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Utviklet og produsert i Tyskland i 30 år.

PÅ TUR VERDEN RUNDT – HJEMME OVERALT TEN HAAFT – EN TYSK SUKSESSVIRKSOMHET

Den som vil følge med på lokale nyheter, favorittserien eller heie på sitt 

fotballag, må ikke gi avkall på vanlig komfort: Med et satellitt- eller In-

ternett-anlegg fra ten Haaft kan du være i bobil eller campingvogn og 

bekvemt lytte til radio, se på TV eller til og med surfe mobilt på nettet.

Våre helautomatiske satellittanlegg har lang levetid, er pålitelige og 

enkle å betjene. Tallrike alternativer som er spesialtilpasset dine behov, 

gjør mottaket enda mer komfortabelt mens du er på tur.

Gjennom bruken av materialer av topp kvalitet, kontrollerte kvali-

tetskomponenter og en stabil konstruksjon samt bestandighet mot 

UV-stråling og vær er våre anlegg perfekt egnet for utendørs bruk.

Bak innovasjonene fra ten Haaft står et helhetlig konstruksjons- og 

designkonsept i harmoni med miljøet, noe som gjør turen enda hyg-

ten Haaft er kjent for topp kvalitet, pålitelige produkter og ekspert-

service i hele Europa. Vår bedrift har vært ISO 9001-sertifisert siden 

2008, noe som er et uavhengig bevis på at våre kunder alltid er i fokus 

samtidig som vår kvalitetsstyring både fungerer optimalt og utvides 

kontinuerlig.

De siste 30 årene er folk blitt oppmerksomme på oss takket være man-

ge ny- og videreutviklinger hos ten Haaft. Dette har resultert i at vi i 

dag er premiumprodusenten innen mobil satellitteknologi – en suksess 

som gjør oss stolt og som er en pådriver for å yte maksimalt om og 

om igjen. 

Med utviklingen av den første Oyster® i 1992, som er en populær klas-

siker blant ten Haaft-anleggene den dag i dag, satte virksomheten 

utgangspunktet for å klatre opp i klassen til premiumprodusentene. 

Viktige innovasjoner som den såkalte «dreiehodeteknikken» til Oyster® 

der det ikke lenger er hele antennekroppen som roterer, men kun selve 

hodet, eller trolig de laveste flatantennene CARO®+ og Cytrac® DX med 

sin patenterte antenneteknologi sørger for stabilt TV-mottak og impo-

nerende rekkevidder – selv i reiseområder langt unna som Nord-Afrika 

og Midtøsten.

geligere. Sikkerhet er også et tema som spiller en viktig rolle: Alle våre 

helautomatiske satellittanlegg er koblet til elektronikken i kjøretøyet 

på den måten at anlegget kjøres automatisk inn når tenningen skrus 

på. Turer på motorveier med oppreist antenne som vaier i fartsvinden, 

tilhører altså fortiden.

Ta imot signalene – Våre produkter vekker begeistring, om og om igjen.

Og når det gjelder Internett, så har ten Haaft også en nyutvikling som 

det ikke finnes maken til: Med Oyster® Connect-systemet kan du i 

fremtiden spenne opp ditt egne «mobile hjemmenettverk» slik at du 

forblir i kontakt med verden*. 

I tillegg til det har vi den WLAN-kompatible Oyster® Smart TV-serien 

der klassisk fjernsyn og datamaskinen smelter sammen i ett og samme 

apparat. Takket være denne førsteklasses teknologien henter du Inter-

nett på skjermen med bare ett tastetrykk.

*For LTE-drift kreves et SIM-kort som ikke er inkludert i leveransen. Tilkoblingskostnadene som påløper, 
samt Internett-parameterne (nedlasting/opplasting, int. roaming) er avhengig av den enkelte nettopera-
tøren og bør kontrolleres av kunden.

TEN HAAFT

3 års  
garanti!
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DET FINNES TO BETJENINGSVARIANTER 

VISION

SATELLITTER

Visionvarianten, egnet for kunder som allerede har en mottaker 

eller et TV-apparat med integrert mottaker. Satellittanlegget sty-

res ved hjelp av en tilkoblet betjeningsdel.

PREMIUM

APP

STYRING VIA APP

Dersom du ønsker et komplett utstyr for alt, er premiumvarian-

ten midt i blinken: Med dette førsteklasses systemet kan du på 

en enkel og komfortabel måte styre alle apparater med bare én 

fjernkontroll.

APP

Visionvarianten og Premiumvarianten.

Det er spesielt brukervennlig å betjene alle mobile satellittanlegg fra 

ten Haaft med den tilhørende appen. Det er samtlige funksjoner som 

inn- og utkjøring eller stans av antennen som er tilgjengelige samt mu-

ligheten til å tilpasse tallrike innstillinger, hente informasjon eller lese 

ut mulige feilmeldinger på en svært enkel måte ved hjelp av smartte-

lefonen. 

En vesentlig fordel med ten Haaft®-appen er den automatiske opp-

dateringsfunksjonen til anleggets programvare. Hvis det blir foretatt 

endringer på systemene, blir du automatisk varslet på smarttelefonen 

din, og du kan selv installere den oppdaterte versjonen på satellittan-

leggets styreenhet via WLAN. På denne måten er du garantert TV-un-

derholdning underveis uten feil og avbrudd.

Ved siden av flere menypunkter er det to områder som er særlig til hjelp: 

Under «Info» finner du viktige data, f.eks. bilspenningen på FeatureBox 

eller Command Unit. Hvis ikke det er stor nok bilspenning, fungerer ikke 

anlegget, og feilkilden er identifisert med en gang.

Finner du ikke det du leter etter, se menypunktet «Feilmeldinger» for til-

svarende informasjon. Med de dataene du har funnet, kan du henvende 

deg til teknisk kundeservice ved ten Haaft. Ved hjelp av feilkoden finner 

dine kompetente kontaktpersoner vanligvis raskt en løsning slik at du 

kan fortsette å nyte favorittsendingene dine uten forsinkelse.

