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Utveckling och produktion i Tyskland sedan 30 år.

PÅ RESAN – PRECIS SOM HEMMA TEN HAAFT – ETT TYSKT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG

Den som vill följa nyheterna hemifrån på resor, se favorit-tv-serien 

eller heja på sitt fotbollslag behöver inte avstå från sin invanda be-

kvämlighet: med en satellit- eller internetanläggning från ten Haaft 

kan du bekvämt lyssna på radio i husbilen eller husvagnen, titta på tv 

och till och med surfa på Internet.

Våra helautomatiska satellitenheter är tillförlitliga och användarvän-

liga med lång livslängd. Många alternativ, skräddarsydda efter dina 

behov, gör mottagningen ännu bekvämare på resan.

Tack vare högkvalitativt material och kontrollerade kvalitetskompo-

nenter samt en stabil konstruktion passar våra UV- och väderbeständi-

ga anläggningar perfekt för användning utomhus.

ten Haaft står för kvalitetsmedvetande, tillförlitlighet och sakkunnig 

service i hela Europa. Sedan 2008 är vårt företag ”ISO 9001”-certifierat 

– ett oberoende intyg för överlägsen kundorientering och fungerande 

kvalitetsledning, som kontinuerligt utökas.

Under de gångna 30 åren har vi väckt uppmärksamhet genom många 

innovationer och vidare utveckling och är idag premiumtillverkare 

inom området mobil satellitteknik – en framgång som vi är stolta över 

och som driver oss att ständigt överträffa oss själva. 

Med utvecklingen av den första Oyster® år 1992 – fortfarande den 

populära klassikern bland ten Haafts anläggningar – lade företaget 

grunden till sitt uppsving in i kretsen av premiumtillverkare. Viktiga 

innovationer, till exempel den så kallade ”revolvertekniken” hos Oys-

ter®, där inte längre hela antennen vrids, utan bara huvudet, eller den 

förmodligen lägsta platta antennerna CARO®+ och Cytrac® DX med den 

patenterade antenntekniken ger stabil tv-mottagning och imponeran-

de räckvidd – även på avlägsna resmål som Nordafrika eller Mellan-

östern.

Och även vad gäller internet finns det en innovation som söker sin 

like: Med systemet Oyster® Connect kan du i framtiden spänna upp 

ditt eget ”mobila hemnätverk” i hela Europa och hålla dig uppkopplad 

mot världen*. 

Bakom innovationer från ten Haaft står ett övergripande konstruk-

tions- och designkoncept som harmonierar med miljön och gör din 

resa ännu bekvämare. Även säkerheten spelar här en viktig roll: Alla 

våra helautomatiska satellitenheter är anslutna till fordonselektroni-

ken, så att de startar automatiskt när tändningen slås på. Körning på 

motorvägen med upprätt antenn som vajar i fartvinden hör alltså det 

förflutna till.

Satsa på mottagning – med våra produkter kan du ha kul hela tiden!

Som ett komplement till detta finns den nya WLAN-kompatibla serien 

Oyster® Smart TV, där traditionell tv och dator förenas till en enhet. 

Tack vare denna förstklassiga teknik får du fram Internet på skärmen 

med en knapptryckning.

*För LTE-drift krävs ett sim-kort, som inte medföljer. De anslutningskostnader som uppkommer och in-
ternet-parametrarna (nedladdning/uppladdning, int. roaming) beror på nätoperatören och kontrolleras 
av kunden själv.

TEN HAAFT

3 års  
garanti!
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DET FINNS TVÅ MANÖVERVARIANTER 

VISION

SATELLITER

Vision-varianten passar för kunder som redan har en mottagare 

eller en tv-apparat med integrerad mottagare. Satellitenheten 

används med hjälp av en ansluten manöverenhet.

PREMIUM

APP

STYRNING VIA APP

Om du vill ha en komplett anläggning från en och samma leve-

rantör, passar Premium-varianten dig perfekt. Detta förstklassiga 

system möjliggör att alla apparater kan styras med en enda fjärr-

kontroll, enkelt och bekvämt.

APP

Vision-varianten och Premium-varianten.

Alla mobila satellitenheter från ten Haaft kan mycket användarvänligt 

styras med tillhörande app. Alla funktioner som att dra in, köra ut eller 

stoppa antennen finns här liksom möjligheten att enkelt anpassa en 

mängd inställningar med den smarta mobilen, hämta information eller 

avläsa ev. felmeddelanden. 

En viktig fördel med ten Haaft®-appen är den automatiska uppdate-

ringsfunktionen i anläggningens programvara. Om tekniska ändringar 

görs i systemen, får du automatiskt ett meddelande på mobilen och kan 

själv göra uppdateringen via WLAN på satellitenhetens manöverenhet. 

Så garanteras störningsfritt tv-nöje utan avbrott även på resan.

Förutom många andra menypunkter är två områden mycket användba-

ra: Under ”Info” kan du läsa av viktiga data, t.ex. vilken fordonsspänning 

som ligger på Feature Box och Command Unit. Om den inte räcker till, 

fungerar inte anläggningen och felkällan kan snabbt identifieras.

Om du inte hittar felet här, får du motsvarande information i menyfliken  

”Felmeddelanden” och du kan vända dig till ten Haafts tekniska kund-

tjänst som kan hjälpa dig med utgångspunkt från dessa data. Med hjälp 

av felkoden hittar din sakkunniga kontaktperson oftast snabbt en lös-

ning, så att du utan längre uppehåll kan ägna dig åt dina favoritpro-

gram igen.

