
Oyster® - Comfort van extra klasse

Innovative Mobile Technology
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Of satellietontvangst of zonnemodus – al onze 
producten bieden u met één druk op de knop 
het gewenste comfort.
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Met een satelliet- of zonneinstallatie van ten Haaft 
koopt u niet alleen een betrouwbaar merkproduct, 
u heeft gekozen voor ervaring en service, intelligente 
technologie en kwaliteit!    

ten Haaft innovaties leiden tot een constructie-en 
designconcept met volledige kwaliteit die met het milieu 
harmonieert en het reizen aangenamer maakt. 
Het productontwerp speelt daarbij een grote rol. 
Hier heeft ons ontwerpteam heel wat gepresteerd: con-
sequent tot in het detail worden slechts hoogwaardige 
materialen en geteste kwaliteitsonderdelen gebruikt. 

Alles wat direct buiten is geplaatst is van Edelstaal en 
vliegtuigaluminium en van moderne UV en weersbesten-
dig kunststofmateriaal, kortom materialen die 
doorontwikkeld zijn.

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 gebruiksaanwijzingen moet kampen. Vooral 
gaan door een slechte ontvangstkwaliteit de vakan-
tiestemming 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 gebruikersvriendelijk en intelligent; 
gewoonweg een “techniek om zich prettig te voelen”. 
Televisie en radio om ervan te genieten. 

U heeft immers vakantie!

Een druk op de knop is voldoende!

Wereldwijd onderweg – overal thuis



Al meer dan 20 jaar evolutie en
productie in Duitsland.

Welkom bi j  ten Haaft

De afgelopen 20 jaar heeft ten Haaft, door vele nieu-
wigheden en verbeteringen 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, onze producten voldoen aan 
de hoogste kwaliteit, zoals ook blijkt uit de ISO 9001 
certificering.

Niet alleen de materiaalkeuze is uitstekend, ook het 
bedieningsgemak en de veiligheid zijn belangrijke on-
derdelen in het ontwerp van de automatische satellie-
tinstallaties, zo wordt, bij het starten van de camper, 
automatisch de antenne ingeklapt. 

Ook de zogenaamde draaikoptechniek, bij de Oyster®, 
zijn staaltjes van techniek, die door ten Haaft zijn 
ontwikkeld, hiermee wordt de weerstand bij het draaien 
verminderd, daardoor minder stroomverbruik en makke-
lijker te plaatsen (nemen minder plaats in). De volau-
tomatische CARO® en Cytrac DX® 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 sa-
tellietinstallaties 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, volautomatische 
satellietinstallatie en intelligent zonnepaneel, maken dit 
een plaatsbesparende mogelijkheid om beide optimaal te 
gebruiken.

Geheel nieuw in ons assortiment is de Cytrac DX®, met 
zijn zeer groot ontvangstbereik. Daarnaast bieden wij nu 
ook tv ’s aan, waarmee het complete Oyster® / CARO® / 
Cytrac DX® satellietsysteem bediend kan worden. U heeft 
dus nog maar 1 afstandsbediening benodigd voor satel-
lietantenne en TV van ten Haaft.

U zult verrast zijn van de veelzijdigheid van de pro-
ducten die ten Haaft te bieden heeft. 
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Mobiele satellietontvangst  

3 jaar  
garantie!



Schermgrootten                   
Gewicht (zonder voet)           
EU energieklasse                   

„Oyster® TV“

ASTRA 1 ASTRA 3

Productoverz icht

Oyster® Internet

Oyster® 85
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Pagina 8 - 9

Pagina 10 - 11

Pagina 14 - 15

Gewicht: ca. 14 kg / Hoogte: ca. 22 cm

Gewicht: ca. 16 kg / Hoogte: ca. 23 cm

Reikwijdte 1

Reikwijdte 2

Reikwijdte 1

Oyster® 65 Pagina 8 - 9

Gewicht: ca. 14 kg / Hoogte: ca. 22 cm

Pagina 12 - 13Cytrac DX®
Reikwijdte 3

Gewicht: ca. 17 kg / Hoogte: ca. 14 cm

Nieuw!

Nieuw!
19“ / 47 cm
2,5 kg
B

21,5“ / 55 cm
3,1 kg
B

24“ / 61 cm
3,5 kg
B



Pagina 22 - 25

Pagina 26 - 27

Pagina 28 - 29 

Pagina 20 - 21

Gewicht: ca. 14 kg / Hoogte: ca. 14 cm

Gewicht: ca. 9 kg / Hoogte: ca. 19 cm

Gewicht: ca. 24 kg / Hoogte: ca. 20 cm

Gewicht: ca. 24 kg / Hoogte: ca. 17 cm

Productoverz icht

SamYSolar+®

SunMover®

CARO    ®

7Technische wijzigingen voorbehouden

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

CARO®
Reikwijdte 4

Reikwijdte 5

Reikwijdte 2

Oyster® SAT-DOM Pagina 16 - 19

Gewicht: ca. 8 kg / Hoogte: ca. 38 cm

Reikwijdte 4



Bijzondere kenmerken

• Volautomatische uitrichting in 30 - 60 seconden
• LEM-techniek: zoektijdverkorting (antenne zoekt in de 
   laatst ingestelde hellinghoek)
• Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig
• automatische satellietwissel door overschakelen 
   naar een ander programma
• Hoogwaardige verwerking van robuuste materialen
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Oyster®

Oyster® is de gebruikersvriendelijke Sat-installatie voor 
een grote verscheidenheid aan programma’s 
en buitengewoon comfort. 

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. 

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

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 ont-
vangstkwaliteit.

