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Kenmerken
• Volautomatisch volgende koepelantenne
• Hoogst eenvoudige bediening
• Intern gyro-stabilisatiesysteem voor het stabiliseren van de richting
• Elevatiebereik < 10° tot 60°
• Oneindig rotatiebereik
• Correctie +/- 60° per seconde 
• Digitale satelliet zoek- en identifi catiefunctie per knopdruk
• Volautomatische uitrichting in minder dan 7 seconden
• Grote reikwijdte dankzij 53 cm oval schotel
• Ononderbroken ontvangst bij vrije zicht naar het zuiden
• Hoogwaardige verwerking van robuuste materialen
• Koepel bestand tegen zeewater en UV-stabiel
• Aerodynamische vorm
• Waterafstotende constructie maakt bevriezing in de winter onmogelijk
• GEEN condensatieproblemen in de koepel
• Afmetingen: Ø ca. 66 cm / hoogte ca. 56 cm 
• Aansluitspanning: 12 V/24 V 
• Stroomverbruik: 1,9 A bij 12 V / 1,0 A bij 24 V (zonder receiver)
• Kwaliteit “made in Germany”
• Fabrikant gecertifi ceerd volgens ISO 9001
• 2 jaar garantie en betrouwbare service

Toepassingen: 
op volle zee / op binnenwateren / in baaien / voor anker / in de haven

Technische wijzigingen voorbehouden

Voor de beroepsscheepvaart of voor huisboten is deze koe-
pelantenne met 53 cm oval schotel geschikt voor een groot 
aantal toepassingen in Europa. Hetzij in de binnenlandse 
scheepvaart of op een rivierstoomboot: de 56 cm hoge koe-
pelantenne kan, ook omdat er maar één kabel naar de an-
tenne gaat, probleemloos, snel en eenvoudig op elk schip 
worden geïnstalleerd. Het geringe gewicht van ca. 14 kg 
speelt daarbij slechts een beperkte rol. De robuuste en UV-
stabiele koepel is bestand tegen zeewater, hagel en regen, 
het ontstaan van condensatiewater in het binnenste is uit-
gesloten.

Het intelligente gyro-stabilisatiesysteem is reeds vanaf de 
fabriek in de installatie geïntegreerd en maakt de perma-
nente correctie van de antenne ten opzichte van de satelliet 
mogelijk. Zo blijft het ontvangstsignaal steeds perfect, zelfs 
bij zware zee. Deze technologie herkent ook de kleinste be-
wegingen van de boot en corrigeert de antenne onmiddellijk 
automatisch qua elevatie (neiging) en azimut (rotatie).
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• Inclusief digitale receiver, voorgeprogrammeerd voor de besturing 
 van de koepelantenne
• Uitrusting met CI-kaartmodule systeem: 
 2 CI-slots voor gecodeerde programma’s  (zonder module/kaart)
• OSD-menu: eenvoudige en comfortabele bediening via het beeldscherm
• 5000 programmaplaatsen (3500 tv / 1500 radio)
• Update van software en zenderlijst gratis via satelliet
• Teletekst geïntegreerd in de digitale receiver
• EPG: geïntegreerde elektronische programmagids
• OBSC-systeem: automatische verandering van satelliet door 
 overschakelen naar een ander programma
• Gewicht ca. 14 kg

• Vision = van de receiver onafhankelijke variant
• Elke willekeurige receiver (SDTV / HDTV)  inzetbaar
• Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk hanteerbaar 
 bedieningselement inbegrepen
• Veranderen van satelliet eenvoudig mogelijk
• Gewicht ca. 13 kg

+

+

SAT-DOM 77 M-GS Digital

SAT-DOM 77 M-GS Vision
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