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CONNECT

3 jaar 
garantie!

Stabiele internetverbinding? 
Of het nu gaat om een smartphone, tablet, laptop of smart-tv – eenmaal 

ingelogd in het thuisnetwerk blijven alle apparaten verbonden met het 

internet en niets staat veilig en snel surfen meer in de weg. 

Op reis moeten kampeerders hun wensen inzake internet echter vaak 

terugschroeven: instabiele ontvangst of overbelaste wifi/LTE netwerken 

op campings zijn niets ongebruikelijks. ten Haaft biedt dé oplossing voor 

reizigers die ook onderweg aangewezen zijn op een betrouwbare ont-

vangst voor hun werk of die het tijdens hun vakantie niet willen stellen 

zonder een functionerend internet. 

Mobiel internet zoals thuis – zelfs tijdens het rijden 

Met de Oyster® Connect hebben de ingenieurs van de premiumfabrikant 

van mobiele satelliettechnologie uit Baden-Württemberg een speciaal 

aan hoge eisen tegemoet komend antennesysteem ontwikkeld: de mo-

biele hotspot zorgt voor een stabiel signaal – ook tijdens het rijden. 

U kunt in uw camper, kampeerbus of caravan in alle rust surfen – en ook 

genieten van alle voordelen van een ‘mobiele homenetwerk’.

De verbinding blijft behouden, ongeacht de locatie, ongeacht het net-

werk waar het externe signaal vandaan komt – de geregistreerde termi-

nals verbinden zich automatisch met hun eigen hotspot. 

LTE WiFi 2,4 / 5,0 GHz

Oyster® Connect - Outdoor Unit

Aan de top – Oyster® Connect

Eén van de essentiële voordelen van dit speciale antennesysteem met 

zijn directe RF-technische aansluiting op de zender- en ontvangermodu-

le is dat de montageplaats van de Outdoor Unit zich bovenop het dak van 

het voertuig bevindt. Daardoor is maximale transmissie- en ontvangst-

vermogen mogelijk.

De Oyster® Connect is dus superieur aan de klassieke smartphone-ont-

vangst en producten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, aan-

gezien de demping van de signalen door de carrosserie van het voertuig 

(thermische beglazing / metalen carrosserie) en de lengte van de anten-

nekabel geen rol meer spelen.

HET OYSTER® CONNECT SYSTEEM:  
COMFORTABEL ONDERWEG IN HET „MOBIL-HOMENETWERK“
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De Oyster® Connect – Outdoor Unit

De clou is dat zowel een LTE als een dualband wifi-module in de Out-

door Unit geïnstalleerd zijn. 

Elk van deze modulen heeft een rechtstreeks aangesloten, speciaal 

voor deze toepassing ontworpen en erop afgestemd antennesysteem 

dat voor een groter bereik zorgt en dat, als het LTE-netwerk door teveel 

users wordt overbelast, niet alleen de volgende maar ook de daaropvol-

gende zendmast kan bereiken.

Binnen het wifi-bereik zorgt het MIMO-systeem met 4 antennes voor 

een stabiele gegevensdoorvoer in zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz-band. 

Achter MIMO zit de capaciteit om een datastroom via meerdere anten-

nes door middel van intelligente gegevensverwerking (Multiple Input 

Multiple Output) te verzenden en te ontvangen.

Oyster® Connect - Outdoor Unit

De LTE-functie is gebaseerd op een ALL-band antenne in diversiteits-

technologie.  Deze ondersteunt alle Europese LTE-banden/aanbieders 

en biedt maximaal zend- en ontvangstvermogen zonder antenne-uit-

lijning.

De vóór de Outdoor Unit ontvangen informatie wordt via een datakabel 

zonder verlies naar de indoor unit gezonden. 

OUTDOOR UNIT...                                                                              ... EN INDOOR UNIT IN PERFECTE HARMONIE

LTE WiFi 2,4 / 5,0 GHz
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De Oyster® Connect – Indoor Unit

Het tweede onderdeel van het Oyster® Connect System, de Indoor 

Unit, bevindt zich in het voertuig en dient als wifi accesspoint zoals 

u dat thuis ook kent. De Indoor Unit beschikt over een volwaardige 

privé accesspoint met geïntegreerde 2,4 en 5 GHz wifi-antennes (2x2 

MIMO-technologie). Beide banden zijn parallel operationeel, zodat u 

meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd op verschillende banden 

kunt aansluiten en de hoogst mogelijke gegevensoverdracht verkrijgt.