Oyster® - Buitengewoon comfort

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

Optimale uitrusting

SKEW: Met de SKEW-uitrusting geniet u van een
comfortabele optimalisatie van de reikwijdte de zuidweste-
lijke en de zuidoostelijke vakantieregio’s met volautomatische 
LNB-verstelling.
TWIN: Comfortabele uitrusting voor meerdere deelnemers 
met 2 sataansluitingen voor een tweede receiver (analoog of 
digitaal) bijv. in de slaapkamer.

3 jaar  
garantie!

Hoogte:     
Gewicht: 

ca. 22 cm
ca. 14 kg



Reikwijdte 1 
(Oyster® 85)

ASTRA 1 ASTRA 3

Oyster®
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ASTRA 1 ASTRA 3

Reikwijdte 2
(Oyster® 65)

Technische wijzigingen voorbehouden

Basis variant, speciaal voor klanten die een sat-installatie nodig hebben en reeds over 
een eigen ontvanger resp. tv-toestel met geïntegreerde ontvanger beschikken.

Top variant, speciaal voor klanten die een geïntegreerde HD gestuurde receiver met 
eenvoudige bediening en luxe-uitrusting wensen voor de ontvangst van alle vrije Duitse kana-
len en de gecodeerde NL canal digitaal kanalen zoals NL 1-2-3 RTL 4/5 SBS 6 etc. Naast 5.000 
opslagplaatsen voor radio-en tv-zenders beschikt de receiver ook over HDMI-, USB, cinch-en 
koptelefoon-aansluiting.

Premium variant, speciaal voor klanten die de voorkeur geven aan een 
complete uitrusting van een enkele leverancier. Sat-installatie en tv-toestel 
kunnen eenvoudig en probleemloos worden bediend met een 
gemeenschappelijke systeemafstandsbediening.

Oyster® Vision (zonder ontvanger)

Oyster® HDTV (inclusief HD ontvanger „Europe“)

Oyster® Premium (inclusief „Oyster® TV“)

Nieuw! - 
met systeemafstandsbediening
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Oyster® Internet HDTV

Oyster® Internet HDTV 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.

Met de Oyster® Internet HDTV 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.

Intelligente draaikoptechniek

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

• Gereduceerd stroomverbruik
• Plaatsbesparende montage
• Minimale mechanische belasting

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

3 jaar  
garantie!



ASTRA 1 ASTRA 3

Oyster® Internet HDTV

Twee weg Techniek: 

De volautomatische 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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Oyster® Internet HDTV

• Buiteneenheid met spiegel
• HDTV ontvanger „Europe“
• Modem
• Set aansluitkabels
• Montageplaat

Technische wijzigingen voorbehouden

Leveringsomvang  

Reikwijdte 1 
alleen voor TV-ontvangst 

Reikwijdten Internet:

www.oysterinternet.com of

www.ipcopter.com

Hoogte:     
Gewicht: 

ca. 23 cm
ca. 16 kg



Cytrac DX® 

Sinds meer dan 20 jaar zijn wij gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van sat-installaties. Nu presenteren wij 
met de Cytrac DX®: ons nieuwste meesterstuk dat speciaal 
voor de vereisten op het gebied van campers en caravans 
werd ontwikkeld.

Het hart van de Cytrac DX® is de innovatieve antenne-
technologie die voor een gigantisch ontvangstbereik 
zorgt. Ze bestaat uit 1016 gekoppelde afzonderlijke 
antennes die raatvormig geordend zijn. Het resultaat is 
een duidelijke verbetering van het ontvangstbereik met 
enkele honderden kilometers ten opzichte van een even 
grote vlakke antenne.

De Cytrac DX® is maar 14 cm hoog, en past dankzij de com-
pacte constructie op het dak van nagenoeg elk voertuig. 
De robuuste buiteneenheid van spuitgegoten aluminium 
draait alleen als ze geopend is, waardoor veel ruimte wordt 
bespaard. Door een speciale mechanische verstijving is de 
Cytrac DX® bestand tegen harde windstoten, en hagel laat 
geen schade achter dankzij de oppervlakken van hoog 
weerbestendig PC-ASA-kunststof. Een hagel beschermkap is 
dus niet meer nodig.

De Cytrac DX® is eenvoudig en intuïtief te bedienen en richt 
zich geheel zelfstandig uit op de gewenste satelliet.

Bijzondere kenmerken

• Een kleine compacte antenne voor de ru imtebesparende 
   montage op het dak van het voertuig
• Volautomatische uitrichting en vinden van satelliet in 
   30 tot 60 seconden
• LEM-techniek: zoektijdverkorting (antenne zoekt in de 
   laatst ingestelde hellinghoek)
• Zelfstandig inklappen bij start van het voertuig
• Hoogwaardige afwerking van robuuste materialen
• Een stevige veilige constructie van PC-ASA-kunststof die 
   ook bestand is tegen hagel

Op aanvraag is de sat-installatie ook met TWIN-LNB lever-
baar. Deze beschikt over twee sat-aansluitingen en kan dus 
twee tv-toestellen van verschillende programma’s voorzien.
 

De Nieuwe Cytrac DX® - 
Compact, Modern en met een Gigantisch ontvangstbereik
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3 jaar  
garantie!

Nieuw!

Hoogte:     
Gewicht: 

ca. 14 cm
ca. 17 kg



Nieuwste ontvangsttechnologie

Het hart van de Cytrac DX® bestaat uit 1016 gekoppelde afzonderlijke antennes 
die raatvormig geordend zijn. Een strikt gescheiden stroomgeleiding tussen 
beide polarisatievlakken reduceert elke mogelijke overspraak en zorgt 
voor en tot dusver onbekende signaalzuiverheid die vooral bij 
HD-programma’s positief te merken is. De accumulatie 
van signalen gebeurt met toepassing van de modernste 
rekenkundige methoden en levert zo een 
gigantisch ontvangstbereik op.