Med en satellitenhet från ten Haaft är du alltid uppdaterad!
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PREMIUM-MANÖVERKONCEPTET

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

1.  Du kopplar på Oyster”®- tv:n med 

systemfjärrkontrollen.

2.  Tv:n slås på och ansluter sig till  

FeatureBox/Command Unit.

3.  Styrboxen överför signalen och ser till 

att antennen körs ut.

4.  Antennen hittar satelliten  

och överför signalen till tv-appa-

raten – klart!

Installera den kostnadsfria ten Haaft®-appen från  

App Store (iOS) eller Play Store (Android) på din 

smarta mobil eller surfplatta.

Gör uppdateringar 

direkt från appen 

eller via USB från 

FeatureBox/Com-

mand Unit.
Omfattande diagnosmöjligheter vid 

tekniska störningar. Dessa visas på 

den smarta telefonen eller surfplat-

tan, t.ex. inaktuell programvara. Anslutning via kabel

Anslutning via WLAN

SATELLITER
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OYSTER®  - DEN NYA GENERATIONEN

Ja, vi blir ännu bättre

Med Oyster® V inleder företaget ten Haaft ett nytt kapitel i den mobi-

la antenntekniken: lägre vikt, mer kompakt konstruktion och tekniskt 

vassare jämfört med föregående modell. Och kvaliteten ligger på topp 

precis som förut. Se själv och gör dig beredd på mottagning med nya 

Oyster® V!

Ett stort steg

Med 17 cm höjd samlar Oyster® V-generationen poäng med sitt kom-

pakta format: armens svängda form medger utrymmesbesparande 

nedfällning av antennen. Med sin smarta konstruktion bibehålls den 

låga höjden även hos Oyster® V med TWIN-LNB och SKEW.

Alternativ

TWIN-LNB för mer individualitet: På begäran kan satellitanlägg-

ningen fås med en TWIN-LNB. Denna är utrustad med två satellitan-

slutningar och kan därmed ta in en andra mottagare eller en andra 

tv-apparat (med integrerad mottagare) med olika program.

SKEW för större räckvidd: För bästa möjliga mottagning i de yttre 

områdena av sydvästra och sydöstra semesterregionerna är det än-

damålsenligt att vrida mottagarhuvudet (Low Noise Block = LNB) i 

respektive himmelsriktning. Genom jordytans krökning skapas en så 

kallad polarisationsvinkel, kallas även SKEW-vinkel (från engelskans 

skew: skev, vind). För att utjämna denna vinkel, måste LNB-huvudet 

riktas så att signalerna från satelliten träffar de inbyggda antennerna 

med exakt rätt vinkel – vilket ger bekväm räckvidd. Med de valfria 

SKEW-tillbehören justeras LNB helautomatiskt av en liten elmotor.

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

Höjd: bara ca 17 cm 
Vikt ytterenhet: ca 11 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör: ca 3 kg

Räckvidd för mottagning Oyster® 

OYSTER®  - EGENSKAPER

Hur långt bort du än vill se

Europa, Nordafrika, Mellanöstern – parabolantenn med en diameter på 

85 cm står för en enorm räckvidd hos den nya Oyster® V. 

Särskilda egenskaper

• En-kabel-teknik

• App-villkor

• Automatiska uppdateringar via App

• GPS, 3D-kompass, lutningssensor för helautomatisk inriktning och  
 satellitsökning

• 85 cm parabolantennför extra stor räckvidd

• Tillverkad av högkvalitativa och robusta material

• Solid, säker och väderbeständig konstruktion

• Revolverteknik

• Automatiskt satellitbyte vid programbyte

• Automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste  
 vara ansluten)

• 3 års tillverkargaranti och tillförlitlig service

Ladda ned nu!

3 års  
garanti!

SATELLITER
  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam
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OYSTER®  - DEN NYA GENERATIONEN

Sök inte. Hitta!

Antennen ”vet” vid varje tidpunkt var satelliterna befinner sig och rik-

tar in sig exakt – det behövs inte längre några långa och osäkra rund-

sökningar. Vad ligger bakom detta tekniska försprång? Samspel mellan 

GPS, 3D-kompass och lutningssensor. 

Det globala positionsbestämningssystemet (GPS) fastställer fordonets 

plats, 3D-kompassen fastställer i vilken riktning fordonet och därmed 

även antennen pekar – och lutningssensorn identifierar en ev. lutning 

hos fordonet. Denna lutning på en parkering underskattas ofta – några 

få grader kan förorsaka en avsevärd störning, Mycket större än höjd-

skillnaden mellan fordonspositionen på ett berg och i dalen. Därför 

kompenserar sensorn exakt antennpositionen vid behov. 

En kabel är en kabel

Ett annat tungt argument för denna innovativa teknik: ”En-kabel-lös-

ningen” från ten Haaft kan du tolka bokstavligt. Manöversystem, 

strömförsörjning och signalöverföring från ytterenheten sker hos den 

nya Oyster® V via en enda kabel. Det gör monteringen mycket enkel – 

en liten genomföring i fordonstaket räcker. Vid TWIN-tillvalet behövs 

en extra antennkabel (medföljer TWIN-anläggningar).

Beprövad teknik för högsta kvalitetskrav

Revolvertekniken från ten Haaft är väl beprövad i tiotusentals Oys-

ter®-anläggningar: Enbart antennhuvudet vrider sig, medan själva 

antennkroppen är fixerad. Det innebär att mindre vikt sätts i rörelse 

– det minskar strömförbrukningen och den mekaniska belastningen. 