Med et satellittanlegg fra ten Haaft er du alltid up to date!
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PREMIUM-STYRINGSKONSEPTET

Med forbehold om tekniske endringer

1.  Bruk systemfjernkontrollen til å 

slå på Oyster® TV-en.

2.  TV-en starter og kobler seg til Feature-

Box / Command Unit.

3.  Styreboksen overfører signalet og sørger 

for at antennen kjøres ut.

4.  Antennen finner satellitten og 

overfører signalet til TV-en – 

ferdig!

Installer ten Haaft®-appen gratis via App Store 

(iOS) eller Play Store (Android) på din smarttele-

fon eller ditt nettbrett.

Utfør oppdate-

ringer direkte fra 

appen eller via USB 

via FeatureBox / 

Command Unit.
Det er omfattende diagnosemulig-

heter ved tekniske feil. Disse vises 

på smarttelefonen eller nettbrettet, 

som for eksempel ikke oppdatert 

programvare.
Forbindelse via kabel

Forbindelse via WLAN

SATELLITTER
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OYSTER®  - DEN NYE GENERASJONEN

Ja, vi blir enda bedre

Med Oyster® V starter ten Haaft et nytt kapittel i den mobile anten-

neteknologien: mindre vekt, mer kompakt konstruksjon og teknisk 

skarpere i forhold til foregående modell. Det som forblir uendret, er 

topp kvalitet. Overbevis deg selv med den nye Oyster® V og ta imot 

signalene!

Et voldsomt skritt

Med en høyde på 17 centimeter er Oyster® V-generasjonen svært kom-

pakt: Takket være matearmens buede form trenger den liten plass når 

antennekroppen legges ned. Den smarte konstruksjonen gjør at Oys-

ter® V med TWIN-LNB og SKEW har samme lave høyde.

Valgmuligheter

TWIN-LNB for mer individualitet: Satellittanlegget er etter ønske 

tilgjengelig med TWIN-LNB. Denne har to satellittilkoblinger og kan 

dermed forsyne en ekstra mottaker eller en ekstra TV (med integrert 

mottaker) med forskjellige programmer.

SKEW for større rekkevidde: For best mulig mottak i utkanten av 

ferieregionen i sørvest og sørøst bør mottakshodet (Low Noise Block 

= LNB) dreies i den respektive himmelretningen. På grunn av jordens 

krumming dannes en såkalt polarisasjonsfeilvinkel, SKEW-vinkelen (fra 

engelsk skew: skeiv, vindskeiv). For å utjevne denne skal LNB-en være 

justert slik at signalene fra satellitten treffer akkurat i riktig vinkel på 

de innebygde antennene. På denne måten sørger de for en komfortabel 

rekkevidde. Med det valgfrie SKEW-utstyret justerer en liten elektro-

motor LNB-en helautomatisk.

Med forbehold om tekniske endringer

Høyde: kun ca. 17 cm 
Vekt på uteenhet: ca. 11 kg 
Montasjemateriell + tilbehør: ca. 3 kg

Mottaksrekkevidde Oyster® 

OYSTER®  - KJENNETEGN

Uansett hvor langt synet skal rekke i det fjerne

Europa, Nord-Afrika, Midtøsten – den nye Oyster® V har en enorm rek-

kevidde takket være antennespeilet med en diameter på 85 centimer. 

Unike punkt

• Én-kabel-teknikk

• Appen må være installert

• Automatiske oppdateringer via app

• GPS, 3D-kompass og hellingssensor for helautomatisk justering og  
 satellittpeiling

• 85 cm antennespeil for enorm rekkevidde

• Fremstilt av robuste materialer av høy kvalitet

• Solid, sikker og værbestandig konstruksjon

• Dreiehodeteknikk

• Automatisk satellittveksel ved programskifte

• Kjøres selvstendig inn når bilen starter (klemme 15 skal være  
 tilkoblet)

• 3 års garanti fra produsenten og pålitelig service

Last ned i dag!

SATELLITTER
 THOR Nordic Beam      ASTRA 4 Nordic Beam
 THOR Europe Beam

3 års  
garanti!
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OYSTER®  - DEN NYE GENERASJONEN

Ikke søk. Finn!

Antennen «vet» til enhver tid hvor satellittene befinner seg og justerer 

seg selv med treffsikkerhet. Lange og irriterende søk i alle retninger er 

dermed en saga blott. Hva står bak dette tekniske forspranget? Sam-

spillet mellom GPS, 3D-kompass og hellingssensor. 

Det såkalte Global Positioning System (GPS) fastsetter bilens posisjon, 

3D-kompasset bestemmer retningen bilen din og dermed antennen 

peker mot, mens hellingssensoren registrerer om bilen eventuelt står 

på skrå. Denne hellingen på parkeringsplassen undervurderes ofte. Det 

er imidlertid kun få grader som allerede kan føre til store forstyrrelser.  

Langt større forstyrrelser enn høydeforskjellen mellom bilens posisjon 

på fjelltoppen og nede i dalen. Derfor utligner sensoren antenneposi-

sjonen nøye ved behov. 

Ikke mer enn én kabel

Enda et slående argument for denne innovative teknikken: Én-ka-

bel-løsningen er bokstavelig ment hos oss i ten Haaft. Styringen, 

strømforsyningen og signaloverføringen av uteenheten til den nye 

Oyster® V skjer via en eneste kabel. På denne måten blir monteringen 

en minimal invasiv operasjon – det trengs bare en liten gjennomføring 

i konstruksjonen. Med TWIN som alternativ trengs en ekstra antenne-

kabel (er inkludert i leveransen ved TWIN-anlegg).