Cytrac DX® 

Reikwijdte 3 
(Cytrac DX®) 
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ASTRA 1 ASTRA 3

Technische wijzigingen voorbehouden

Basis variant, speciaal voor klanten die een sat-installatie nodig hebben en reeds over 
een eigen ontvanger resp. tv-toestel met geïntegreerde ontvanger beschikken.

Top variant, speciaal voor klanten die een geïntegreerde HD gestuurde receiver met 
eenvoudige bediening en luxe-uitrusting wensen voor de ontvangst van alle vrije Duitse kana-
len en de gecodeerde NL canal digitaal kanalen zoals NL 1-2-3 RTL 4/5 SBS 6 etc. Naast 5.000 
opslagplaatsen voor radio-en tv-zenders beschikt de receiver ook over HDMI-, USB, cinch-en 
koptelefoon-aansluiting.

Premium variant, speciaal voor klanten die de voorkeur geven aan een 
complete uitrusting van een enkele leverancier. Sat-installatie en tv-toestel 
kunnen eenvoudig en probleemloos worden bediend met een 
gemeenschappelijke systeemafstandsbediening.

Cytrac DX® Vision (zonder ontvanger)

Cytrac DX® HDTV (inclusief HD ontvanger „Europe“)

Cytrac DX® Premium (inclusief „Oyster® TV“) 

Nieuw! - 
met systeemafstandsbediening



3 jaar  
garantie!

De perfecte koppeling van satellietantenne en 
televisietoestel

Onze ambitie is om onze klanten producten aan te 
bieden die niet alleen aan de hoogste kwaliteitseisen 
voldoen maar ook eenvoudig en probleemloos te bedie-
nen zijn. 

De nieuwste functie van onze Premium sat-installaties is 
tevens de slimste! De systeemafstandsbediening bestuurt 
zowel het tv-toestel „Oyster® TV“ als de sat-antenne.

Één druk op de knop en de sat-antenne richt zich vo-
lautomatisch op, zoekt de gewenste satelliet en brengt 
slechts enkele seconden later het gewenste programma 
in de beste HD-kwaliteit op het scherm.

En vanzelfsprekend ontvangt u uw gewenste radiozender 
ook in het buitenland in de beste kwaliteit.

Laat u betoveren door de led-toestellen met hun super-
scherpe beelden en schitterende kleuren.

Een hoog contrast zorgt ook in de camper, de bestelauto 
en de caravan voor een onberispelijke beeldkwaliteit. 
De geïntegreerde HD-tuner is compatibel met DVB-S, 
DVB-S2, DVB-T en DVB-T2.

Via de voorhanden USB-aansluitingen kunt u lopende 
uitzendingen op een externe harde schijf vastleggen om 
er later naar te kijken. Natuurlijk kunt u uw favoriete 
programma zelf opnemen.

TV-toestel „Oyster® TV“ met systeemafstandsbediening*
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„Oyster®  TV“



* Verkrijgbaar voor Oyster® Premium, Cytrac DX® Premium en CARO+    
Premium (combinatie van „Oyster® TV“ en satellietantenne)

19“                               21,5“                              24“

 Schermgrootte                                                  47 cm                                          55 cm                                         61 cm
Afmetingen (zonder voet)                      43,7 x 26,1 x 4,6 cm                    50,2 x 29,9 x 4,6 cm                    56,3 x 33,0 x 4,6 cm
Gewicht (met voet)                  ~ 2,5 kg                          ~ 3,1 kg                      ~ 3,5 kg
Resolutie                        1366 x 768 HD Ready                  1920 x 1080 Full HD                    1920 x 1080 Full HD
Aansluitingen                                     HDMI / USB 2.0 / CI+                  HDMI / USB 2.0 / CI+                   HDMI / USB 2.0 / CI+
EU energieklasse                                                  B                                                  B                                                B
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„Oyster®  TV“

Technische wijzigingen voorbehouden

TV-toestel „Oyster® TV“ met systeemafstandsbediening*

®

Nieuw!

met ultra plat design
fascinerende beelden in hoge resolutie kwaliteit
voor DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
met behulp van Fastscan kunt u de 
voorgeprogrammeerde CanalDigitaal / TV 
vlaanderen zenderlijst op uw TV toestel makkelijk inladen
via USB 2.0 en HDMI
door VESA-norm houder
verkrijgbaar voor Oyster® Premium, Cytrac DX® Premium en 
CARO+ Premium (combinatie van „Oyster® TV“ en satellietantenne)
geïntegreerde elektronische programmagids en timerprogrammering
CI / CI+ slot
aan / uit

          

Bijzondere kenmerken

• Highend toestel                 
• LED TV    
• HD-tuner                 
• Fastscan

• Aansluitmogelijkheden    
• Universele inbouw      
• Systeemafstandsbediening  

• EPG                            
• Moduleslot               
• Netschakelaar 

®
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Oyster® SAT-DOM 50 GS  

Met de Oyster® SAT-DOM 50 GS 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. 

Technisch wordt dit door het intelligente gyro-sta-
bilisatiesysteem mogelijk gemaakt. Deze technologie 
herkent ook de kleinste veranderingen 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 een-
voudig 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 weer-
bestendige koepel ondergebracht die tevens tegen 
windstoten en de wind tijdens de rit beschermt. De fraai 
gevormde koepelantenne is bovendien absoluut licht in 
gewicht, en zij is in 2 verschillende uitvoeringen ver-
krijgbaar.