Dessutom är det utrymmeseffektivt. Även med snö på taket förblir an-

tennen rörlig, eftersom vridpunkten ligger lite högre. Denna teknik har 

förfinats ytterligare för den nya Oyster® V-generationen.

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

Glappkontakter har ingen chans.

Ytterenheten på Oyster® väger 11 kg. Det är nästan häpnadsväckande 

att stabiliteten blivit större trots viktreduktionen. Och det är stabilite-

ten som är avgörande, inte bara för den långa livslängden hos Oyster®, 

utan just för mottagning utan avbrott. Tillverkare som sparar på fel 

ställe riskerar att antennsystemet blir instabilt och vindkänsligt. Det ger 

bildstörningar som ett brev på posten.

Stabiliteten hos Oyster® är resultatet av uppfinningsrik ingenjörskonst 

och toppmoderna, högkvalitativa material, som även används inom 

motorsporten. Parabolarmen är tillverkad i ett stycke och består av 

ultralätt magnesium. Det gör den ytterst stabil och vridstyv även vid 

mycket låg vikt.

Även matningsarmen av glasfiberförstärkt plast får mycket hög vrid-

styvhet tack vare exakt beräknade invändiga stag. I klartext: Den kan 

inte förvridas. Dessutom erbjuder denna genomtänkta komponent plats 

för kabeldragningen, lutningssensorn och kompassen. Om antennen ut-

rustas med SKEW (alternativ), är även denna integrerad i matningsar-

men och därmed skyddad mot väder och vind.

SATELLITER



14 15

Räckvidd för mottagning Oyster® 85

Räckvidd för mottagning Oyster® 65

OYSTER® - MYCKET ANVÄNDARVÄNLIG

Oyster® – vår klassiker! Med denna antenn njuter du av tv- och ra-

diomottagning i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Räckvidd och 

briljant bildskärpa i kombination med digital satellitsökning möjliggör 

bästa möjliga mottagning av dina favoritprogram även på Kanarieöar-

na eller i Grekland.

Oyster® har p.g.a. sin storlek en ovanligt bra mottagningskapacitet 

även i dåligt väder, eftersom antennens storlek påverkar program-

mens antal och mottagningskvalitet. Genom noggrann och exakt 

tillverkning är belysningen av parabolytan garanterad i varje exem-

plar av Oyster®. 

Alternativ

TWIN-LNB för mer individualitet: På begäran kan satellitenheten fås 

med ett TWIN-LNB-mottagarhuvud. Det är utrustat med två satellitan-

slutningar och kan därmed ta in olika program till en andra mottagare 

eller en andra tv-apparat (med integrerad mottagare).

SKEW för större räckvidd: För bästa möjliga mottagning i de yttre 

områdena av sydvästra och sydöstra semesterregionerna är det ända-

målsenligt att vrida mottagarhuvudet (Low Noise Block = LNB) i res-

pektive himmelsriktning. Genom jordytans krökning skapas en så kall-

ad polarisationsvinkel, kallas även SKEW-vinkel (från engelskans skew: 

skev, vind). För att utjämna denna, måste LNB-huvudet riktas så att 

signalerna från satelliten träffar de inbyggda antennerna med exakt 

rätt vinkel – vilket ger bekväm räckvidd. Med de alternativa SKEW-till-

behören justeras LNB-huvudet helautomatiskt av en liten elmotor.

Höjd:bara ca 22 cm 
Vikt ytterenhet: ca 12 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör:ca 3 kg

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

OYSTER® - EGENSKAPER

Särskilda egenskaper

• App-villkor

• Automatiska uppdateringar via App

• 65 eller 85 cm parabolantenn för räckvidd

• Helautomatisk inriktning och satellitsökning

• Tillverkad av högkvalitativa och robusta material

• Solid, säker och väderbeständig konstruktion

• Revolverteknik

• LEM-teknik: antennen söker i den senast inställda lutningsvinkeln  
 (söktidsförkortning)

• Automatiskt satellitbyte vid programbyte

• Automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste  
 vara ansluten)

• 3 års tillverkningsgaranti och tillförlitlig service

Ladda ned nu!

SATELLITER

3 års  
garanti!

  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam

  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam
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Räckvidd för mottagning Cytrac® DX

Patent nr: EP 2359434

CYTRAC®DX – PATENTERAD RÄCKVIDDSGIGANT

Hjärtat i Cytrac® DX består av 1 016 kopplade enskilda antenner, som är 

anordnade i ett sexkantsmönster. Signalackumuleringen sker med hjälp 

av toppmoderna matematiska räknemetoder och ger en enorm räckvidd 

för mottagning. Resultat blir en avsevärd förbättring av räckvidden med 

flera hundra kilometer i jämförelse med en lika stor platt antenn. Dess-

utom ger denna patenterade antennteknik en hittills oöverträffat ren 

signal, som inverkar mycket positivt på bildkvaliteten i HD-program.

Med alla dessa finesser har Cytrac® DX ändå en höjd på bara 14 cm och 

passar genom sin lätta och kompakta konstruktion på nästan varje for-

donstak. Den robusta ytterenheten av pressgjutet aluminium skyddar 

den exklusiva tekniken inuti och vrids enbart i öppnat läge av utrym-

messkäl. Genom en speciell mekanisk förstärkning trotsar den kaxigt 

även starka vindbyar.

