
 Kompakt och lätt    räckvidd med topprestanda    extremt snabb mottagning    online-uppdatering



Ja, vi blir  
ännu bättre!
ten Haaft står för toppkvalitet.

Och trots det strävar vi ännu högre.  

Decenniers erfarenhet påverkar varje  

nytt utvecklingssteg.  

Vi vet vad som fungerar, vad som håller 

och vad våra kunder blir nöjda med.

Ett stort steg 
Oyster®  kännetecknas av flera banbrytande innovationer.

Vi har har gett den mobila antenntekniken en ny dimension. 

Ställ in och ta emot!

I hopfällt tillstånd är höjden bara ca 17 cm, (även TWIN- och SKEW-varianterna)! Den kompakta  

dimensionen beror på den smarta konstruktionen: Parabolarmen gör att systemet kan dras ihop till  

en utrymmessnål position. Den fälls in nästan ljudlöst och utan att nudda taket.

Extern enhet vikt: ca 11 kg

Parabolspegel diameter: 85 cm
Endast 17 cm hög

Levereras från 
mars 2017
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Var du än befinner dig
Europa, Nordafrika, Mellanöstern ...

Oyster®  övertygar med sin maximala räckvidd.

Detta tack vare parabolspegeln som har en  

diameter på 85 cm.

De indikerade mottagningsräckvidderna  

visar ungefärliga kärnräckvidder.  

ten Haaft kan inte påverka sändningsräckvidden för de indivi-

duella programmen. De faktiska sändningsräckvidderna kan bara 

påverkas av de respektive satellitföretagen. Vi kan därför inte 

garantera att de här visade mottagningsräckvidderna kommer 

att gälla för all framtid.

Varianter
Oyster®  Vision (utan mottagare)

Grundvarianten, när du vill använda en befintlig mottagare eller en TV-apparat  

med integrerad mottagare. Manövreringen sköts med manöverenheten (knappsatsen).

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

Det kompletta systemet från ten Haaft. 

Hela systemet styrs med fjärrkontrollen  

till TV-apparaten och satellitanläggningen. 

Tillval för båda:  

TWIN-version för två TV-apparater

„Oyster® TV“

THOR NORDIC

ASTRA 4 NORDIC

EUROBIRD 9

THOR EUROPE
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Enkel manövrering  
av ditt val
”Hjärnan” i Oyster®  är styrenheten, FeatureBox. 

Den sköter alla beräkningar och styr systemet.  

Med Vision-varianten kommunicerar du med din 

FeatureBox via manöverpanelen, med Premium- 

varianten använder du fjärrkontrollen till din TV. 

Det finns också en mobilapp som du kan ladda ner 

för att styra din FeatureBox från din smartphone. 

Du har tillgång till alla grundläggande manövre-

ringsfunktioner och du kan t.ex. starta eller stänga 

av antennen från fordonets utsida, byta till en 

annan satellit eller visa systeminställningarna. 

Vår FeatureBox har således fler funktioner än  

tidigare och har dessutom blivit slankare.

Inte söka.  
Hitta!
Oyster®  känner alltid av exakt var  

satelliterna befinner sig. Därför behövs 

inga trista rundsökningar. Systemet  

riktar träffsäkert in sig mot satelliten. 

Grunden för detta tekniska framsteg är 

samspelet mellan tre komponenter:  

GPS, 3D-kompassen och lutningssensorn  

GPS-enheten identifierar platsen, 3D- 

kompassen identifierar vilken riktning som 

fordonet (och följaktligen antennen) pekar 

mot, lutningssensorn känner av om fordo-

net står lutat och låter antennen  utföra 

en justeringsrörelse. I synnerhet fordonets 

lutning underskattas ofta.  

Bara ett par grader har avsevärd stör-

potential. Lutningen har mycket större 

påverkan än t.ex. höjdskillnaden mellan en 

fordonsposition på en bergstopp och i en 

dalgång.

GPS, 3D-kompass  

och lutningssensor - 

en kombination som 

gör skillnad.
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Satellit- resp. 

transponderinställ-

ningar ändras ofta

Beredskap mot ändringar
Vilken frustration när satellitsignalernas tekniska egenskaper plötsligt har ändrats. Du är på se-

mester någonstans i Europa och helt plötsligt verkar ingenting fungera. Då hjälper det ofta med 

en uppdatering. Även om våra tekniker kan programmera uppdateringen blixtsnabbt, måste den 

ändå laddas ner till ditt system. 

Oyster®  uppdateras online via din smartphone (eller  alternativt till ett USB-minne). Det här är 

lite bättre än en onödig extrafunktion. 

Uppdateringen skickas direkt till din mobil så att du kan uppdatera systemet från  

mobilen. Oyster®  har en gratisapp som du kan ladda ner och som förutom  

uppdateringsfunktionerna öppnar en hel rad intressanta möjligheter. Vi informerar  

dig så snart som vi upptäcker att satellitegenskaperna har ändrats. Du får veta vad som orsakar 

störningen och får så snabbt som möjligt ta emot den korrigerande uppdateringen. 