Pålitelig teknikk som oppfyller de høyeste kvalitetskrav

Ved flere titusen Oyster®-anlegg har dreiehodeteknikken til ten Haaft 

vist seg å være absolutt pålitelig: Kun antennehodet kan dreies, selve 

antennekroppen er fiksert. På denne måten må det beveges mindre 

vekt, noe som fører til redusert strømforbruk og mekanisk belastning 

pluss at det sparer plass. Selv med snø på taket forblir antennen be-

vegelig da rotasjonspunktet ligger noe opphøyd. For den nye Oyster® 

V-generasjonen ble denne teknikken ytterligere forbedret.

Med forbehold om tekniske endringer

Ingen som vil stå på gyngende grunn

Oyster®-uteenheten veier ikke mer enn 11 kg. Nesten ikke til å tro at 

stabiliteten har økt til tross for redusert vekt. Og det er stabiliteten 

som er avgjørende. Ikke bare for den lange Oyster®-levetiden, men også 

spesielt for et uavbrutt mottak av signalene. De produsenter som spa-

rer penger på feil sted, risikerer et ustabilt antennesystem som ikke er 

motstandsdyktig mot vær og vind. Og dermed er bildeforstyrrelser et 

faktum.

Stabiliteten til Oyster® er resultatet av smart ingeniørkunst og topp 

moderne materialer av høy kvalitet som også brukes i motorsport. 

Speilarmen er laget av ett stykke og består av ultralett magnesium. 

På denne måten er armen lett og samtidig svært stabil og torsjonsstiv.

Også innsiden av matearmen, som består av glassfiberarmert kunst-

stoff, har en spesiell stor torsjonsstivhet takket være nøye beregnete 

skråstøtter. Med andre ord: Den kan ikke fordreies. Dessuten gir denne 

gjennomtenkte komponenten plass til både kabelføring, hellingssensor 

og kompass. Hvis antennen blir utstyrt med SKEW (valgfritt), er også 

denne integrert i matearmen og dermed beskyttet mot vær og vind.

SATELLITTER
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Mottaksrekkevidde Oyster® 85

Mottaksrekkevidde Oyster® 65

OYSTER® - KOMFORT I SÆRKLASSE

Oyster® – vår klassiker! Med denne antennen kan du motta TV- og 

radiokanaler i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. Selv på Kanariøyene 

og i Hellas har du mulighet til å motta mange av de programmene du 

setter pris på, takket være Oysters® rekkevidde, signalstyrke og bril-

jante bildeskarphet i kombinasjon med den digitale satellittpeilingen.

Oyster® har en svært god mottaksreserve i dårlig vær på grunn av 

sin størrelse, fordi det er antennestørrelsen som avgjør program-

antall og mottakskvalitet. Den toleransefrie og målnøyaktige kon-

struksjonen garanterer en optimal belysning av speilflaten til hver 

enkel Oyster®. 

Valgmuligheter

TWIN-LNB for mer individualitet: Satellittanlegget er etter ønske 

tilgjengelig med et TWIN-LNB-mottakshode. Dette har to satellittil-

koblinger og kan dermed forsyne en ekstra mottaker eller en ekstra TV 

(med integrert mottaker) med forskjellige programmer.

SKEW for større rekkevidde: For best mulig mottak i utkanten av 

ferieregionen i sørvest og sørøst bør mottakshodet (Low Noise Block 

= LNB) dreies i den respektive himmelretningen. På grunn av jordens 

krumming dannes en såkalt polarisasjonsfeilvinkel, SKEW-vinkelen (fra 

engelsk skew: skeiv, vindskeiv). For å utjevne denne skal LNB-en være 

justert slik at signalene fra satellitten treffer akkurat i riktig vinkel på 

de innebygde antennene. På denne måten sørger de for en komfortabel 

rekkevidde. Med det valgfrie SKEW-utstyret justerer en liten elektro-

motor LNB-en helautomatisk.

Høyde: kun ca. 22 cm 
Vekt på uteenhet: ca. 12 kg 
Montasjemateriell + tilbehør: ca. 3 kg

Med forbehold om tekniske endringer

OYSTER® - KJENNETEGN

Unike punkt

• Appen må være installert

• Automatiske oppdateringer via app

• 65 eller 85 cm antennespeil for enorm rekkevidde

• Helautomatisk justering og satellittpeiling

• Fremstilt av robuste materialer av høy kvalitet

• Solid, sikker og værbestandig konstruksjon

• Dreiehodeteknikk

• LEM-teknikk: Antennen søker i den sist innstilte hellingsvinkelen  
 (forkortelse av søketid)

• Automatisk satellittveksel ved programskifte

• Kjøres selvstendig inn når bilen starter (klemme 15 skal være  
 tilkoblet)

• 3 års garanti fra produsenten og pålitelig service

Last ned i dag!

SATELLITTER
 THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
 THOR Europe Beam

 THOR Nordic Beam    ASTRA 4 Nordic Beam
 THOR Europe Beam

3 års  
garanti!
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OYSTER® 70 - VÅR JUBILEUMSANTENNE 

Elegant i design – moderne antrasitt – funksjonell med app – dette er 

funksjonene til jubileumsantennen fra ten Haaft.

Som alltid overbevisende med unike egenskaper, kvalitet og førsteklas-

ses service!

Oyster® har en svært god mottaksreserve i dårlig vær på grunn av sin 

størrelse, fordi det er antennestørrelsen som avgjør programantall og 

mottakskvalitet. Den toleransefrie og målnøyaktige konstruksjonen 

garanterer en optimal belysning av speilflaten til hver enkel Oyster®.

Med en høyde på 17,5 centimeter er Oyster® 70-generasjonen svært 

kompakt: Takket være matearmens buede form trenger den bare liten 

plass når antennekroppen legges ned. Den smarte konstruksjonen gjør 

at Oyster® 70 med TWIN-LNB har samme lave høyde.

Valgmuligheter

TWIN-LNB for mer individualitet: Satellittanlegget er etter ønske 

tilgjengelig med TWIN-LNB. Denne har to satellittilkoblinger og kan 

dermed forsyne en ekstra mottaker eller en ekstra TV (med integrert 

mottaker) med forskjellige programmer.