Alternativ

TWIN-LNB för mer individualitet: På begäran kan satellitanlägg-

ningen fås med ett TWIN-LNB-mottagarhuvud. Det är utrustat med 

två satellitanslutningar och kan därmed ta in olika program till en an-

dra mottagare eller en andra tv-apparat (med integrerad mottagare).

Manuell SKEW för större räckvidd: För bästa möjliga mottagning i 

de yttre områdena av sydvästra och sydöstra semesterregionerna är det 

ändamålsenligt att vrida mottagarhuvudet (Low Noise Block = LNB) i 

respektive himmelsriktning. Genom jordytans krökning skapas en så 

kallad polarisationsvinkel, kallas även SKEW-vinkel (från engelskans 

skew: skev, vind). För att utjämna denna vinkel, måste parabolanten-

nen (med inbyggd LNB) riktas så att signalerna från satelliten träffar 

de inbyggda antennerna med exakt rätt vinkel – vilket ger bekväm 

räckvidd. Manuell SKEW hör till grundutrustningen för varje Cytrac® DX.

Höjd:bara ca 14 cm 
Vikt ytterenhet: ca 16 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör: ca 2 kg

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

CYTRAC® DX - EGENSKAPER

Särskilda egenskaper

• En-kabel-teknik

• App-villkor

• Automatiska uppdateringar via App

• Patenterad mottagningsteknik för enorm räckvidd

• Utrymmeseffektiv montering på så gott som alla fordonstak

• Mycket låg bygghöjd

• Helautomatisk inriktning och satellitsökning

• Tillverkad av högkvalitativa och robusta material

• Solid, säker och väderbeständig konstruktion

• LEM-teknik:antennen söker i den senast inställda lutningsvinkeln  
 (söktidsförkortning)

• Automatiskt satellitbyte vid programbyte

• Automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste  
 vara ansluten)

• 3 års tillverkningsgaranti och tillförlitlig service

Ladda ned nu!

SATELLITER

3 års  
garanti!

  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam



18 19

OYSTER® TV

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

OYSTER® SMART TV

Oyster® Smart TV: titta på tv och streama i ett

Med den nya serien Oyster® Smart TV upplever du teknik i premium-

klassen. Traditionell tv och dator fogas samman i en apparat och tar in 

hela internet-världen på bildskärmen. 

Den nya Oyster® Smart TV har hela paketet:inbyggd WLAN, strea-

ming-tjänster, underhållningsappar m.m. Oberoende av om du vill titta 

på olika Camper Channels eller få information om lokalt väder, de förin-

stallerade apparna i Oyster® Smart TV gör detta möjligt! Men även de 

stora mediatheken från public service-företag som du har tillgång till, 

ger dig komfortabel streaming var och när som helst.

HbbTV och OTA ingår som standard hos alla Oyster® Smart Tv:ar, likaså 

WIDI/Miracast-funktionen som du använder för att visa bildskärms-

innehållet från Tv:n på din mobila enhet.

Självklart får du med apparaterna i serien Oyster® Smart TV allt det 

bekväma hos usb-anslutningar, systemfjärrkontroll och elektronisk 

programtidning (EPG).

Tv-apparaterna är utvecklade för mobil användning och kan kopplas 

till 12, 24 eller 220 volt. En speciell nätenhet skyddar mot spännings-

svängningar, som kan förekomma till exempel när husbilen startas eller 

vid svaga batterier. Kretskorten är både limmade och stadigt fastskru-

vade, eftersom enheterna är specialkonstruerade för användning på 

resa. 

De mycket tunna Full-HD-skärmarna övertygar med en modern, kom-

pakt design och en högupplöst bildvisning med lysande färger. Tack 

vare den starka kontrasten påverkas inte de fantastiska bilderna av en 

ljus omgivning. Även med en synvinkel på upp till 178 grader åt sidan 

syns bilden väl.

I campingbussen, husvagnen eller husbilen – med Oyster® Smart TV 

kan du njuta av ren och skär underhållning!

Särskilda egenskaper

• Exklusiv apparat i mycket platt utförande

• Integrerat WLAN

• DVB-S2 Tuner

• DVB-T2 Tuner HD/H.265

• WIDI/Miracast

• OTA (Over-The-Air-Update - Uppdatering av programvaran via Internet)

•  LED-tv: Fascinerande bilder i högupplöst kvalitet  

•  Anslutningsmöjlighet via USB och HDMI

•  Universell montering genom VESA standardfäste

•  Systemfjärrkontroll: Bara en fjärrkontroll för satellitenheterna  

(Oyster®     Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ 

Premium) och tv-apparaten Oyster® Smart TV

•  EPG elektronisk programtidning

• ON-SCREEN batterimätare för matningsspänningen

• Modulhållare CI/CI+

• Nätbrytare På/Av   

Finns i följande storlekar

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

    39“ (98 cm)

Fot ingår inte i leveransen

3 års  
garanti!
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OYSTER® TV

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

OYSTER® TV

Oyster® TVtv i bästa (HD-)kvalitet

Lysande bilder, chic design, användarvänliga – med toppmodern tek-

nik uppfyller tv-apparaterna från ten Haaft höga kvalitetskrav i alla 

avseenden och erbjuder kunderna bästa möjliga bekvämlighet i an-

vändningen.

De supertunna Full-HD-bildskärmarna övertygar med en modern, kom-

pakt utformning, oslagbar bildskärpa och lysande klara färger. Den sto-

ra kontrasten garanterar perfekt bildkvalitet även vid ljus omgivning.