Via appen är din mobil ansluten till Oyster® -styrningen. Tekniska problem kan i de flesta fall 

diagnostiseras med Oyster®-appen. Uppgifterna kan därefter överföras till kundtjänsten.

En kabel  
räcker
När vi talar om vår ”en-kabel-lösning“, menar vi vad vi säger. Det 

behövs ingen ytterligare kabel för strömförsörjningen. Den enda  

kabel som behövs är en speciell koaxialkabel, som leder all ström 

och alla signaler som behövs för styrning, strömförsörjning och 

signalöverföring till den externa enheten. På så sätt blir fordons-

installationen en ”minimalt invasiv operation“. Det behövs bara ett 

enda enda litet hål. 

För TWIN-versionen tillkommer givetvis en andra koaxialkabel.
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Pålitlig stabilitet och låg vikt 

tack vare innovativa material 

och smart konstruktion.

Parabolarm  

av ultralätt  

magnesium

Ingen risk för glapp!
Den externa enheten för Oyster®  väger bara ca 11 kg. Trots att vikten blivit lägre har stabiliteten ökat. 

Och stabiliteten är avgörande. Inte bara med tanke på den legendariska ”Oyster®-livslängden” utan  

speciellt med tanke på avbrottsfri mottagning. Tillverkare som försöker spara på fel ställe, riskerar att 

producera ett instabilt vindkänsligt antennsystem. Då blir bildstörningar oundvikliga.

Stabiliteten hos Oyster®  är resultatet av innovativ ingenjörskonst och högvärdiga material enligt  

senaste teknik, av samma typ som används inom motorsporten. Parabolarmen är tillverkad i ett stycke  

och består av ultralätt magnesium. Detta gör att den är oerhört robust och vridningsstyv, trots den  

låga vikten.

Parabolarmen av glasfiberarmerad plast har också högsta torsionsstyvhet tack vare exakt beräknade inre 

armeringsribbor. I klartext: Den går inte att deformera. I denna genomtänkta komponent finns dessutom 

utrymme för kabeldragning, lutningssensor, kompass och GPS-sensorsystem. Om antennen är utrustad 

med en SKEW (tillval), är även denna del integrerad i parabolarmen och är således skyddad mot väder och 

vind.

SKEW: Automatiskt större räckvidd
SKEW (uttalas skjo) består av en liten elmotor, som automatiskt justerar LNB- 

vinkeln och på så sätt avsevärt ökar räckvidden för Oyster® . Detta tillval rekom-

menderas för alla som ofta reser i sydvästra och sydöstra Europa.

Då lönar det sig att ha investerat i en SKEW. Medan andra måste klättra på husbi-

lens tak sköter SKEW justeringen automatiskt. SKEW är integrerad i parabolarmen 

och är på så sätt skyddad mot väder och vind och mot skador.
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Hjulet behöver inte 
uppfinnas på nytt
Tekniken med roterande huvud har visat 

sig pålitlig i tiotusentals Oyster-system. 

För Oyster®  har vi förfinat tekniken,  

men principen är densamma: Det är bara 

antennhuvudet som roterar, antennkroppen 

förblir orörlig.

Det betyder: Mindre vikt att förflytta. 

Mindre vikt leder till lägre strömförbru-

kning, mindre mekanisk belastning och 

mindre behov av utrymme.

Dessutom ligger rotationspunkten högre. 

Oyster®  roterar fritt till och med under 

ett tjockt snötäcke.

Oyster® = Kvalitet 
Kombinationen av enkel, solid teknik och senaste  

elektronik är avgörande. Produkterna från ten Haaft 

innehåller inga ömtåliga komponenter av s.k.  

”konsumentkvalitet”. 

Vi använder bara beprövade, extra tåliga ”Heavy-Duty”- 

komponenter. De höga krav som ställs inom fordonsin-

dustrin är vårt riktmärke. De krav som ställs på motor-

fordon när det gäller vibrationstålighet, stöttålighet 

och temperaturtålighet är ytterst stränga. Vi brukar 

överträffa dessa krav. 3 års tillverkningsgaranti är   

    därför en självklarhet.
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Diskret blickfång:  

gåtfullt blåaktigt sken som  

belyser din Oyster®  Denna  

ljuseffekt kan du tända och 

släcka efter behag.

Kvalitet  fakta 
och siffervärden 
Höjd: ca 17 cm

Extern enhet, vikt: ca 11 kg

Vikt Montering Material: ca 2 kg

Parabolspegel diameter: 85 cm

Certifierad enligt DIN ISO 9013

Utförande Single eller TWIN

Tillval: med eller utan 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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www.jrlarmcenter.com

JRLt i Lindome AB 

Elementvägen 1, 437 36 Lindome

Tel.: 0046 31 795 03 04

Fax: 0046 31 998 499 

info@jrlarmcenter.com