OYSTER® 70 - KJENNETEGN

Unike punkt

• Én-kabel-teknikk

• Appen må være installert

• Automatiske oppdateringer via app

• Helautomatisk justering og satellittpeiling

• Fremstilt av robuste materialer av høy kvalitet

• Solid, sikker og værbestandig konstruksjon

• Dreiehodeteknikk

• LEM-teknikk: Antennen søker i den sist innstilte hellingsvinkelen  
 (forkortelse av søketid))

• Automatisk satellittveksel ved programskifte

• Kjøres selvstendig inn når bilen starter   
 (klemme 15 skal være tilkoblet)

• 3 års garanti fra produsenten og pålitelig service Mottaksrekkevidde Oyster® 70

JUBILEUMSANTENNE

Høyde: kun ca. 17,5 cm 
Vekt på uteenhet: ca. 11,7 kg  
Montasjemateriell + tilbehør: ca. 3 kg

SATELLITTER

Med forbehold om tekniske endringer

3 års  
garanti!

 THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
 THOR Europe Beam

Last ned i dag!
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OYSTER® TV

Med forbehold om tekniske endringer

OYSTER® SMART TV

Stativ er ikke inkludert.

Oyster® Smart TV: se på TV og strømme med en og samme 
enhet

Med den nye Oyster® Smart TV-serien kan du oppleve teknologi i pre-

miumklassen. Klassisk fjernsyn og datafunksjoner smelter sammen i ett 

og samme apparat og henter Internettets verden på skjermen. 

De nye Oyster® Smart TV-ene har all inclusive-pakken med om bord: 

innebygget WLAN, strømmetjenester, underholdnings-apper osv. Uan-

sett om du vil surfe på ulike bobilkanaler på YouTube eller ønsker in-

formasjon om det lokale været – de forhåndsinstallerte Oyster® Smart 

TV-appene gjør det mulig! Men også de store mediebibliotekene til 

“offentlig tilgjengelige juridiske kringkasterne gjør at du kan strømme 

komfortabelt mens du er på farten.

HbbTV og OTA er standard på alle Oyster® Smart TV-er, i likhet med 

WIDI / Miracast-funksjonen, som du kan speile skjerminnholdet på mo-

bile enheter til TV-apparatet med.

Selvsagt byr også apparatene til Oyster® Smart TV-serien på omfat-

tende komfort takket være USB-tilkoblinger, systemfjernkontroll og 

elektronisk programtidsskrift (EPG).

TV-apparatene er utviklet til mobilområdet og egner seg til 12 volts, 

24 volts eller 220 volts drift. En spesiell nettadapter beskytter mot 

spenningsvariasjoner som f.eks. opptrer når bobilen startes eller når 

batteriene er lave. Kretskortene er ikke limet fast, men skrudd godt fast 

siden apparatene er spesialkonstruert til bruken underveis. 

De ultratynne full-HD-skjermene overbeviser med sin kompakte, mo-

derne design, høyoppløselige display og briljante farger. Høy kontrast 

sørger for mettede bilder også i lyse omgivelser. Takket være betrakt-

ningsvinkelen på opptil 178 grader er bildene optimalt synlige selv fra 

siden.

Uansett om du bruker campervan, bobil eller campingvogn – med Oys-

ter® Smart TV kan du glede deg til ren nytelse av underholdning!

Unike punkt
• Eksklusivt apparat med ultraflat og rammeløst design 

• Integrert 2,4 GHz en 5 GHz WLAN

• Integrert Tuner DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265

• Moderne Android-operativsystem med full tilgang til alle apper i  
 Google Play Store som blant annet strømmetjenester og nettlesere

• OTA Update

•  WIDI / Miracast  

•  Systemfjernkontroll: kun én fjernkontroll for satellittanleggene 
og TV-apparatet Oyster® Smart TV 

•  EPG elektronisk programtidsskrift 

•  ON-SCREEN måler for batterispenning og signalkvalitet

•  Hovedbryter av/på 

• Stabil design for mobilbruk i bobiler og campingvogner

• Typegodkjenningsmerke (KBA)

Tilgjengelig i følgende størrelser

• 19“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (61 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm),  

    39“ (98 cm)

3 års  
garanti!

OYSTER® SMART TV



20 21

OYSTER® TV

Med forbehold om tekniske endringer

OYSTER® TV

Oyster® TV: TV i beste (HD) kvalitet

De ultratynne full-HD-skjermene overbeviser med sin kompakte, mo-

derne design, høyoppløselige display og briljante farger. Høy kontrast 

sørger for mettede bilder også i lyse omgivelser. Takket være betrakt-

ningsvinkelen på opptil 178 grader er bildene optimalt synlige selv fra 

siden.

LED-apparatene overbeviser med et imponerende bilde med skarpe de-

taljer og briljante farger. Høy kontrast sørger selv i bobilen, camperva-

nen eller campingvognen for topp bildekvalitet.

Oyster®-TV-ene har en standard brakett i samsvar med VESA-standar-

den, som gjør det enkelt å installere dem i ethvert fagverksted. Med 

den innebygde CI / CI + modulsporet kan du motta TV-kanaler fra nes-

ten alle land i Europa (noen mot et gebyr).

TV-apparatene er utviklet til mobilområdet og egner seg til 12 volts, 

24 volts eller 220 volts drift. En spesiell nettadapter beskytter mot 

spenningsvariasjoner som f.eks. opptrer når bobilen startes eller når 

batteriene er lave. Kretskortene er ikke limet fast, men skrudd godt fast 

siden apparatene er spesialkonstruert til bruken underveis.

TV og satellittantenne - perfekt tilkoblet nettverk

Med bare ett tastetrykk kjøres satellittantennen helautomatisk ut. Den 

søker straks etter satellittene som ønskes og presenterer i løpet av 

noen få sekunder ditt TV-program rett på skjermen i topp HD-kvalitet. 