Oyster® TV-apparater är utrustade med standardhållare enligt VE-

SA-normen, vilket möjliggör oproblematisk montering i varje speci-

alverkstad. Med den integrerade CI/CI+-modulhållaren kan du ta in 

tv-kanaler från nästan alla länder i Europa (delvis betalkanaler).

Tv-apparaterna är utvecklade för mobil användning och kan kopplas 

till 12, 24 eller 220 volt. En speciell nätenhet skyddar mot spännings-

svängningar, som kan förekomma till exempel när husbilen startas eller 

vid svaga batterier. Kretskorten är både limmade och stadigt fastskru-

vade, eftersom enheterna är specialkonstruerade för användning på 

resa.

Tv-apparat och satellitantenn – perfekt hopkopplade

Systemfjärrkontrollen styr både tv-apparaten Oyster® TV och satel-

litantennen. En knapptryckning räcker för att fälla ut antennen helt 

automatiskt, söka satellit och efter några få sekunder visa det önskade 

programmet på bildskärmen i bästa HD-kvalitet. En elektronisk pro-

gramtidning (EPG) ger liknande komfort vid kanalvalet. Du kan ta även 

in inhemska radiosändare i bästa kvalitet med Oyster® TV.

I campingbussen, husvagnen eller husbilen – med Oyster® TV kan du 

bara njuta av tv-programmen!

Särskilda egenskaper

• Exklusiv apparat i mycket platt utförande

• DVB-S2 Tuner

• DVB-T2 Tuner HD/H.265

•  LED-tv:Fascinerande bilder i högupplöst kvalitet  

•  Anslutningsmöjlighet via USB och HDMI

•  Universell montering genom standardfästet VESA

•  Systemfjärrkontroll:bara en fjärrkontroll för satellitenheterna  

(Oyster®    Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ 

Premium) och tv-apparaten ”Oyster® TV”

•  EPG: elektronisk programtidning

• ON-SCREEN batterimätare för matningsspänningen

• Modulhållare CI/CI+

• Nätbrytare på/av   

Finns i följande storlekar

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

OYSTER® TV

Fot ingår inte i leveransen

3 års  
garanti!
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CONNECT
Stabil internetuppkoppling?  
Smart mobil, surfplatta, bärbar dator eller Smart TV – när du loggat in 

i hemnätverket, förblir alla apparater anslutna till internet och inget 

står i vägen för säkert och snabbt surfande. 

På resor måste campare ofta sänka kraven i fråga om internet: instabil 

mottagning eller överbelastade WLAN/LTE-nät på campingplatser är 

inte ovanligt. Företaget ten Haaft erbjuder lösningar just för resenärer 

som behöver tillförlitlig mottagning för arbetet även på resan eller inte 

vill avstå från ett fungerande internet på semestern. 

Mobilt internet precis som hemma – även på resan 

Ingenjörerna hos denna premium-tillverkare av mobil satellitteknik i 

Baden-Württemberg har med Oyster® Connect utvecklat ett speciellt 

anpassat antennsystem för höga anspråk: Den mobila hotspoten ger en 

stabil signal – till och med på resan. 

Du kan surfa avspänt i husbilen, campingbussen eller husvagnen – och 

dessutom utnyttja alla fördelar med ett ”mobilt hemnätverk”.

Anslutningen ges oavsett plats, oavsett från vilket nät den externa sig-

nalen kommer – de registrerade slutenheterna ansluter sig automatiskt 

med egen hotspot. 

Högst upp – Oyster® Connect

En av de viktigaste fördelarna med detta speciella antennsystem med 

sin direkta högfrekvensanslutning till sändar- och mottagningsmodu-

lerna består i att monteringen av Outdoor Unit sker ovanpå fordonsta-

ket. Följaktligen möjliggörs maximal sändar- och mottagningseffekt.

Oyster® Connect är därmed mycket överlägsen traditionell mobilupp-

koppling och andra produkter på marknaden, eftersom dämpningen av 

signalerna genom fordonets hölje (värmeskyddsglas/metallkaross) och 

antennkabelns längd inte spelar någon roll längre.

OYSTER® CONNECT-SYSTEMET:  
BEKVÄMT PÅ RESAN I DET ”MOBILA HEMNÄTVERKET”

LTE

Oyster® Connect - Outdoor Unit3 års  
garanti!

C

C A

C

B

→

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

Oyster® Connect EUROPE Täckningsområde

Täckningsområde
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CONNECT
Oyster® Connect – Outdoor Unit

Fördelen består i att Outdoor Unit är försedd med både en LTE- och en 

Dual Band-WLAN-modul. 

Var och en av dessa moduler har ett direktanslutet antennsystem, 

skräddarsytt för denna applikation, vilket ger större räckvidd och når 

både nästa och nästnästa mast vid överbelastat LTE-nät p.g.a. alltför 

många användare.

Inom WLAN-området ger MIMO-systemet med 4 antenner en stabil 

dataöverföring, både i 2,4 GHz- och i 5 GHz-banden. Bakom MIMO 

döljer sig förmågan att genom intelligent databehandling skicka och ta 

emot en dataström via flera antenner (Multiple Input Multiple Output).

Oyster® Connect - Outdoor Unit

LTE-funktionen är baserad på en ALL-Band-antenn i Diversity-teknik. 

Den stödjer alla europeiska LTE-band/-leverantörer och erbjuder bästa 

möjliga sänd- och mottagningseffekt utan inriktning av antennen.