Oyster® Connect - Indoor Unit LTE WiFi 2,4 / 5,0 GHz

TV
Smart

Oyster Connect
LTE / WLAN WPS

Front Silk Print Housing Front Cover (3.280.1683)

WiFi / LAN

Op de Indoor Unit hoeven de gewenste terminals, zoals smartphone, 

tablet, laptop of smart-tv, slechts één keer te worden aangesloten. De 

unit heeft bovendien een LAN-verbinding en kan dus ook een eigen 

bekabeld LAN-netwerk creëren.
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Eenvoudige montage, comfortabele bediening 

De Outdoor Unit is aerodynamisch. Met een hoogte van slechts twaalf 

centimeter en een lengte van ongeveer 40 centimeter past hij op elk re-

creatievoertuig en is hij een overtuigend lichtgewicht van 1,5 kilogram.

Wat de installatie betreft, zijn de ten Haaft-ingenieurs hun beproefde 

systeem trouw gebleven: een montageplaat wordt op het dak gelijmd 

en de antennebehuizing wordt met vier schroeven gemonteerd. De in-

gevoerde simkaart kan op elk gewenst moment worden vervangen, bij-

voorbeeld door een landspecifieke simkaart.

Een dakdoorvoer en de vier meter lange datakabel maken een flexibele 

installatie op elk voertuig mogelijk.

Simkaart

Webinterface http://oyster.connect  

Het systeem kan op een gebruiksvriendelijke manier worden gecon-

figureerd via de met een wachtwoord beveiligde webinterface http://

oyster.connect. 

Afstellingen van de Oyster® Connect Outdoor Unit:

• Selectie en configuratie van de wifi-hotspot

• Ondersteunt 2,4 en 5 GHz wifi-netwerken

• Automatische of handmatige overschakeling naar het LTE-netwerk  

 indien geen wifi beschikbaar is 

• Instelling van de LTE-toegangsgegevens (APN)

• Opslaan of deactiveren van de sim-pin

Afstellingen van de Oyster® Connect Indoor Unit:

• Configuratie van het privé „home netwerk“  

• Biedt 2,4 und 5 GHz wifi accesspoints

• Systeem-updates

• Biedt een RJ-45 aansluiting voor een privé kabelgebonden LAN

Technische gegevens:

• Werkspanning: Werkspanning: 12/24V DC  

    (spanningsbereik 9 – 32 V DC)

• Bedrijfsstroomverbruik : <1 A

• Opgenomen vermogen in bedrijf: max.10 W

• Stand-by stroomverbruik: < 0,1 W

• Toegestane maximumsnelheid van het voertuig: 180 km/u

• Gewicht: Outdoor Unit met montageplaat ca. 1500 g 

    Indoor Unit ca. 250 g 

    Montagemateriaal ca. 230 g  

• Afmetingen (L x B x H) :  

 Outdoor Unit: 40,5 x 29,2 x 12 cm  

 Indoor Unit: 17,5 x 10,6 x 3 cm

Alle voordelen op een rijtje

• De montage van de zend- en ontvangstunit bovenop het dak van  

 het voertuig voorkomt dempingverlies.

• Krachtige wifi-antennes (2x2 MIMO) en LTE-Diversity-antennes 

• Eenmalige en eenvoudige installatie van het ‘mobiele  

    homenetwerk’

• Vrije selecteerbaarheid 2,4 GHz / 5 GHz in het wifi-netwerk voor  

 zowel de Indoor Unit als de Outdoor Unit

• Ondersteunt de Europese LTE-banden B1/3/7/8/20/28/38/40/41

• Privé LAN-netwerk maakt wifi-netwerkondersteuning mogelijk en  

 niet elke smart-tv is geschikt voor wifi.