Selvfølgelig vil du også motta dine lokale radiokanaler i topp kvalitet 

mens du er i utlandet.

Uansett om du bruker campervan, bobil eller campingvogn – med  

Oyster® TV kan du glede deg til ren nytelse av underholdning!

Unike punkt

• Eksklusivt apparat med ultraflat og rammeløst design

• Integrert Tuner DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265

• Universell montering med VESA-standardfeste

• Systemfjernkontroll: kun én fjernkontroll for satellittanleggene og  

 TV-apparatet Oyster® Smart TV

• EPG elektronisk programtidsskrift

• ON-SCREEN måler for batterispenning og signalkvalitet 

• Hovedbryter av/på

• Stabil design for mobilbruk i bobiler og campingvogner

• Typegodkjenningsmerke (KBA)

Tilgjengelig i følgende størrelser

• 19,5“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (61 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm)

OYSTER® TV

Stativ er ikke inkludert.

3 års  
garanti!
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CONNECT
Stabil Internett-forbindelse? 

Uansett om det gjelder smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller Smart 

TV – når du først er logget på hjemmenettverket, forblir samtlige enhe-

ter koblet til Internett for sikker og rask surfing på nettet. 

Den som camper og ønsker å være koblet til Internett, må ofte tåle 

en del ulemper: Dårlige mottakerforhold eller overbelastede WLAN/

LTE-nettverk på campingplasser er noe de kjenner godt til. Firmaet ten 

Haaft kommer med en løsning for nettopp de som er på tur og som 

trenger en pålitelig Internett-forbindelse for å kunne arbeide uhindret 

eller rett og slett for å kunne nyte ferien.  

Mobilt Internett som hjemme – mens du kjører 

Ingeniørene hos premiumprodusenten for mobil satellitteknologi i den 

tyske delstaten Baden-Württemberg har med Oyster® Connect utviklet 

et spesielt antennesystem som tilfredsstiller høyeste krav: den mobile 

hotspoten sørger for et stabilt signal – selv mens du kjører. 

Du kan surfe bekvemt i bobilen, campingvognen eller på campingbus-

sen – og samtidig benytte deg av samtlige fordeler av et «mobilt hjem-

menettverk».

Forbindelsen opprettholdes uavhengig av hvor du er eller hvilket nett 

det eksterne signalet kommer fra. De registrerte sluttenhetene kobler 

seg automatisk til egen hotspot. 

Oppe på taket – Oyster® Connect

Én av de vesentlige fordelene ved dette spesielle antennesystemet med 

direkte HF-teknisk tilkobling til sende- og mottaksmoduler er at uten-

dørsenheten monteres oppe på biltaket. Dermed muliggjøres maksimal 

sende- og mottaksytelse.

Signaldempningen som skyldes bilens karosseri (varmereflekterende 

glass / metallkarosseri) og antennekabelens lengde, spiller ingen rolle 

lenger. Oyster® Connect er dermed langt overlegen vanlig dekning med 

smarttelefonen og andre produkter som er tilgjengelige for tiden.

OYSTER® CONNECT-SYSTEMET:  
KOMFORTABELT PÅ TUR I DET «MOBILE HJEMMENETTVERKET»

LTE

Oyster® Connect - utendørsenhet

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

Oyster® Connect Dekningsområde

3 års  
garanti!

C

C A

C

B
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CONNECT
Oyster® Connect – utendørsenhet

Det spesielle er at det er montert både en LTE- og en dualbånd WLAN- 

modul i utendørsenheten. 

Begge disse modulene har et direktetilkoblet antennesystem som er 

spesialtilpasset til denne applikasjonen og som sørger for større rek-

kevidde. I tillegg kan den ved overbelastning av LTE-nettverket pga. 

for mange brukere ikke bare nå neste antennemast, men også masten 

etter neste antennemast.

I WLAN-området sørger MIMO-systemet med 4 antenner for stabil 

gjennomstrømning av data, både i 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet. Bak 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) står evnen å kunne sende og 

motta en datastrøm via flere antenner takket være intelligent databe-

handling.

Oyster® Connect - utendørsenhet

LTE-funksjonen er basert på en ALL-bånd-antenne i Diversity.  Den 

støtter alle LTE-bånd/tilbydere og gir maksimal sende- og mottaksytel-

se uten justering av antennen.

Informasjoner som mottas av utendørsenheten, overføres tapsfritt via 

datakabelen til innendørsenheten. 

UTENDØRSENHET...                                                                            ...OG INNENDØRSENHET I PERFEKT HARMONI

LTE

Oyster® Connect - innendørsenhet

Den andre komponenten til Oyster® Connect-systemet, innendørsen-

heten, befinner seg inne i bilen og tjener som WLAN-tilgangspunkt 

slik du kjenner det hjemmefra. I innendørsenheten er det montert et 

fullverdig, privat tilgangspunkt med integrerte 2,4 og 5 GHz WLAN-an-

tenner (2x2 MIMO-teknologi). Begge bånd er i parallell drift. På denne 

måten kan du koble til flere mobile sluttenheter på ulike bånd på sam-

me tid og være sikret høyest mulig dataoverføring.

Oyster® Connect - innendørsenhet

Tilgang til det offentlige  
mobilnettet

Tilgang til det offentlige  
WLAN-nettverket

LTE

TV
Smart

Oyster Connect
LTE / WLAN WPS

Front Silk Print Housing Front Cover (3.280.1683)

Sluttenhetene du ønsker å bruke, som smarttelefon, nettbrett, bærbar 

PC eller Smart TV, må tilkobles innendørsenheten kun én gang. Enheten 

har i tillegg et LAN-uttak og kan dermed også bygge opp et privat, 

trådbasert LAN-nettverk.