Den information som Outdoor Unit tar emot överförs utan förluster till 

Indoor Unit med hjälp av en datakabel. 

OUTDOOR UNIT...                                                                              ...OCH INDOOR UNIT I PERFEKT HARMONI

LTE

Oyster® Connect – Indoor Unit

Den andra komponenten i Oyster® Connect-systemet, Indoor Unit,  

befinner sig inuti fordonet och används som WLAN-accesspunkt, precis 

som hemma. I Indoor Unit är en fullvärdig, privat accesspunkt inbyggd, 

med integrerad 2,4- och 5-GHz-WLAN-antenn (2 x 2 MIMO-teknik). 

Båda banden är i drift parallellt – du kan alltså ansluta flera mobila en-

heter samtidigt med största möjliga dataöverföring även på olika band.

Oyster® Connect - Indoor Unit

Tillgång till det offentliga  
WLAN-nätverket

Tillgång till det offentliga  
WLAN-nätverket

LTE

TV
Smart

Oyster Connect
LTE / WLAN WPS

Front Silk Print Housing Front Cover (3.280.1683)

Med Indoor Unit behöver önskade enheter, som smart mobil, surfplatta, 

bärbar dator eller Smart TV bara anslutas en gång. Du har dessutom en 

LAN-anslutning och kan följaktligen bygga upp ett privat kabelbaserat 

LAN-nätverk.

Oberoende WLAN / LAN-åtkomst  
endast för hemnätverket

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN / LAN

Rätten till tekniska ändringar förbehålls
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CONNECT
Enkel montering, bekväm användning 

Outdoor Unit är aerodynamiskt uppbyggd: Med en höjd på bara tolv cm 

och en längd på ca 40 cm passar den på alla privata fordon och impo-

nerar med sin lätta vikt 1,5 kg.

I fråga om monteringen har ten Haafts ingenjörer hållit sig till sitt be-

prövade system: en fästplatta limmas på taket och antennhuset mon-

teras med fyra skruvar. Det insatta sim-kortet kan vid behov alltid bytas 

ut, till exempel genom ett landsspecifikt sim-kort.

En takgenomföring och den fyra meter långa datakabeln möjliggör flex-

ibel montering på varje fordon.

Sim-kort/multi-sim-kort  

Det är fördelaktigt att använda ett multi-sim-kort, som kan sättas in 

i kortläsaren redan vid monteringen. Då räcker det med ett enda le-

veransavtal för smart mobil och Oyster Connect. I Europa avskaffades 

roamingavgifterna 2017 och följaktligen tillkommer inte längre några 

extra avgifter för användning av mobilnätet i övriga Europa. 

Med konceptet Oyster Connect finns alla sänd- och mottagningsen-

heter samt kortläsaren i Outdoor Unit, som är monterad ovanpå for-

donstaket. Det är den bästa möjliga monteringsplatsen, eftersom det 

garanterar att ingen försämring (= dämpning) av signalen kan uppstå 

genom fordonskarossen och isolerglas. 

Detta möjliggör dessutom användning av en datakabel istället för 

koaxialkabeln för dataöverföring utan förluster från Outdoor Unit till 

Indoor Unit i fordonets kupéutrymme. En koaxialkabel skulle medföra 

dämpningsförluster. Beroende på kvalitet och kabelns frekvens uppstår 

en signalförlust på 0,5 dB – 1,5 dB per meter. Följaktligen måste man 

med en 4 meter lång koaxialkabel godta en signalförlust på ca 50 % 

- 75 %. 

Sim-kort / Multi Sim-kort

Webbgränssnitt http://oyster.connect 
Via det lösenordsskyddade webbgränssnittet http://oyster.connect kan 

systemet enkelt konfigureras. 

Inställning av Oyster® Connect – Outdoor Unit:

• Urval och konfiguration av WLAN-hotspot

• Stödjer 2,4 och 5 GHz WLAN-nät

• Inställning av automatiskt eller manuellt byte till LTE-nät när  

 WLAN inte finns tillgängligt 

• Inställning av LTE-inloggningsuppgifter (APN)

• Spara eller avaktivera sim-pinkoden

Inställningar av Oyster® Connect – Indoor Unit:

• Konfigurering av det privata ”hemnätverket” 

• Erbjuder 2,4 och 5 GHz WLAN-accesspunkter

• Systemuppdateringar

• Erbjuder en RJ45-anslutning för privat, kabelburet LAN

Fördelarna i sammanfattning

• Montering av sänd- och mottagningsenhet på fordonstaket förhin 

 drar dämpningsförluster 

• Effektiv WLAN-antenn (2 x 2 MIMO) och LTE-Diversity-antenn 

• Unik och enkel inredning av ”mobil-hemnätverket”

• Fritt valbart 2,4 GHz/5 GHz i WLAN-nätet både för Indoor Unit och  

 Outdoor Unit

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

• Privat LAN-nät möjliggör WLAN nätavlastning och inte varje Smart  

 TV är WLAN-kompatibel

• Aerodynamisk uppbyggnad

• Enkel montering och utrymmeseffektiv konstruktion

• Väderbeständig

• Bekväm användning

• 3 års garanti

Sim-kortsinformation 

För LTE-drift krävs ett sim-kort, som inte medföljer. De anslutningskostnader som uppkommer och 

internet-parametrarna (nedladdning/uppladdning, int. roaming) beror på nätoperatören och kontrolleras 

av kunden själv.