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

Bijzondere kenmerken

• Volautomatische satelliet zoek- en identificatiefunctie 
   per knopdruk
• Tv tijdens het rijden
• Ononderbroken ontvangst bij vrije zicht naar het 
   zuiden
• Waterafstotende constructie maakt bevriezing 
   in de winter onmogelijk
• Aerodynamische vorm
• Koepel bestand tegen hagel en UV bestendig

Oyster® SAT-DOM 50 GS -  
Radio- en tv-ontvangst ook tijdens de rit

3 jaar  
garantie!

Hoogte:     
Gewicht: 

ca. 38 cm
ca.   7 kg



 Reikwijdte 4
 (Oyster® SAT-DOM 50 GS)

ASTRA 1 ASTRA 3
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Oyster® SAT-DOM 50 GS  

Technische wijzigingen voorbehouden

Basis variant, speciaal voor klanten die een sat-installatie nodig hebben en reeds over 
een eigen ontvanger resp. tv-toestel met geïntegreerde ontvanger beschikken.

Top variant, speciaal voor klanten die een geïntegreerde HD gestuurde receiver met 
eenvoudige bediening en luxe-uitrusting wensen voor de ontvangst van alle vrije Duitse kana-
len en de gecodeerde NL canal digitaal kanalen zoals NL 1-2-3 RTL 4/5 SBS 6 etc. Naast 5.000 
opslagplaatsen voor radio-en tv-zenders beschikt de receiver ook over HDMI-, USB, cinch-en 
koptelefoon-aansluiting.

Oyster® SAT-DOM 50 GS Vision Light (zonder ontvanger)

Oyster® SAT-DOM 50 GS HDTV (inclusief HD ontvanger „Europe“)



18

Oyster® SAT-DOM 50 ST  

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

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. 

Bijzondere kenmerken

• Volautomatische satelliet zoek- en identificatiefunctie 
   per knopdruk
• Ononderbroken ontvangst bij vrije zicht naar het 
   zuiden
• Waterafstotende constructie maakt bevriezing 
   in de winter onmogelijk
• Aerodynamische vorm
• Koepel bestand tegen hagel en UV bestendig
• Bijzonder lichtgewicht bouwmethode

Oyster® SAT-DOM 50 ST -  
Het ruimtebesparende alternatief voor recreatievoertuigen

3 jaar  
garantie!

Hoogte:     
Gewicht: 

ca. 38 cm
ca.   7 kg



 Reikwijdte 4
 (Oyster® SAT-DOM 50 ST)
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Oyster® SAT-DOM 50 ST  

Technische wijzigingen voorbehouden

ASTRA 1 ASTRA 3

Basis variant, speciaal voor klanten die een sat-installatie nodig hebben en reeds over 
een eigen ontvanger resp. tv-toestel met geïntegreerde ontvanger beschikken.

Top variant, speciaal voor klanten die een geïntegreerde HD gestuurde receiver met 
eenvoudige bediening en luxe-uitrusting wensen voor de ontvangst van alle vrije Duitse kana-
len en de gecodeerde NL canal digitaal kanalen zoals NL 1-2-3 RTL 4/5 SBS 6 etc. Naast 5.000 
opslagplaatsen voor radio-en tv-zenders beschikt de receiver ook over HDMI-, USB, cinch-en 
koptelefoon-aansluiting.

Oyster® SAT-DOM 50 ST Vision Light (zonder ontvanger)

Oyster® SAT-DOM 50 ST HDTV (inclusief HD ontvanger „Europe“)
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CARO® 

De CARO® is een perfecte oplossing wanneer het op de 
centimeters aankomt. Door de compacte bouw van dit 
satellietsysteem is het mogelijk om een extreem lage 
opbouwhoogte van 14 cm te realiseren.

In het “hart” van de CARO® verbergt zich een innovati-
eve antenne technologie die door een hagelbestendig 
oppervlakte en robuuste materialen optimaal bescher-
md wordt. Een hagel beschermkap is daarom niet meer 
benodigd

In vergelijk met de “normale” satelliet antennes heeft 
deze 54 x 54 cm grote vlakantenne beduidend minder 
windlast zodat deze CARO® zeer interessant is voor de 
caravan en bestelbus bezitters.

Door de lage bouwhoogte en de minimale plaatsbeho-
efte is CARO® de juiste keuze oor voertuigen waar het op 
iedere centimeter aankomt.

Bijzondere kenmerken

• Hagelbestendig oppervlakte
• Zeer stabiele constructie
• Robuuste materiële kenmerken
• Zeer kleine draaicirkel
• Automatische satellietwissel
• Buitengewoon lage opbouwhoogte (ca. 14 cm)
• Automatische satellietwissel bij zenderkeuze

We hebben natuurlijk ook aan een stukje zekerheid 
gedacht. Bij het starten van uw voertuig zal de CARO® 
automatisch inklappen.

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

3 jaar  
garantie!

Hoogte:    ca. 14 cm
Gewicht: ca. 14 kg



Achterzijde CARO®-antenne:

Handmatige SKEW-aanpassing ter optimalisatie 
van de reikwijdte

 Reikwijdte 4
 (CARO®)

ASTRA 1 ASTRA 3

CARO® 
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Basis variant, speciaal voor klanten die een sat-installatie nodig hebben en reeds over 
een eigen ontvanger resp. tv-toestel met geïntegreerde ontvanger beschikken.

Top variant, speciaal voor klanten die een geïntegreerde HD gestuurde receiver met 
eenvoudige bediening en luxe-uitrusting wensen voor de ontvangst van alle vrije Duitse kana-
len en de gecodeerde NL canal digitaal kanalen zoals NL 1-2-3 RTL 4/5 SBS 6 etc. Naast 5.000 
opslagplaatsen voor radio-en tv-zenders beschikt de receiver ook over HDMI-, USB, cinch-en 
koptelefoon-aansluiting.

