
 Kompakt og let    super rækkevidde    utrolig hurtig klar til modtagelse    online opdateringer



Ja, vi bliver  
endnu bedre!
ten Haaft er ensbetydende med super kvalitet.

Og vi hviler alligevel ikke på laurbærrene. 

Vores erfaringer samlet gennem flere årtier er 

basis for enhver nyudvikling. Vi ved, hvad der 

fungerer, holder og vækker begejstring.

Et stort skridt 
Det er flere banebrydende nyskabelser, som udmærker Oyster® .

Der startes et nyt kapitel i historien om mobil antenneteknologi. 

Start modtagelsen!

Højden i sammenklappet stilling er kun ca. 17 cm (selv i TWIN-varianten og med SKEW)! Dette kan vi  

takke den gennemtænkte konstruktionsløsning for: Feedarmens svungne form sparer plads, når udstyret 

skal pakkes væk. Uden at berøre taget og næsten lydløst.

Den udvendige dels vægt: ca. 11 kg

Skærmens diameter: 85 cm
kun 17 cm høj

Kan leveres fra
marts 2017
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Se så langt væk,  
du vil
Europa, Nordafrika, Mellemøsten …

Oyster®  overbeviser med en maksimal  

rækkeviddestyrke. Skærmens diameter på 85 cm  

er en væsentlig del heraf.

De anførte rækkevidder for modtagelsen  

er omtrentlige rækkevidder. ten Haaft  

har ingen indflydelse på de enkelte programmers rækkevidde. 

Satellitoperatøren har alene ansvaret for de faktiske rækkevidder. 

Der gives for fremtiden ingen garanti for modtagelsens rækkevid-

der, der vises her.

THOR Nordic Beam

ASTRA 4 Nordic Beam

THOR Europe Beam

Varianterne
Oyster®  Vision (uden receiver)

Basisvarianten, hvis du ønsker at bruge en eksisterende receiver eller et  

fjernsynsapparat med indbygget receiver. Betjeningen sker med betjeningsdelen.

Oyster®  Premium
(inkl. „Oyster® TV“ fjernsyn)

Det komplette system fra ten Haaft.  

Systemets fjernbetjening bruges til  

fjernsynet og satellitanlægget.

Mulighed for begge:  

TWIN-varianten til to fjernsyn:

„Oyster® TV“
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Nem betjening alt ef-
ter ønske
”Hjernen” i Oyster®  er styreenheden, FeatureBox. 

Den beregner og regulerer.  I Vision-varianten kom-

munikeres der med FeatureBox via betjeningsdelen, 

i Premium-varianten bruges fjernsynets fjernbet-

jening. Med mobiltelefonens app kan FeatureBox 

nu også bruges på smartphonen. De grundlæggende 

betjeningsfunktioner er til rådighed og antennen 

kan f.eks. tilsluttes eller deaktiveres eksternt, der 

kan skiftes satellit eller systemindstillingerne kan 

blive vist.

 

FeatureBox’en kan derfor mere og er endda blevet 

slankere.
Led ikke.  
Find!
Oyster®  ved hele tiden, hvor satellitterne er. 

Derfor skal du ikke bruge tid på irriterende 

søgninger. Systemet indstiller sig målrettet 

efter satellitterne. 

Årsagen til det teknologiske fremskridt er 

samspillet mellem tre komponenter:  

GPS, 3D kompas og en hældningssensor.  

GPS’en bestemmer placeringen, 3D kompasset 

fastslår, i hvilken retning dit køretøj (og 

dermed antennen) vender, hældningssensoren 

fastslår køretøjets evt. skæve position og 

sørger for, at antennen justeres nøjagtigt. 

Køretøjets hældning undervurderes ofte. 

Nogle få grader  

forstyrrer utroligt meget. Meget mere end 

f.eks. højdeforskellen mellem køretøjets 

position på et bjerg og i dalen.

GPS, 3D kompas  

og hældningssensor - 

denne kombination  

er vigtig.
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Satellit-  

eller transponder-

indstillingerne 

ændres ofte

Væbnet mod ændringer
Det er rigtigt irriterende, når satellitsignalernes tekniske egenskaber ændrer sig, og når du er på 

ferie et sted i Europa og pludseligt intet længere fungerer. Ofte hjælper her kun en opdatering. 

Det klares dog hurtigt af vores teknikere, men det skal jo også opdateres i din satellitantenne.

Opdateringer klarer Oyster®  online via din smartphone (eller også via et USB-stick). Og det er 

ikke bare tekniske løjer.

Opdateringen downloades direkte til din mobiltelefon og kan derfra indlæses i systemet.  

Du kan downloade en gratis app til Oyster® , som giver mange gode muligheder ud over  

opdateringsfunktionen. Vi giver dig straks besked, hvis der fastslås ændringer i  

satellitternes egenskaber. Du ved så, hvad der er årsag til forstyrrelsen og får hurtigt  

en ny opdatering.