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

Uavhengig WLAN / Lan-tilgang  
- bare for hjemmenettverket

WLAN / LAN

Med forbehold om tekniske endringer
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CONNECT
Enkel montering, komfortabel betjening 

Utendørsenheten er aerodynamisk konstruert: Med en høyde på kun 

tolv centimeter og en lengde på ca. 40 centimeter passer den på alle 

fritidsbiler og overbeviser som 1,5 kilogramm-lettvekt.

Når det gjelder montering, så er ten Haaft-ingeniørene blitt trofast mot 

sitt pålitelige system: En montasjeplate limes fast på taket og antenne-

huset monteres med fire skruer. SIM-kortet som er satt inn, kan alltid 

byttes ut med f.eks. et landspesifikt SIM-kort.

Takgjennomføringen og en datakabel med fire meters lengde muliggjør 

fleksibel montering på alle biler.

SIM-kort/multi SIM-kort

Det er en fordel å bruke et multi SIM-kort som kan settes inn in kort-

leseren under montering. Dermed har du en mobiltelefonkontrakt for 

Smartphone og Oyster Connect. I 2017 ble roaming-kostnadene avs-

kaffet i Europa, og dermed oppstår det som regel ingen ekstrautgifter 

ved bruk av mobilnett i andre europeiske land.

Konseptet til Oyster Connect sørger for at alle sende- og mottaksenhe-

ter, inkludert kortleseren, befinner seg i Outdoor Unit, som er montert 

på kjøretøytaket. Dette er den optimale monteringsplassen fordi en 

forstyrrelse (= demping) av signalet pga. kjøretøykarosseriet og termis-

ke isolasjonsglass kun kan utelukkes på denne måten.

I tillegg gir dette muligheten å bruke en datakabel istedenfor en koak-

sialkabel, for tapsfri dataoverføring fra Outdoor Unit til Indoor Unit 

som er inne i kjøretøyet. Koaksialkabler ville forårsaket dempingstap. 

I forhold til kabelens kvalitet og frekvens oppstår et signaltap på 0,5 

dB – 1,5dB per meter. Dermed hadde du måttet regne med et signaltap 

på ca. 50% - 75% ved en 4 meter lang koaksialkabel.

SIM kort / Multi SIM kort

Webgrensesnitt http://oyster.connect 
Via det passordbeskyttede webgrensesnittet http://oyster.connect er 

det mulig å konfigurere systemet på en brukervennlig måte. 

Innstillingene til Oyster® Connect utendørsenhet:

• Utvalg og konfigurasjon av WLAN-hotspot

• Støtter 2,4 og 5 GHz WLAN-nettverk

• Innstilling av automatisk eller manuell skifte til LTE-nettverk ved  

 ikke tilgjengelig WLAN 

• Innstilling av LTE-tilgangsdataene (APN)

• Lagre eller deaktivere SIM-PIN

Innstillingene til Oyster® Connect innendørsenhet:

• Konfigurasjon av privat «hjemmenettverk» 

• Med 2,4 og 5 GHz WLAN-tilgangspunkter

• Systemoppdateringer

• Med et RJ-45-uttak til privat, trådbasert LAN

Alle fordeler på et øyeblikk

• Montering av sende- og mottaksenheten oppe på biltaket som   

 hindrer dempningstap

• WLAN-antenner (2x2 MIMO) 

• 2x2 LTE Diversity Antenne ITU Region 1-3 for verdensomspennende   

 mottak

• Enkel engangsinstallasjon av «mobilt hjemmenettverk»

• 2,4 GHz / 5 GHz som kan velges fritt i WLAN-nettverket både i   

 innendørs- og utendørsenheten

• For alle LTE-bånd fra 698 MHz til 3800 MHz

• Privat LAN-nettverk som muliggjør avlastning av WLAN-nettverket,   

 og ikke alle Smart TV-ene er WLAN-kompatible

• Aerodynamisk konstruksjon

• Enkel montering og plassbesparende konstruksjon

• Værbestandig

• Komfortabel betjening

• 3 års garanti

SIM-kort henvisning: 

For LTE-drift kreves et SIM-kort som ikke er inkludert i leveransen. Tilkoblingskostnadene som påløper, 

samt Internett-parameterne (nedlasting/opplasting, int. roaming) er avhengig av den enkelte nettopera-

tøren og bør kontrolleres av kunden.

Med forbehold om tekniske endringer
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OYSTER® SOUNDBAR  

Imponerende klang, edelt design, mange tilkoblingsmuligheter – Oys-

ter® Soundbar med 2-veis høyttalersystemet er det perfekte supple-

mentet til Oyster® TV eller andre kompatible TV-apparater. På denne 

måten blir de briljante bildene fulgt av en like briljant lyd.

Enkel montering: Oyster® Soundbar møter Oyster® TV

Oyster® Soundbar festes med montasjevinkelen på Oyster® TV-en med 

bare noen få håndgrep. Montasjevinkelen festes på fotfestet til Oyster® 

TV-apparatene.

Hvis Soundbar er tilkoblet via HDMI ARC, overtas TV-ens styresignaler 

(av/på, volum), og du trenger bare Oyster® TVs systemfjernkontroll til 

basisfunksjonene.