• Aerodynamische opbouw

• Eenvoudige montage, plaatsbesparende bouwwijze 

• Weerbestendig

• Comfortabele bediening

• 3 jaar garantie

Technische wijzigingen voorbehouden

Simkaarten opmerking: 

Voor LTE-gebruik is een simkaart nodig. Die is niet bij de levering inbegrepen. De hier ontstane verbin-

dingskosten en de internetparameters (download/upload, int. roaming) hangen af van de betreffende 

netwerkexploitant en dienen door de klant zelf te worden gecontroleerd.
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OYSTER® TV
OYSTER® SMART TV

Oyster® Smart TV: tv-kijken, surfen en streamen in één

Ervaar hoogwaardige technologie met de nieuwe Oyster® Smart TV se-

rie. Klassieke televisie- en computerfuncties voegen zich in één toestel 

samen en brengen de wereld van het internet op het scherm. 

Surfen of streamen – de nieuwe Oyster® Smart TV heeft het totaalpak-

ket aan boord: ingebouwde wifi, internetbrowser, streaming services, 

entertainment-apps en meer. 

De apparaten uit de Oyster® Smart TV-serie bieden vanzelfsprekend 

ook het gemak van USB-aansluitingen, een systeemafstandsbediening 

of de elektronische programmagids (EPG).

De tv-toestellen zijn voor mobiel gebruik ontworpen en zijn geschikt 

voor gebruik met 12, 24 of 220 Volt. Een speciale elektrische voeding 

beschermt tegen spanningsschommelingen die bij het starten van de 

camper of bij zwakke accu’s kunnen optreden. De platen zijn niet al-

leen gelijmd, maar ook stevig aan elkaar geschroefd, omdat de appara-

ten speciaal voor gebruik onderweg zijn gebouwd. 

De ultraslanke Full HD-beeldschermen overtuigen door een compact, 

modern design, hoge resolutie en krachtige kleuren. Door het hoge 

contrast heeft ook een heldere omgeving geen vat op de intense beel-

den, die zelfs van opzij in een kijkhoek van maximaal 178 graden nog 

steeds optimaal herkenbaar zijn.

Of nu in een camper, kampeerauto of caravan - met Oyster® Smart TV 

kunt u zich op puur entertainment verheugen.

Bijzondere kenmerken

• High-end toestel met ultravlak design

• Ingebouwde wifi

• DVB-S2 tuner

• DVB-T2 tuner HD/H.265

•  led tv: fascinerende beelden in HD-kwaliteit  

•  Aansluitmogelijkheid via USB 2.0 en HDMI

•  Universele montage dankzij VESA-standaardhouder

•  Systeem-afstandsbediening: slechts één afstandsbediening voor de 

sat-installaties (Oyster®   Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX  

Premium, CARO®+ Premium) en het tv-toestel “Oyster® TV”

•  EPG elektronische programmagids en timerprogrammering

• ON-SCREEN batterijmeter voor voedingsspanning

• Moduleschacht CI/CI+

• Netschakelaar aan/uit   

In de volgende maten beschikbaar

• 19“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (60 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm), 

 39“ (98 cm)

Oyster® Smart TV, verkrijgbaar:  
39“ vanaf oktober 2020 
19“ - 32“ vanaf het voorjaar 2021

3 jaar 
garantie!
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TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

OYSTER® SMART TVOYSTER® CONNECT

Technische wijzigingen voorbehouden

OYSTER® CONNECT
ten Haaft toestellen Oyster® Connect
 

Type Wifi / LTE-antenne met router en privé accesspoint

Dualband wifi 2,4 en 5 GHz

Ondersteunde LTE-banden (Europa) B1/3/7/8/20/28/38/40/41

Weerbestendige constructie a

Toegestane maximumsnelheid van het voertuig ~ 180 km/h

Afmetingen Outdoor Unit (B x H x T) cm                                
Afmetingen Indoor Unit (B x H x T) cm