Premium variant, speciaal voor klanten die de voorkeur geven aan een 
complete uitrusting van een enkele leverancier. Sat-installatie en tv-toestel 
kunnen eenvoudig en probleemloos worden bediend met een 
gemeenschappelijke systeemafstandsbediening.

CARO® Vision (zonder ontvanger)

CARO® HDTV (inclusief HD ontvanger „Europe“)

CARO+ Premium (inclusief „Oyster® TV“)
®

Nieuw! - 
met systeemafstandsbediening
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CARO MA® Vis ion

CARO  MA® Vision is de instapklasse voor gewoonweg 
goede satellietontvangst. Dit handmatige schotelsysteem 
is reciever onafhankelijk, makkelijk te bedienen en zorgt 
voor een perfecte televisieontvangst in Midden Europa.

Het hart van dit handmatige systeem is de intelligente 
satellietzoeker. 

Met weinig stappen kunt u op het overzichtelijke display 
de instellingen aflezen, aan de hand van deze gege-
vens kunt u de hoeken op de speciale ontwikkelde mast  
instellen. De signaalsterkte word zowel akoestische als 
optisch weergegeven op het display, zodat het uitrichten 
van de schotel antenne nu echt gemakkelijk word. 

De CARO MA® Vision biedt u grote flexibiliteit, omdat u 
elk gewenst type satellietontvanger kunt gebruiken. 

Bijzondere kenmerken

• zeer eenvoudige bediening
• Stabiele en eenvoudig te bedienen mast
• Intelligente satellietherkenning 
   (optisch en akoestisch ondersteund)
• Weergave van de signaalsterkte voor optimale 
    uitrichting
• Automatische berekening van de satellietpositie 
   voor de actuele locatie
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

CARO MA® Vision - 
Het reciever onafhankelijke instapmodel

3 jaar  
garantie!

Hoogte:      
Gewicht: 

ca. 19 cm
ca.   9 kg



Achterkant van de vlakantenne CARO  MA® Vision

Handmatige SKEW-aanpassing ter optimalisatie 
van de reikwijdte

Reikwijdte 5
(CARO MA®)

ASTRA 1 ASTRA 3
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CARO MA® Vis ion

CARO MA® Vision - Gebruiksaanwijzing

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 sa-
tellietontvanger 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 Azi-
muth „     “ indrukken.

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

9 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.       

Technische wijzigingen voorbehouden
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CARO MA® HDTV

CARO MA® HDTV is de instapklasse voor gewoonweg goe-
de satellietontvangst. Dit handmatige schotelsysteem is 
makkelijk te bedienen en zorgt voor een perfecte televisie-
ontvangst in Midden Europa.

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

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

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 gevonden om met dit handmatige systeem 
kinderlijk eenvoudig de satelliet op te sporen, 
CARO MA® HDTV.

Multifunctionele ontvanger met Satfinder 

De innovatieve multifunctionele receiver met geïnteg-
reerde Satfinder maakt het aanzienlijk eenvoudiger om 
de satelliet te vinden. Op het tv-beeldscherm worden 
de waarden voor het uitrichten van de antenne 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. 

3 jaar  
garantie!

Hoogte:    ca. 19 cm
Gewicht:  ca.   9 kg



 Reikwijdte 5
 (CARO MA® )

ASTRA 1 ASTRA 3
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CARO MA® HDTV- Gebruiksaanwijzing

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 FUNC toest word het 
systeem geactiveerd.

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 “   ”+ en “   “.

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:

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.

654

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.

7 8 Voor het stevig vastzetten van de mast dient 
u deze te vergrendelen.

9

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

Veel kijkplezier!

CARO MA® HDTV

Technische wijzigingen voorbehouden

Multifunctionele ontvanger met Satfinder

1
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SamYSolar
+®

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

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 automa-
tisch de zonnestand of zorgt met een 65 cm offsetscho-
tel snel voor satellietontvangst met grote reikwijdte, 
simpel per knopdruk. 

SamYSolar+® - Pure mobiliteit

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.

3 jaar  
garantie!

Hoogte:      
Gewicht:  

ca. 20 cm
ca. 24 kg



Reikwijdte 2
(SamYSolar+®)

ASTRA 1 ASTRA 3

Achterzijde SamYSolar+®-antenne

Satellietontvangst of  zonnemodus 
met één druk op de knop!
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SamYSolar
+®

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 zonne-
module is daarmee altijd - vooral ook bij bewolkt weer 
- exact op de zon uitgericht en levert zo de maximale 
stroomopbrengst.

Bijzondere KenmerkenGPS

• 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-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 
   uitgebre mobiliteit
• Dit komt maximaal overeen met de opbrengst van 3 losse, 
   vast gemon teerde, 50 watt panelen (Metingen verricht in 
   Duitsland over een periode van 1 jaar, onafhankelijk van 
   jaargetijde en weer)
• Lage stroomverbruik van de motor
• Laadregelaar inbegrepen
• Hoogwaardige verwerking en robuuste materialen
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertificeerd

Bedieningskastje SamYSolar+®:
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SunMover®

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

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® - Pure zonne-energie

SunMover® zorgt bovendien voor een aanzienlijke ruimte-
besparing 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 winterma-
anden nogmaals groter. Omdat in deze tijd van het jaar de 
zon lager boven de horizon staat, leveren liggend geïnstall-
erde modules nog maar een minimale opbrengst op.

3 jaar  
garantie!
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SunMover®

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 geogra-
fische positiegegevens 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 zonne-
module is daarmee altijd - vooral ook bij bewolkt weer 
- exact op de zon uitgericht en levert zo de maximale 
stroomopbrengst.