Kjennetegn

• Sterk og klar lyd, kombinert med edelt design

• Perfekt supplement til Oyster® TV, kompatibel med de fleste andre  

 TV-apparatene 

• Enkel installasjon med få håndgrep

• Visningsdisplay for den aktuelle signalkilden

•  3 lydeffekter som kan velges (EQ): News, Normal, Music

• Kompatibel med de fleste TV-apparatene

• 2-veis høyttalersystem

• Tilkoblinger: KOAKSIAL, AUX, USB og HDMI ARC

• Bluetooth

• Effekt 2 x 10 W sinus

• Energiforbruk: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A

•  Driftsspenning: 12 V, 24 V, 240 V (kun med nettadapter) 

• Mål: 436 x 46 x 68 mm (B x H x D)

• Vekt: 1,2 kg 

Leveringsomfang

• Soundbar

• Fjernkontroll

•  Montasjevinkel for direkte montasje på Oyster® TV-en

• AUX-kabel

• KOAKSIAL-kabel

• HDMI ARC-kabel

•  Nettadapter 110 V … 240 V AC med ujordet europlugg 

• Strømtilkoblingskabel 12 V / 24 V

Det er en tilkbobling via HDMI ARC som sørger for optimal ytelseso-

verføring. Alternativt er det AUX- og KOAKSIAL-kanaler som står til 

disposisjon. Via Bluetooth eller USB har du også mulighet til å spille av 

musikk fra spillelisten rett fra smarttelefonen. Et display viser aktuell 

signalkilde, som kan velges ved å trykke på tasten like ved Soundbar 

eller via fjernkontroll.

 

Med forbehold om tekniske endringer
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3 års  
garanti!
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TILBEHØR
Styreenhet 

Denne helautomatiske sentralen inne i bilen inneholder hele satel-

littanleggets styreelektronikk og kan gjemmes i skapet takket være 

enhetens flate konstruksjon.

FeatureBox: Styreenhet for Oyster® V und Oyster® 70:  

Mål FeatureBox (B x H x D): 19,5 x 2 x 11,6 cm 

 
 

 

Command Unit: Styreenhet for Oyster®:  

Mål Command Unit (B x H x D): 21,6 x 4 x 12,2 cm

 

 

IndoorUnit: Styreenhet for Oyster® Connect:  

Mål IndoorUnit (B x H x D): 17,5 x 3 x 10,6 cm 

Betjeningsdel:

Mål betjeningsdel uten monteringsramme:  

(B x H x D) 11,8 x 7,1 x 0,8 cm

Mål betjeningsdel med monteringsramme:  

(B x H x D) 12 x 7,3 x 1,9 cm

OYSTER® TILBEHØR SATELLITENANLAGEN / INTERNETANTENNE

Den lett håndterlige betjeningsdelen har få, brukervennlige taster og 

plasseres på et komfortabelt tilgjengelig sted. Med bare ett tastetrykk 

starter straks det helautomatiske søket. Displayet med bakgrunnsbe-

lysning informerer samtidig om samtlige funksjoner.

Monteringsplate 

ten Haaft Antennene er montert på en høykvalitets eloksert alumini-

umsplate. Dette er ved hjelp av et spesielt lim på takfestet så ingen 

ekstra skruehull trengs på kjøretøyet. Det er fire hull på monterings-

platen med skrugjenger som festes med fire kapselmuttere. Dette gjør 

at antennen enkelt kan tas av taket ved behov - til reparasjonsformål 

eller når hver cm teller i garasjen hjemme.

 
 

50 x 37 cm for Oyster® V, Oyster® og Oyster® 70 

OYSTER® CONNECT

ten Haaft apparat Oyster® Connect
 

Type WLAN / LTE antenne med ruter og privat tilgangspunkt

Dualbånd 2x2 MIMO WLAN Antennen für 2,4GHz og 5GHz Band

2x2 LTE Diversity Antenne ITU Region 1-3 for verdensomspennende mottak For alle LTE-bånd fra 698 MHz til 3800 MHz

Værbestandig konstruksjon a

Maks. tillatt hastighet for kjøretøy ~ 180 km/h

Mål utendørsenhet (B x H x D) cm                                
Mål innendørsenhet (B x H x D) cm

40,5x12x29,2 
17,5x3x10,6

Vekt utendørsenhet med montasjeplate ~ 1,5 kg

Vekt innendørsenhet ~ 0,19 kg

Vekt tilbehør ~ 0,5 kg

230 V-drift (kun med nettadapter) a

Tilkoplingsspenning (systemspenning) 12 V / 24 V

Typisk effektopptak < 5 W 

Maksimalt effektopptak 10 W (bare ved 2G-dataoverføring)

Standby-forbruk < 0,1 W (ved 12 V systemnett)

Tilkoblinger Oyster® Connect - utendørsenhet

Plug-in-enhet til SIM-kort a

Tilkobling for dataforbindelse innendørs a

Oyster® Connect - innendørsenhet
Tilkobling for dataforbindelse utendørs a

RJ - 45 LAN a

Strømtilkobling DC-nettplugg 2,1 mm

Leveringsomfang

Oyster® Connect - utendørsenhet a

Oyster® Connect - innendørsenhet a

Takgjennomføring og datakabel 4m a

Strømtilkoblingskabel Oyster® Connect – innendørsenhet a

Montasjeplate a

Med forbehold om tekniske endringer Med forbehold om tekniske endringer



32 33

Mottaksrekkevidder

De angitte mottaksrekkeviddene viser omtrentlige basisområder. I tillegg vil det være mulig å motta enkelte programmer.  

Gjennom automatisk eller manuell SKEW-justering utvides mottaksrekkevidden i sørvest og sørøst. Rekkevidden til de enkelte programmene ligger 

utenfor ten Haafts innflytelsesområde. Det er utelukkende den enkelte satellittoperatøren som er ansvarlig for den faktiske rekkevidden. Det kan 

ikke garanteres at mottaksrekkevidden som vises, også gjelder i fremtiden.