40,5 x 12 x 29,2 
17,5 x 3 x 10,6

Gewicht Outdoor Unit met montageplaat ~ 1,5 kg

Gewicht Indoor Unit ~ 0,25 kg

Gewicht toebehoren ~ 0,23 kg

230 V bedrijf (enkel met netadapter) a

Aansluitspanning (boordspanning) 12 V / 24 V

Stroomverbruik max. 10 W tijdens uitzending

Stand-bystroomverbruik aan 12 V stroomnet < 0,1 W

Aansluitingen Oyster® Connect - Outdoor Unit

Simkaartsleuf a

Dataverbinding Indoor a

Oyster® Connect - Indoor Unit
Dataverbinding Outdoor a

RJ - 45 LAN a

Aansluiting op het stroomnet holle plug 2,1 mm

Leveringsomvang

Oyster® Connect - Outdoor Unit a

Oyster® Connect - Indoor Unit a

Dakdoorvoer en datakabel 4 m a

Aansluitkabel Oyster® Connect – Indoor Unit a

Montageplaat a

Aansluitingen

HDMI a a a a a a

HDMI ARC (Audio Return Channel) a a a a a a

2 x USB 2.0 a a a a a a

3 x cinch-bus (RCA)  
analoog audio / FBAS in

- - - - - -

Stekkerbus 3,5 mm stereo 
Koptelefoonaansluiting

a a a a a a

Digitale audio uitgang coaxiaal (RCA) - - - - - -

Digitale audio uitgang optisch (TOS) a a a a a a

Netschakelaar aan/uit a a a a a a

CI / CI+ moduleschacht a a a a a a

AV-ingang a a a a a a

Ext I/R - - - - - -

RJ - 45 (Ethernet) a a a a a a

Leveringsomvang
TV-toestel met voet a a a a a a

Systeem-afstandsbediening a a a a a a

Aansluitkabel 12 V / 24 V 
(met boordspanningsstekker)

a a a a a a

Netadapter 110 V ... 240 V AC 
met EURO Schuko-contactstop

a a a a a a

*   Energieverbruik XYZ kWh / jaar op basis van 4 uur dagelijks bedrijf van het tv-toestel op 365 dagen. Het dagelijkse energieverbruik hangt af van de wijze waarop het tv-toestel wordt 
gebruikt.

** Terrestrische antenne niet bij de levering inbegrepen.

ten Haaft TV toestellen 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 39“
 

Type L199TS-F L219TS-F L249TS-F L279TS-F 32DSFVP 40DSFVP

EU energie-efficiëntieklasse B B A A A A

Schermafmeting 19,5“ / 49,5 cm 21,5“ / 55 cm 23,8“ / 60 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 39“ / 98 cm

Opgenomen vermogen in bedrijf W 24 26 26 32 42 tbd

Jaarlijks energieverbruik in kWh / jaar* 35 38 39 47 61 tbd

Opgenomen vermogen stand-by W < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Resolutie (pixels) 1920 x 1080 a a a a a a

Full HD a a a a a a

Gezichtshoek h./v. 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°

Helderheid (cd/ m²) 250 250 250 220 230 230

Contrast 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 tbd tbd

DVB-S2 tuner a a a a a a

DVB-T2 HD/H.265** a a a a a a

Wifi Connected 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Freeview Play a a a a a a

Ethernet connected a a a a a a

Luidsprekers muziekvermogen 2 x 2 W a a a a a a

Afmetingen met voet (B x H x D) cm 
Afmetingen zonder voet (B x H x D) cm

44,8 x 27,8 x 10,5 / 
44,8 x 25,7 x 4,6

49,1x 30,8 x 12,5 / 
49,1 x 28,8 x 4,6

53,9 x 35,0 x 12,5 / 
53,9 x 31,7 x 4,7

62,0 x 41,4 x 18,4 / 
62,0 x 36,4 x 4,7

72,1 x 47,2 x 18,4 / 
72,1 x 42,3 x 4,2

88,2 x 52,1 x 18,9 / 
88,2 x 52,1 x 4,7

Gewicht met voet kg / gewicht zonder voet kg ~ 2,6 / ~ 2,5 ~ 3,0 / ~ 2,9 ~ 3,2 / ~ 3,0 ~ 5,2 / ~ 4,5 ~ 5,8 / ~ 5,1 tbd

VESA-norm 100 x 100 mm a a a a a a

12 V modus a a a a a a

24 V modus a a a a a a

230 V modus (1 enkel met netadapter) a a a a a a

Typegoedkeuringsmerk n.o. n.o. n.o. n.o. n.o. n.o.
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Wij adviseren u graag:

2016
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Oyster
Satellitenanlagen

KEEEEEEEEEE 2018
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Oyster 
Satellitenanlagen

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Oyster 
Satellitenanlagen