• 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
• 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
• Laadregelaar inbegrepen
• Made in Germany
• ISO 9001 gecertificeerd
• 3 jaar garantie en betrouwbare service

Technische wijzigingen voorbehouden 

Bijzondere KenmerkenGPS

Afmetingen:
L x H x P = 14,0 x 7,1 x 3,5 cm 

Bedieningskast je SunMover®:

Hoogte:     
Gewicht: 

ca. 17 cm
ca. 24 kg
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HD ontvanger „Europe“

HDTV (High Definition Television) staat voor „hoge-resolu-
tietelevisie“ waarbij het beeldsignaal meer beeldpunten en 
dus meer detail heeft dan het traditionele televisiesignaal 
(PAL). Technisch gezien onderscheidt zich HDTV ten 
opzichte van de traditionele televisie

HDTV  High Definition Television          = hoge-resolutietelevisie

Kenmerken

            ontvanger „Europe“ - 
Een combinatie van uitstekend comfort 
en overtuigende technologie

Deze ontvanger is verkrijgbaar met de volgende 
combinaties:

• Digitale receiver (DVB-S / DVB-S2) voor ontvangst van sat- 
   programma‘s in hoge-resolutieformaat (HDTV) en standaard  
   formaat (SD)
• Fastscan: met behulp van Fastscan kunt u de voorgeprogram
   meerde CanalDigitaal / TV vlaanderen zenderlijst op uw TV 
   toestel makkelijk inladen
• Ondersteunde beeldformaten: 
   480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i
• TWIN tuner: 2e satelliet ingang voor opname 
   van een uitze ding terwijl naar een andere uitzending kan 
   worden gekeken (Twin unit vereist!)
• Updates van software en zenderlijst
• Talrijke zenderlijsten van verschillende Europese landen  
   voorgeprogrammeerd
• Vrij instelbare favorietenlijst
• Gebruiksvriendelijk en meertalig schermmenu 
   (talen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, PL)
• 5.000 Programmaplaatsen (voor tv en radio)
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids
• Geïntegreerde teletekst met subpagina’s geheugen
• PVR-functie (Personal Video Recorder): 
   opnemen en afspelen via externe USB-gegevensdragers
• Common Interface, kaartmodule-systeem met CI-slot voor  
   gecodeerde programma’s (module / kaart niet inbegrepen)
• SDHC card interface bv voor weergave van JPG beelden
• RASS (Radio Screen Show): zendt actuele informatie m.b.t. het  
   programma zoals de CD cover van de gespeelde track, 
   kort nieuws, enz. 
• Digitale radio-ontvangst in CD kwaliteit
• Webradio via IP-netwerkaansluiting
• Weergave van beeld- en muziekgegevens (bijv. JPEG) 
   van externe opslagmedia via USB 2.0 interface
• Schakelspanningsuitgang 6 V / 12 V voor 16:9 / 4:3 
   omschakeling aan de SCART-stekker van een tv-toestel
• Stand-by stroom slechts ca. 10 mA (0 mA in 
   stroombesparingsmodus)
• 3 jaar garantie
• Gewicht: 1,2 kg
• Afmetingen: L x H x P = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
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HD ontvanger „Europe“

Technische wijzigingen voorbehouden 

Standard Definition Television - SDTV) door een hogere 
verticale en horizontale resolutie. Voor de optimale 
weergave van HDTV signalen moet het weergavetoestel 
een voldoende hoge fysische resolutie hebben.

HDTV  High Definition Television          = hoge-resolutietelevisie
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3 jaar  
garantie!

• Digitale HDMI uitgang voor ansluiting van een LCD of  
   plasma tv-toestel
• Digitale HDMI ingang, met loop-through functie voor het  
   doorlussen van een HDMI signaal naar de HDMI uitgang
• 2 x LNB IN (SAT1, SAT2) voor TWIN-functie
• S/PDIF digitale audio uitgang (coaxiaal) voor aansluiting aan  
   een externe audioversterker of een stereo-installatie
• Hoogwaardige YPbPr-componenten uitgang (Cinch) voor  
   beamer / LCD- / plasma-toestellen (HD-geschikt)
• Analoge video / audio in- en uitgangen (Cinch) voor  
   aansluiting van analoge SDTV-toestellen
• Loop-through functie (doorlussen van de analoge signalen van  
   de AV-ingangen [CVBS, audio L/R] naar de overeenkomstige  
   AV-uitgangen) mogelijk
• CTRL Out (Cinch), schakelspanning 12 V / 300 mA
• AV CTRL (Cinch), schakelspanning 6 V / 12 V
• 2 x USB 2.0
• LAN, IP-netwerkaansluiting
• CI slot en SDHC card slot
• Hoofdtelefoon aansluiting met volumeregeling
• Antenna control voor Oyster antenne
• 12 V - 24 V DC In (werkingsgebied:  10,5 V …. 30 V)
• Schakelrelais contacten, max. 7 A / 30 V DC
• Sat Mouse voor kanaalindicatie, directe bediening en  
   IR-ontvangst
• EXT-IR voor aansluiting van een optionele IR-ontvanger met  
   3,5 mm klinkstekker

Toebehoren

• Sat Mouse met kanaalindicatie en directe  
   bediening
• IR afstandsbediening, 2 systeemcodes   
   omschakelbaar, voor bediening van twee  
   receivers zonder interferenties  
• „Easy“ afstandsbediening 

Opties

• Externe loop-through switch: om het SAT- 
   signaal door te schakelen naar een ander  
   toestel zoals SAT-receiver of modem
• IR-sensor 
• Cinch- / Scart-adapter voor aansluiting van  
   oudere TV-toestellen
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Uitrust ingsvar ianten /  Toebehoren

Technische wijzigingen voorbehouden 

SKEW 

(Voor Oyster® Vision, HDTV en Premium leverbaar / 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 onafhankelijke pro-
grammakeuze aan de Oyster®-receiver en aan de aanvullende receiver mogelijk (tweede receiver: niet in de 
standaard TWIN-levering inbegrepen).