Rätten till tekniska ändringar förbehålls
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OYSTER® SOUNDBAR  

Imponerande ljud, snygg design, mångsidiga anslutningsmöjligheter 

– Oyster® Soundbar med sitt 2-vägs högtalarsystem är det perfekta 

komplementet till Oyster® TV och andra kompatibla tv-apparater. Det 

ger dig högkvalitativt ljud som matchar de lysande bilderna.

Enkel montering: Oyster® Soundbar möter Oyster® TV

Oyster® Soundbar kan med några få handgrepp fästas på ”Oyster® TV” 

med en monteringskonsol. Du kan enkelt fästa monteringskonsolen på 

den fristående hållaren till ”Oyster® TV”-apparaten.

Om din soundbar är ansluten per HDMI ARC, övertas manöversigna-

lerna från tv:n (på/av, ljudvolym) och du behöver bara använda sys-

temfjärrkontrollen till Oyster® TV för de grundläggande funktionerna.

Egenskaper

• Starkt, klart ljud i kombination med snygg design

• Perfekt komplement till ”Oyster® TV”, kompatibel med de flesta  

 andra tv-apparater 

• Enkel installation med några få handgrepp

• Display visar aktuell signalkälla

•  3 ljudeffekter kan väljas (EQ): News, Normal, Music

• Kompatibel med de flesta tv-apparater

• 2-vägs högtalarsystem

• Anslutningar: COAXIAL, AUX, USB och HDMI ARC

• Bluetooth

• Tjänster 2 x 10 W sinus

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

•  Driftspänning: 12 V, 24 V, 240 V (bara med nätadapter) 

• Mått: 436 x 46 x 68 mm (b x h x d)

• Vikt:1,2 kg 

Leveransen omfattar

• Soundbar

• Fjärrkontroll

•  Monteringskonsol för direkt montering på ”Oyster® TV”

• AUX-kabel

• COAXIAL-kabel

• HDMI ARC-kabel

•  Nätadapter 110 V … 240 V AC med jordad EURO-kontakt 

• Elkabel 12/24 V

För bästa möjliga effektöverföring sker anslutningen via HDMI ARC, 

och det finns även AUX- och COAXIAL-kanaler. Via bluetooth eller usb 

kan du dessutom spela upp din musikspellista direkt från mobilen. En 

display visar den aktuella signalkällan som kan väljas med en knapp-

tryckning direkt på soundbar eller med fjärrkontroll.

 

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

LJUD

3 års  
garanti!
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OYSTER®-TILLBEHÖR  

Styrenhet 

Denna helautomatiska central inuti fordonet innehåller hela satelli-

tenhetens styrelektronik och kan tack vare sitt platta format monteras 

dold i ett skåp.

FeatureBox: Styrenhet för Oyster® V och Cytrac®:  

Mått FeatureBox (b x h x d): 19,5 x 2 x 11,6 cm 

 

Command Unit: Styrenhet för Oyster®:  

Mått Command Unit (b x h x d): 21,6 x 4 x 12,2 cm 

Manöverdel:

Mått manöverenhet utan monteringsram:  

(b x h x d) 11,8 x 7,1 x 0,8 cm

Mått manöverenhet med monteringsram:  

(b x h x d) 12 x 7,3 x 1,9 cm

Den behändiga manöverenheten är utrustad med några få använ-

darvänliga knappar och placeras på ett lättillgängligt ställe. Med en 

knapptryckning startar direkt den helautomatiska sökningen. Den bak-

belysta skärmen informerar dig om alla funktioner.

TILLBEHÖR
Fästplatta 

ten Haafts antenn monteras på en högkvalitativ eloxerad aluminium-

platta. Plattan monteras på taket med speciallim, så att inga nya hål 

behöver göras i fordonsplåten. På fästplattan finns det fyra skruvgäng-

or, där anläggningen sätts fast med fyra kupolmuttrar. Följaktligen kan 

antennen enkelt tas loss från taket om det behövs, t.ex. för reparation 

eller om det hänger på någon cm i hemmagaraget.

 

 

50 x 37 cm för Oyster® V och Oyster® 36 x 36 cm för Cytrac®
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Rätten till tekniska ändringar förbehålls

Produktgrupp                                Oyster® Oyster® 65 / 85 Cytrac® DX

Helautomatisk satellitenhet                                               a a a

Manuell/helautomatisk riktningsjustering
Helautomatisk riktningsjustering                                               a a a

Manuell riktningsjustering                                               möjlig möjlig möjlig

Helautomatisk satellitsökning- och identifiering                                               a a a

Automatiskt satellitbyte vid programbyte                                               a a a

Dimensioner
Paraboldiameter/-dimensioner                                               Ø 85 cm Ø 65 / 85 cm 56 cm x 56 cm

Höjd                                               ~ 17 cm ~ 22 cm ~ 14 cm

Vikt ytterenhet                                               ~ 11 kg ~ 11 kg / ~ 12 kg ~ 16 kg

Vikt monteringsmaterial och tillbehör                                               ~ 3 kg ~ 3 kg / ~ 3 kg ~ 2 kg

LNB- och SKEW-tillbehör
Single LNB                                               a a a

TWIN LNB                                               alternativ alternativ alternativ

SKEW elektromekanisk                                               alternativ alternativ -

TWIN SKEW elektromekanisk alternativ alternativ -

SKEW mekanisk                                               a a a

Speciella egenskaper
Mycket stabil revolverteknik                                               a a -

Automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste vara ansluten)                                               a a a

Vridaxel spärrad vid indragen antenn                                               a a a

