resolutie. HDTV staat voor de 
zogenoemde “hoge-resolutietelevisie”. Daarbij heeft het 
beeldsignaal meer beeldpunten en dus meer detail dan 
het traditionele televisiesignaal (PAL). Technisch gezien 
onderscheidt zich HDTV ten opzichte van de traditionele 
televisie (Standard Defi nition Television (SDTV)) door een 
hogere verticale en horizontale resolutie. De gebruikelijke 
resoluties voor HDTV liggen bij 1280 x 720 pixels of 1920 
x 1080 pixels. In het eerste geval gaat het daarbij bijv. om 
een weergave met 1280 beeldpunten per regel (horizontaal) 
en 720 beeldpunten per kolom (verticaal). Bij het PAL sign-
aal is de verhouding 720 x 576. Voor de optimale weergave 
van HDTV signalen moet het weergavetoestel een voldo-
ende hoge fysische oplossing hebben. Vandaag de dag zijn 
er vaak nog tv-toestellen, die HDTV-signalen naar kleinere 
pixelwaarden omrekenen en niet direct kunnen weergeven 
(“HD-ready”).

Digitaal  (DVB, FTA)
De digitale televisiestandaard wordt vaak ook aangedu-
id als “DVB” (Digital Video Broadcast). Ook de afkorting 
FTA (Free to Air) vindt men soms wel in dit verband. FTA 
beschrijft niet-gecodeerde, vrij toegankelijke uitzendin-
gen. Deze begrippen zijn dus vaak op digitaal receivers 
te vinden. Digitale receivers beheersen naast de ont-
vangst van televisie natuurlijk ook de ontvangst van DVB 
radioprogramma’s. Digitale satelliet receivers worden ook 
aangeduid als DVB-S-receiver, waarbij de “S” voor “satel-
liet” staat. Inmiddels zijn er reeds eerste pogingen gedaan 
met de DVB-uitbreiding “DVB-S2” soms ook “8PSK” 
genoemd,
die het mogelijk maakt om nog meer programma’s of 
programma’s in betere kwaliteit te zenden. Voor DVB-S2 
zijn speciale receivers nodig. (HD receivers)

DVB-S2
DVB-S2 is een verdere ontwikkeling van de DVB-S stand-
aard. Met DVB-S2 is het mogelijk om meer programma‘s 
in betere kwaliteit te zenden. Door effi ciëntere over-
drachtsprocedures kunnen ca. 30 % meer gegevens 
worden overgedragen dan met DVB-S. Aangezien HDTV 
voor zijn hoge kwaliteit een grote hoeveelheid gegevens 
nodig heeft, is DVB-2 bijzonder geschikt voor het overdra-
gen van HD-signalen. Qua techniek van doorgifte werkt 
DVB-S2 met dezelfde ontvangstinrichtingen als DVB-S, 
d.w.z. er is geen verschil met betrekking tot antenne, LNB 
en bekabeling. Vanwege de techniek van overgifte ver-
schilt de ontvanger (receiver) echter van de ontvanger van 
de DVB-S. Een DVB-S2 receiver kan ook DVB-S zenders 
ontvangen, omgekeerd kan een DVB-S receiver DVB-S2 
signalen niet verwerken.

Digital  CI
De meeste landen van Europa versleutelen (coderen) 
hun digitaal uitgezonden programma’s. Om derge-
lijke programma’s te kunnen ontvangen, heeft men of 
een specifi  eke receiver van de aanbieder nodig of een 
zogenaamde CI-receiver. CI-receivers bieden met de pas-
sende decoderingsmodules en de bijbehorende smartcards 
de mogelijkheid om de meeste coderingssystemen te 
kunnen ontvangen. Externe decoderboxen, zoals deze
in analoge tijden nog gebruikelijk waren, kunnen bij de 
digitale televisie niet meer toegepast worden.
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Common Interface (CI)
CI-receivers zijn voorzien van 1 of 2 slots voor het inste-
ken van decoderingsmodules. Naargelang van het land 
en de pay-tv-aanbieder worden verschillende modules 
benodigd. De CI-receiver is dus alleen maar het platform 
dat het gebruik van aanvullende decoderingsmodules 
überhaupt mogelijk maakt. Alleen met een CI-receiver is 
het mogelijk om meerdere verschillende pay-TV-pakketten 
te ontvangen.