TWIN-LNB

TWIN-LNB SKEW

(Voor Oyster® Vision, HDTV, Internet en Premium leverbaar)

Voor een best mogelijke ontvangst in de randgebieden van de zuidwestelijke en de zuidooste-
lijke 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 polarisatiehoekfout gecompenseerd.                  
Met de SKEW-uitrusting geniet u van een comfortabele optimalisatie van de reikwijdte met volauto-
matische SKEW-instelling (LNB-verstelling). 

(Voor Oyster® Vision, HDTV en Premium / niet voor Oyster® Internet leverbaar)

De combinatie van TWIN LNB met skew biedt u het maximale comfort.

De Besturing houdt de gehele elektronica van de satellietinstallatie in en kan door zijn compacte construc-
tie “uit zicht” worden weggebouwd.                              Afmetingen besturing: 15,1 x 4,6 x 11,5 cm 
 
Met één druk op de knop gaat de antenne naar zijn laatste ontvangstpositie (LEM). Als op 
deze positie geen beeld wordt ontvangen start onmiddellijk het volautomatisch zoeken.                                                                                                                                          
                                                                                    Afmetingen bedieningselement: 14,0 x 7,1 x 3,5 cm

(Voor Oyster® Vision, HDTV, Premium en 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. 

Besturing en bedieningselement

Grondmontagekit 

De satfinder is een intelligent apparaat voor het handmatig uitrichten van de antenne op de gewenste 
satelliet. Toegankelijk is alleen het gemakkelijk hanteerbare bedieningelement dat maar enkele gebruiksvri-
endelijke knoppen heeft. Het overzichtelijke display toont voor u momentele locatie en gewenste satelliet 
de exacte waarden voor het instellen van de satellietinstallatie aan.

De satfinder herkent tijdens het handmatige zoeken en zonder enige vertraging het ontvangen signaal van 
de juiste satelliet. De precieze weergave van de signaalsterkte helpt u bij de fijnafstelling.
                                                                                    Afmetingen Satfinder: 16,0 x 8,7 x 3,5 cm 

Satfinder
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Technische gegevens

Technische gegeven HD Ontvanger „Europe“

Tuner DVB-S / DVB-S2 en Fastscan a

Ondersteunde beeldformaten 576p, 720p, 1080i oder 1080p

Audio decodering           MPEG2 / Dolby AC-3           

Audio Modi Mono / dual channel geluid, Stereo, Joint Stereo

Teletekst a

PVR-functie: opnemen en afspelen via externe USB-gegevensdragers a

EPG: geïntegreerde elektronische programmagids a

Gewicht 1,2 kg

Afmetingen (L x H x P) ca. 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

Voedingsspanning: 12 V - 24 V DC in (Workspace 10,5 V ... 30 V) 12 V - 24 V

Stand-by stroom ~ 10 mA (0 mA in stroombesparingsmodus)

Aan en uit schakelaar a

Aansluitingen
HDMI-ingang - voor het aansluiten van externe bronnen, zoals DVD-speler a

HDMI-uitgang - op een LCD of LED TV aansluiting a

RCA - SD Video / Audio L / R-uitgang a

Digitale HDMI uitgang (Coaxial) voor ansluiting van een externen 
Audio-versterker of stereo-installatie a

USB 2.0 a

SDHC geheugenkaartsleuf a

moduleslot CI

koptelefoon aansluiting a

EXT-IR voor aansluiting van een optionele IR-ontvanger met 3,5 mm klinkstekker a

ten Haaft televisietoestel „Oyster® TV“ - 19“ „Oyster® TV“ - 21,5“ „Oyster® TV“ - 24“

Type L187TRS L217TRS L247TRS

EU energieklasse B B B

Schermgrootte 19“ / 47 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm

Opgenomen vermogen gebruikt 23 W max. 26 W max. 35 W max.

Jaarlijks energieverbruik in kWh / jaar* 34 kWh / jaar 37 kWh / jaar 51 kWh / jaar

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

Resolutie (pixel) HD Ready 1366 x 768 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080

Kijkhoek h / v 170° / 160° 170° / 160°                                             170° / 160°                                             

Tuner DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2** DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2** DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2**

Afmetingen met voet (L x H x P) 43,7 x 28,9 x 11,1 cm 50,2 x 32,7 x 11,1 cm 56,3 x 35,8 x 11,1 cm

Afmetingen zonder voet (L x H x P) 43,7 x 26,1 x 4,6 cm 50,2 x 29,9 x 4,6 cm 56,3 x 33,0 x 4,6 cm

Gewicht met voet / Gewicht zonder voet ~ 2,8 kg / ~ 2,5 kg ~ 3,4 kg / ~ 3,1 kg ~ 3,8 kg / ~ 3,5 kg

VESA-norm voor houder 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

Bedrijfsspanning 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1

1alleen met netadapter

12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1

1alleen met netadapter

12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1

1alleen met netadapter

Aansluitingen

2 x HDMI a a a

2 x USB 2.0 video / audio / foto video / audio / foto video / audio / foto

3 x cinchbus (RCA) analoog audio / FBAS in analoog audio / FBAS in analoog audio / FBAS in

Stekkerbus 3,5 mm stereo koptelefoon aansluiting koptelefoon aansluiting koptelefoon aansluiting