Väderbeständig konstruktion                                               a a a

Max. tillåten fordonshastighet                                               ~ 150 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h

Användning med app och smart mobil/surfplatta                                               a a a

Strömförsörjning
Anslutningsspänning (fordonsspänning)                                                                                                     12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V

Strömförbrukning max. vid satellitsökning                                                                                7 A 7 A 7 A

Strömförbrukning (mottagningsdrift)                                                                                               1) 1) 1)

Standby-strömförbrukning vid 12 V fordonskrets normal/energibesparande                                                                               30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2)

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

Alla uppgifter för Premium + Vision utan tv/mottagare

1) Beroende på vilken tv-apparat som används
2) WLAN aktiverat/WLAN avaktiverat

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (LUCID, förpackningsregister) 

I hela Europa gäller för förpackningar att tillverkaren av en produkt tar produktansvaret 
även för förpackningen i fråga om att undvika, återställa och omhänderta. 

Registreringsnummer:    DE3596724290588

Räckvidd för mottagning

Angiven räckvidd för mottagning visar den ungefärliga räckvidden för fullständig mottagning. Även utanför denna kan enskilda program tas emot.  

Genom automatisk eller manuell SKEW-anpassning blir en större räckvidd möjlig i sydväst och sydost. Räckvidder för enskilda program kan inte 

påverkas av ten Haaft. Enbart resp. satellitoperatör ansvarar för den faktiska räckvidden. Det kan inte garanteras att de räckvidder som anges här 

består i framtiden.

 

Alla viktangivelser gäller för basvarianten utan mottagare och tv

  THOR Nordic Beam
  ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam

HELAUTOMATISKA SATELLITENHETER

TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA
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OYSTER® SMART TVOYSTER® TV

ten Haaft tv-apparater 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 19“ 21,5“  24“ 27“ 32“ 39“
 

EU-energiklass F F E F F F F E F F F

Bildskärmens storlek 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 energiförbrukning i kWh / 1000h* 17 18 19 25 27 16 18 19 26 29 43

Effektförbrukning för 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

Upplösning (pixlar) 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

Synvinkel H / V 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°

Ljusstyrka (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

Högtalare musikeffekt 2 x 2 W a a a a a a a a a a a

Mått utan 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

Vikt utan 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 (bara med nätadapter)                                                            möjligt, nätadapter ingår inte leveransen                                           möjligt, nätadapter ingår inte leveransen

Typgodkännandeskylt***

Anslutningar
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

Jackuttag 3,5 mm AV i a a a a a a a a a a a

Hörlursanslutning 3,5 mm stereo a                                                 a                                                 a                                                  a a                                                a a a a a a

Digital audioutgång Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) optisch (TOS)

Nätbrytare På/Av a a a a a a a a a a a

CI / CI+ modulhållare a a a a a a a a a a a

Leveransen omfattar
Tv-apparat a a a a a a a a a a a

Systemfjärrkontroll a a a a a a a a a a a

Elkabel 12 V/24 V 
(med kontakt för fordonets elkrets)

a a a a a a a a a a a

Beställs valfritt
Fot a a a a a                                                                                        a a a a a a

Nätadapter 110 V... 240 V AC 
med Euro-Schuko-kontakt

a a a a a                                                             a a a a a a

AV in Adapterkabel a a a a a a a a a a a

*   Energiförbrukning i Till-läge i kWh per 1000 h vid återgivning av SDR-innehåll och avrundat till nästa hela talvärde.
**  Markbunden antenn ingår inte i leveransen.
*** Typgodkännanden står för säker och miljöriktig teknik på vägarna.

 10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0515416  10R - 0515416 10R - 06 378424  10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0515416  10R - 0515416 10R - 06 378424  10R - 0515416

Rätten till tekniska ändringar förbehålls

TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA
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ANTECKNINGARTEKNISKA DATA

OYSTER® CONNECT
ten Haaft-apparat Oyster® Connect
 

Typ WLAN/LTE-antenn med router och privat accesspunkt

Dual Band WLAN 2,4 och 5 GHz

Stödjer LTE-band (EMEA: Europe, MiddleEast, Africa) B1/3/7/8/20/28/38/40/41

Väderbeständig konstruktion a

Max. tillåten fordonshastighet ~ 180 km/h

Dimensioner Outdoor Unit (b x h x d) cm                                
Dimensioner Indoor Unit (b x h x d) cm

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

Vikt Outdoor Unit med fästplatta ~ 1,5 kg

Vikt Indoor Unit ~ 0,19 kg

Vikt tillbehör ~ 0,5 kg

230 V drift (bara med nätadapter) a

Anslutningsspänning (systemspänning) 12 V / 24 V

Normal effektförbrukning < 5 W

Maximal effektförbrukning 10 W (endast med 2G dataöverföring)

Standby-förbrukning < 0,1 W (vid 12 V-systemspänning)

Anslutningar Oyster® Connect - Outdoor Unit

Sim-kortsfack a

Dataanslutningsuttag Indoor a

Oyster® Connect - Indoor Unit
Dataanslutningsuttag Outdoor a

RJ - 45 LAN a

Anslutning strömförsörjning honkontakt 2,1 mm

Leveransen omfattar

Oyster® Connect - Outdoor Unit a

Oyster® Connect - Indoor Unit a

Takgenomföring och datakabel 4 m a

Elkabel Oyster® Connect -Indoor Unit a

Fästplatta a

Rätten till tekniska ändringar förbehålls
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ANTECKNINGARANTECKNINGAR
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