Din mobiltelefon er forbundet med Oyster® -styringen via appen. Opstår der tekniske  

forstyrrelser, kan disse også ofte fastslås med Oyster® app. Dataene kan derefter overføres  

til kundeservicen.

Et kabel er  
et kabel
Når vi taler om ”et-kabel løsningen”, så mener vi også ét kabel. Der 

bruges ikke andre til strømforsyningen. Vi bruger et særligt koaksi-

alkabel, som bruges både til styringen, strømforsyningen og signa-

loverførslen fra den udvendige del. Dermed bliver monteringen til 

en ”minimal-invasiv operation”. Et lille hul er nok.

Vores TWIN-version skal selvfølgelig have endnu et koaksialkabel.
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Pålidelig stabilitet og ringe 

vægt takket være innovative 

materialer og gennemtænkt 

konstruktion.

Skærmens arm  

af superlet  

magnesium

Ingen risiko for ustabilitet!
Den udvendige del på Oyster®  vejer knap nok ca. 11 kg. Det er næsten forbløffende, hvor stabil den er 

til trods for den lave vægt. Og det er meget vigtigt. Ikke kun for den berømte ”lange Oyster®-levetid“, men også 

for en modtagelse uden afbrydelser. Fabrikanter, der sparer det forkerte sted, risikerer et ustabilt antenne-

system, som påvirkes af vind. Og dermed er forstyrrelser i billedkvaliteten forprogrammeret.

Stabiliteten i Oyster®  er resultatet af gennemtænkt ingeniørarbejde og ultramoderne materialer, af høj 

kvalitet, som også bruges i racerkørsel. Skærmens arm er fremstillet i et stykke og består af ultralet  

magnesium. Det gør den utrolig stabil og vridningssikker selv med lav vægt.

Selv armen af glasfiberforstærket kunststof bliver utrolig stabil takket være præcist beregnede stivere 

inden i armen. Det vil sige: Den kan ikke drejes forkert. I den gennemtænkte komponent er der også nok 

plads til kabler og hældningssensor samt kompas og GPS-sensorer. Udstyres antennen med SKEW (option), 

er denne også indbygget i armen og er dermed beskyttet mod vind og vejr.

SKEW: automatisk mere rækkevidde
SKEW (udtales skju) er en lille elektrisk motor, som justerer LNB automatisk og 

dermed øger Oyster® ’s rækkevidde betydeligt. Det ekstra udstyr bør bruges, hvis 

du ofte er på ferie i Sydvest- og Sydøsteuropa.

Her kan SKEW i hvert fald betale sig. Hvor andre bliver nødt til at klatre op på 

campingvognens tag, klarer SKEW dette automatisk. SKEW er indbygget i armen og 

er dermed beskyttet mod vejrlig og skader.
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Ingen grund til at 
genopfinde hjulet
Drejeknapteknikken er gennemprøvet  

på utallige Oyster®-anlæg. Vi har forbedret  

den i Oyster® , princippet er dog det 

samme: Kun antennens knap drejes, selve 

antennen er fast.

Dette betyder, at der ikke skal bevæges  

så megen vægt. Dette reducerer strømfor-

bruget samt den mekaniske belastning og 

sparer derved plads.

Og drejepunktet ligger højere. Oyster®  

forbliver bevægeligt til trods for meget sne.
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Oyster® = kvalitet 
Blandingen af enkel, robust teknik og ultramoderne 

elektronik er afgørende. ”Consumer-ware”, der nemt 

går i stykker, finder du ikke hos ten Haaft.

Vi bruger kun gennemprøvede ”heavy-duty” kompo-

nenter. Vi sammenligner dette med de store krav fra 

bilstandarderne. Bilstandarderne har meget strenge 

krav, hvad angår modstand mod vibrationer, meka-

niske stød og ekstreme temperaturer. Og vi klarer 

det endnu bedre. 3 års garanti er for os en selvfølge.
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Diskret blikfang:  

hemmelighedsfuld, blålig

Lyset på Oyster® .  

Lyseffekten kan tændes og  

slukkes efter ønske.

Kvalitet i fakta 
og tal 
Højde: ca. 17 cm

Den udvendige dels vægt: ca. 11 kg

Monteringsplade vægt: ca. 2 kg

Skærmens diameter: 85 cm

Certificeret iht. DIN ISO 9013

Konstruktion: Single eller TWIN

Option: med eller uden SKEW

Made in Germany

ten Haaft GmbH

Neureutstr. 9, 75210 Keltern

Tel.: 0049 7231- 58 588 0

Fax: 0049 7231- 58 588 119

info@ten-haaft.de

www.ten-haaft.de
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