CI-Module
Soms ook aangeduid als CA-module (Conditional Access). 
Deze modules decoderen samen met de passende smart-
card (abonnementkaart) de betreffende programma’s. 
Sommige modules beheersen maar een enkel systeem (bijv. 
Viaccess), andere wederom beheersen meerdere systemen. 
De CI-module dient in de slot van de Common Interface te 
worden geschoven. In de regel dient naargelang van het 
land/de aanbieder een andere module te
worden gebruikt. Informatie hierover is bij de respectieve 
programma-aanbieders  verkrijgbaar. Voor de Nederlands 
pay-tv zijn de zogenoemde Aston Crypt- of MediaGuard-
modules geschikt.

Smartcards
Zijn in de vakhandel verkrijgbaar of direct bij de pro-
gramma-aanbieders. Een dergelijke smartcard is echter 
doorgaans niet gratis te verwerven en de aankoop van de 
smartcard is onderhevig aan bepaalde nationale voor-
schriften (woonplaats / staatsburgerschap).

Satel l iet informatie
Het aanbod aan digitale televisie- en radiokanalen dat over 

Europa wordt uitgezonden is niet alleen ongelooflijk groot, 

maar het is ook steeds onderhevig aan veranderingen. Een

geprinte lijst met kanalen is op het moment van verschijnen 

zeker al weer verouderd. Terwijl de “belangrijke” omroe-

pen meestal langer onveranderd te ontvangen zijn, duiken 

heel vaak kleine omroepen met gedeeltelijk interessante 

programma’s op een satelliet op – en verdwijnen vaak weer 

even snel. Bij de kiosk zijn er ettelijke verschillende publi-

caties te verkrijgen die gespecialiseerd zijn op televisieont-

vangst via satelliet. Het internet ist echter over het algemeen 

actueler. Hier zijn onder www.lyngsat.com en onder www.

satcodx.com/ned de actuele bezettingen van alle satellieten 

te vinden die direct kunnen worden ontvangen. Deze gege-

vens kunnen dan in het zoeksysteem van de receiver

worden ingevoerd om zodoende toegang tot nieuwe kanalen 

te krijgen.

Digitale aardse te levis ie (DVB-T) en digita le
kabelte levis ie (DVB-C)
Ook de terrestrische (aardse) digitale televisie is  volledig 

gedigitaliseerd. Tegenwoordig is DVB-T echter nog niet 

volledig ontwikkeld. De ontwikkeling maakt natuurlijk wel 

voortdurend vorderingen, maar het is nu al duidelijk dat het 

hele grondgebied niet zal kunnen worden bestreken. Ook de 

wens om het terrestrische digitale signaal m.b.v. een “kleine 

staafantenne aan de achterkant van de receiver” te kunnen 

ontvangen, is technisch alleen in de onmiddelijke nabijheid 

van de omroep te verwezenlijken.

Het grootste nadeel is echter de reikwijdte – Nederlandse 

DVB-T zal alleen in Nederland te ontvangen zijn. Buiten-

landse omroepen zullen beslist niet bereid zijn ontzettend

hoge investeringen te doen, om uiteindelijk alleen “vreemde” 

programma’s uit te zenden. Digitale kabeltelevisie is tegen-

woordig eigenlijk al in alle Nederlandse kabelnetten en zo-

doende ook op sommige Nederlandse campings beschikbaar. 

Maar daaraan is geen echt voordeel te herkennen, omdat het 

aanbod van omroepen geenszins met het aanbod via satelliet 

kan wedijveren. Natuurlijk geldt hier hetzelfde probleem 

van reikwijdte als bij de DVB-T, aangezien in buitenlandse 

kabelnetten beslist geen Nederlandse omroepen in noemens-

waardige omvang worden ingevoerd. Zowel voor de DVB-T al-

sook voor de DVB-C is net als bij de DVB-S altijd een separate 

receiver noodzakelijk, waarbij alle 3 varianten op hun beurt 

weer verschillende receivers nodig hebben. Gezien het aantal 

kanalen en de reikwijdte kunnen beide systemen uit principe 

niet tegen de digitale satelliettelevisie (DVB-S) op.

DVB-T2
DVB-T2 is de opvolger van DVB-T. Zoals bij de overdracht 
via satelliet (DVB-S2) geldt ook hier: door betere en 
effi ciëntere overdrachtsprocedures kunnen meer zenders 
per frequentiekanaal overgedragen worden en HDTV 
overdracht is mogelijk. Bovendien is het signaal stabieler 
en steviger. DVB-T2 is niet achterwaarts compatibel met 
DVB-T, d.w.z. een conventioneel DVB-T toestel kan een 
DVB-T2 signaal niet verwerken, omgekeerd is dit doorga-
ans mogelijk. Terwijl in andere landen zoals bijv. Frankrijk 
en Groot-Brittannië reeds DVB-T2 wordt uitgezonden, 
staat het tijdstip voor de invoering ervan in Duitsland nog 
niet vast.  
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