Digitale audio-uitgang coaxiaal (RCA) a a a

Netschakelaar aan / uit a                 a               a                 

CI / Ci+ moduleslot a a a

Leveringsomvang

TV-toestel a a a

Standvoet a a a

Stroomaansluitkabel 12 V / 24 V 
(met boordspanningsstekker) a a a

Afstandsbediening a a a

Netadapter 110 V... 240 V AC
met EURO-geaarde stekker a a a

**Terrestrische antenne niet in de levering inbegrepen.
*Energieverbruik XYZ kWz / jaar op grond van een dagelijks gebruik van 4 uur per dag / 365 dagen. Dagelijks energieverbruik hangt af van het type TV.
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Produktgroep Oyster® 65 / 85 Oyster® Internet Oyster® SAT-DOM GS Oyster® SAT-DOM ST

Volautomatische satinstallatie a a a a

Handmatige satinstallatie - - - -

Satinstallatie   zonne-installatie - - - -

Satinstalatie - internet installatie - a - -

Handmatig / volautomatische uitrichting

Volautomatische uitrichting in 30-60 seconden a a a a

Handmatige uitrichting mogelijk mogelijk - -

Volautomatisch zoeken en identificatie van satelliet a a a a

Automatische satellietwissel bij overschakeling ander 
programma

a a a a 

Afmetingen

Schotel diameter Ø 65 / 85 cm Ø 85 cm Ø 42 cm Ø 42 cm

Reikwijdte (TV en radio) 2 / 1 1 4 4

Hoogte ~ 22 cm ~ 23 cm ~ 38 cm ~ 38 cm

Gewicht ~ 14 kg ~ 16 kg ~ 7 kg ~ 7 kg

LNB en SKEW apparatuur

Single LNB a a a a

TWIN LNB optioneel - - -

SKEW elektronisch optioneel a - -

TWIN SKEW elektronisch optioneel - - -

SKEW mechanisch a - - -

Speciaal

Bijzonder stabiele draaikoptechnologie a a - -

Bediening mogelijk tijdens het rijden - - a -

Zelfstandig sluiten bij start van het voertuig a a - -

Arrêtering van de draaiingsas bij ingeklapte installatie a a - -

Waterafstotende ,hagel-resistente constructie a a a a

Max. Toegestane Voertuigsnelheid ~ 130 km/h a a a a

Stroomvoorziening                       variant          

Aansluitspanning
(Boordspanning)

                                          

Vision1) 12 V / 24 V - 12 V / 24 V 12 V / 24 V

HDTV2) 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V

  TV - 19“ / 21,5“ / 24“3) 12 V / 24 V - - -

Max. stroomopname tijdens 

satelliet / solar zoeken
Vision1) 7 A - 1,3 A bij 12V / 0,7 A bij 24 V 1,3 A bij 12V / 0,7 A bij 24 V

HDTV2) 7 A 8 A 2,1 A bij 12V / 1,7 A bij 24 V 2,1 A bij 12V / 1,7 A bij 24 V

TV - 19“ / 21,5“ / 24“3) 10 A - - -

Stroomopname

tijdens in bedrijf

                                                   

                                                                             

Vision1) 15 mA - 1,3 A bij 12 V / 0,7 A bij 24 V 100 mA

HDTV2) 800 mA
3A (internet Operating) 

800mA (TV-modusb, 
modem)

2,1 A bij 12V / 1,7 A bij 24 V 900 mA

TV - 19“ / 21,5“ / 24“3)                     max. 22 W / 26 W / 35 W - - -

Standby stroomopname op 12 

Volt boordspanning / energie 

sparend (Direct op accu 

Vision1) 15 mA - 35 mA 35 mA

HDTV2) 10 mA / 0 mA 10 mA / 0 mA 10 mA / 0 mA (35 mA) 10 mA / 0 mA (35 mA)

TV - 19“ / 21,5“ / 24“3) 0,5 W - - -

Technische gegevens

Energieverbruik „Oyster® TV“ 19“ / 47 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm

EU energieklasse B B B
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Cytrac DX® CARO® CARO MA® SamYSolar+® SunMover®

a a - a -

- - a - -

- - - a -

- - - - -

a a - a a

mogelijk mogelijk a mogelijk -

a a - a -

a a - a -

56 cm x 56 cm 54 cm x 54 cm 54 cm x 54 cm Ø 65 cm -

3 4 5 2 -

~ 14 cm ~ 14 cm ~ 19 cm ~ 20 cm ~ 17 cm

~ 17 kg ~ 14 kg ~ 9 kg ~ 24 kg ~ 24 kg

a a a a -

optioneel - - - -

- - - - -

- - - - -

a a a a -

- - - - -

- - - - -

a a - a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V 12 V 

12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V - -

12 V / 24 V 12 V / 24 V - - -

7 A 7 A 400 mA 10 A 10 A

7 A 7 A 800 mA - -

10 A 10 A - - -

15 mA 15 mA 0 mA max 40 mA / 0 dag max 40 mA / 0 dag

800 mA 800 mA 800 mA - -

max. 22 W / 26 W / 35 W max. 22 W / 26 W / 35 W - - -

15 mA 15 mA 0 mA max 40 mA / 0 dag max 40 mA / 0 dag

10 mA / 0 mA 10 mA / 0 mA 10 mA / 0 mA - -

0,5 W 0,5 W - - -

Reikwijdte 2

Reikwijdte 3

Reikwijdte 4

Reikwijdte 1

1) Bij Vision: Zonder TV / Receiver    2) Bij HDTV: Met HDTV receiver, zonder TV    3) Bij “Oyster TV”: Met TV en antennebesturing

 

ASTRA 1

ASTRA 3

Technische gegevens

Reikwijdte 5

Technische wijzigingen voorbehouden 
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