 THOR Nordic Beam      

 ASTRA 4 Nordic Beam  

    THOR Europe Beam

Alle vektangivelsene er basert på basisvarianten uten mottaker og TV

Produktgruppe                                Oyster® Oyster® 65 / 85 Oyster® 70
Helautomatisk satellittanlegg                                               a a a

Manuell/helautomatisk justering
Helautomatisk justering                                               a a a

Manuell justering                                               mulig mulig mulig

Helautomatisk satellittpeiling og -identifikasjon                                               a a a

Automatisk satellittveksel ved programskifte                                               a a a

Mål
Speildiameter/-mål                                               ~ Ø 85 cm ~ Ø 65 / 85 cm ~ Ø 70 cm

Høyde                                               ~ 17 cm ~ 22 cm ~ 17,5 cm

Vekt på uteenhet                                               ~ 11 kg ~ 11 kg / ~ 12 kg ~ 11,7 kg

Vekt på montasjemateriell og tilbehør                                               ~ 3 kg ~ 3 kg / ~ 3 kg ~ 3 kg

LNB- og SKEW-utstyr
Single LNB                                               a a a

TWIN LNB                                               valgfri valgfri valgfri

SKEW elektromekanisk                                               valgfri valgfri -

TWIN SKEW elektromekanisk valgfri valgfri -

SKEW mekanisk                                               a a -

Spesielle kjennetegn
Svært stabil dreiehodeteknikk                                               a a a

Kjøres selvstendig inn når bilen starter (klemme 15 skal være tilkoblet)                                               a a a

Låsing av rotasjonsakse når antenne er kjørt inn                                               a a a

Værbestandig konstruksjon                                               a a a

Maks. tillatt hastighet for kjøretøy                                               ~ 150 km/h ~ 130 km/h ~ 150 km/h

Betjening via app og smarttelefon/nettbrett                                               a a a

Spenningsforsyning
Tilkoblingsspenning (spenning om bord)                                                                                                                        12 V / 24 V 12 V / 24 V 10,5 V / 32 V

Maks. strømopptak ved satellittsøk                                                                                7 A 7 A 7 A

Strømopptak (mottaksdrift)                                                                                               1) 1) 1)

Standby strømopptak ved 12 V-nett om bord normalt / energibesparende                                                                               30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2)

Typegodkjenningsmerke (KBA)  10R - 068566  10R - 068881

Leveringsomfang
Ekstern enhet                                                                                                                       a a a

Disk                                                                                a a a

Montasjeplate                                                                                               a a a

Kabelsett til den eksterne enheten                                                                               a a a

Styreenhet FeatureBox Command Unit FeatureBox

Betjeningsdel (bei Vision Variante) a a a

Montering av tilbehør a a a

Alle angivelser for Premium + Vision uten TV/mottaker

1) Avhengig av TV-apparatet som er brukt
2) WLAN aktivert / WLAN deaktivert

 10R - 068566

Med forbehold om tekniske endringer Med forbehold om tekniske endringer
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ten Haaft TV-apparater 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 19“ 21,5“  24“ 27“ 32“ 39“
 

EUs energieffektivitetsklasse F F F F F F F F F F F

Skjermstørrelse 19,5“ / 50 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 19,5“ / 50 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 39“ / 98 cm

Årlig energiforbruk i kWh/1000h* 17 18 19 25 27 16 18 19 26 29 43

Inngangseffekt standby / off state W < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Oppløsning (piksler) 1920 x 1080 a a a a a a a a a a a

Full HD a a a a a a a a a a a

Betraktningsvinkel H / V 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°

Lysstyrke (cd/ m²) 250 250 250 220 220 250 250 250 220 220 220

Kontrast 3000:1 3000:1 1000:1 3000:1 4000:1 3000:1 3000:1 1000:1 1000:1 4000:1 5000:1

DVB-S2 Tuner a a a a a a a a a a a

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

WLAN - - - - - 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz

Høyttaler musikkeffekt 2 x 2 W a a a a a a a a a a a

Mål uten fot (B x H x D) cm 44,9 x 25,9 x 4,6 49,2 x 29,0 x 4,7 53,4 x 31,4 x 4,7 61,9 x 36,4 x 4,7 72,2 x 42,3 x 4,2 44,9 x 25,9 x 4,6 49,2 x 29,0 x 4,7 53,4 x 31,4 x 4,7 61,9 x 36,4 x 4,7 72,2 x 42,3 x 4,2 88,1 x 51,1 x 4,1

Vekt uten fot kg ~ 2,4 ~ 2,9 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 5,2 ~ 2,5 ~ 2,9 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 5,2 ~ 9,1

VESA-standard 100 x 100 mm a a a a a a a a a a a

VESA-standard 200 x 100 mm - - - - a - - - - a a

12 V drift a a a a a a a a a a a

24 V drift a a a a a a a a a a a

230 V drift (kun med nettadapter)                                                            mulig, Strømadapter er ikke inkludert                                           mulig, Strømadapter er ikke inkludert

Typegodkjenningsmerke***

Tilkoblinger
1 x HDMI a a a (a) (a) - a a - - a

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

USB 2     2    2     2 2  1 2 2 2 2 2

Jackkontakt 3,5 mm AV a a a a a a a a a a a

Hodetelefontilkobling 3,5 mm stereo a                                                 a                                                 a                                                  a a                                                a a a a a a

Digital audioutgang Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) optisch (TOS)

Hovedbryter på/av a a a a a a a a a a a

CI / CI+ modulslot a a a a a a a a a a a

Leveringsomfang
TV-apparat a a a a a a a a a a a

Systemfjernkontroll a a a a a a a a a a a

Strømtilkoblingskabel 12 V / 24 V 
(med spenningsplugg om bord)

a a a a a a a a a a a

Kan bestilles valgfritt
Fot for TV-apparat a a a a a                                                                                        a a a a a a

Nettadapter 110 V ... 240 V AC 
med EURO-sikkerhetsstikkontakt

a a a a a                                                             a a a a a a

AV til adapterkabel a a a a a a a a a a a

*   Energiforbruk i På-modus i kWh per 1.000 t ved gjengivelse av SDR-innhold, avrundet til neste hele tall.
**  Terrestrisk antenne ikke inkludert i leveransen.
*** Typegodkjenning Betegnelse står for trygg og miljøvennlig teknologi på veiene.

 10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0615416  10R - 0615416 10R - 06 378424  10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0615416  10R - 0615416 10R - 06 378424  10R - 0615416

TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA

OYSTER® SMART TVOYSTER® TV

Med forbehold om tekniske endringer
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