
aparate măsurare/ căutare satelit

satelit Finder HD 2 Compact cu funcţie de măsurare

HD 2 Compact este un dispozitiv de măsurare la îndemână ideal pentru căutare rapidă și precisă satelit. 

Posibil, măsurarea semnalelor DVBS și DVB-S2 (HD). Încorporat în ecran LCD are un ecran cu 

diagonala de 2,2 inch (5,6 cm).

O afișare a celor mai importante măsurători este dispus foarte clar pe ecran. În plus față de puterea și 

calitatea semnalului, frecvența LNB și transponderul ce trebuie cautat este afișat. Transponderul de sateliți 

cei mai comuni sunt pre programati din fabrică și pot fi schimbati. Acumulatorul de putere integrat asigură 

o durată de funcționare de până la 3 ore.

Dimensiuni 7,8 x 14,5 x 2,9 cm (L x Î x A)

Greutate 0,2 kg

9983956 € 139,00

SAT-Finder

Ajută la orientarea antenei  satelit la satelit cu semnale acustice variabile și  afișare cu LED-uri vizuale în

 creștere. Adecvate pentru utilizare la toate sistemele de satelit.

9939022 € 22,95



aparate măsurare/ căutare satelit

SAT Compass

Cu zone integrate pentru Astra și Eutelsat pentru 

identificarea rapidă, ușoară satelit. Pt toate sistemele 

SAT Finder MXL090 satelit, de asemenea, potrivit ca busola de navigare.

Aceast SAT Finder găsește satelitul dorit rapid și ușor. 9939471 € 12,50

Afișaj clar-citit pe ecranul LCD, fără baterii suplimentare 

și accesoriile necesare sunt incluse. Este programat Digital SAT Compass

pentru următorii satelit: Astra 19,2 °, 23,5 ° Astra, Preprogramat pentru sateliți,  ASTRA 1, ASTRA 2,

 Astra 28,2 °, 13 ° Hotbird Hotbird etc Ușor de manevrat la apăsarea unui buton. 

9952756 € 229,00 De asemenea, utilizabil ca busolă pentru drumeții.

afișaj, timpul, temperatura, de navigație și afișare satelit.

9939472 € 65,95



TELECO catarge telescopice pentru rulote și autorulote

SF 50 SF 165

 aliniați cu ușurință antena, fără a fi nevoie să ieșiti din vehicul.Constricție asigurată de sistem dublu-ORing-. Anodizat-rezistent la coroziune de aluminiu. 

Echipat cu toate accesoriile pentru instalare ușoară.

SF 50 SF 165 SF 50 9952723 € 34,95

Lungime 50 cm lungime 165 cm SF 165 9993870 € 57,95

Greutate 0,5 kg Greutate 1,1 kg

(Ø 30-34 mm) (Ø 30-34 mm) Camping pol telescopic

suport de perete tip Alu

►

250 mm 9983156 € 12,95

300 mm 9983435 € 13,95

400 mm 9983436 € 14,95 Din aluminiu. Lungime 140 cm, maxim Lungime 350 cm, Ø 4 cm

9939390 € 54,95

Suport

Pentru pol telescopic. 

Galvanizat, design din oțel masiv.

9939490 € 22,95

Placă de bază / cui sol

Pt pol telescopic. Galvanizat, design din oțel masiv.

9939400 € 19,95



Stative-trepied  satelit

SAT Stativ Deluxe

Pentru toate antene satelit cu montare universală.Dispozitiv de fixare portabil pentru poziționare.

Până la 50 secțiune catarg extensibil cm, porțiunea superioară catargului este liber să se rotească.

Picioare trepied lungi pentru o mai mare stabilitate, cu cuie pentru un atașament sigur în pământ,

inclusiv geanta de transport

9939443 € 69,95

nivel cu bulă Eliberare rapidă

Trepied Transat Alu

Ultraușor satelit trepied realizat din aluminiu 

eloxat cu diametrul tubului rotund de 40 cm. 

Ancorare suplimentară furnizată,pt cuie. Pliabil.

9950524 € 34,95

SAT Stativ

Pentru configurarea oglinzii satelit departe de vehicul. Gratuit 

piesă rotativă catarg, picioare lungi și blocare în plus ,un suport 

sigur, potrivit pentru toate mărimile de placă, numai 1,6 kg 

pliabil

9939441 € 49,95



Distribuitori

priză exterioară 

Cu conector F, culoare alb 9942000 € 24,95

Cu conector F, culoare antracit 9939311 € 25,95

Cu mufă coaxial, culoare alb 9982346 € 24,95

Cu coaxial și conector F, de culoare alb 9942001 € 32,95

Cu coaxial și conector F, de culoare antracit 9939312 € 35,95

antracit alb

Sisteme de satelit / antene TV terestre, cu cablu de conectare 3m și conectori.

priză antene KATHREIN EV 06 distribuitor - 2 căi

5-2150 MHz F-Technik, GL-trecere pe ambele ieșiri.

priza de exterior antenă; trapă exterioară; cablu coaxial 5m 1 buc 9942270 € 11,50

9939070 € 32,95



Prize și cuplaje

1 2 3 4

5 6 7 8

1 Conector F 1 buc 9942020 € 0,95

2 conector coaxial 1 buc 9939690 1.95

3 F-cuplaj 1 buc 9942010 € 2,95

4 cuplaj extensie pentru alungire de cablu de 75 -ohm, 1 buc 9939590 € 4,95

5 F-unghi 1 buc 9942030 € 2,95

6 Cuplaje IEC / AGW Coax priza / F-mufă 1 buc 9942060 € 2,50

7 protectie conectori de fixare rezistente la intemperii, buc 9950456 € 0,95

8 IEC / F-cuplar Mufă Coax / F-jack, 1 buc 9942050 € 2,95



Treceri

trecere fereastră 29 cm

F-cuplare cu 2 x inel de etanșare. 

Extrem de flexibil, cu pierderi mici,

 HF cablu plat.Lungime: 29 cm

9950326 € 6,95

KATHREIN Carcasă de protecție HDZ 100

carcasa de protecție pentru capetele cablului și continuări de cablu pe acoperiș, 

optimizat pentru sistemul CAP

9992966 € 29,95

Cabluri coaxiale

Cablu coaxial 90 db Cablu coaxial 100 db

• cablu coaxial satelit 6,8 mm • cablu coaxial satelit 6,8 mm 

• 2 căi ecranat • 2 căi ecranat

• 2 x folie de aluminiu • 2 x folie de aluminiu

• 2 x 0,12 mm x 64 împletitură de sârmă • 2 x 0,12 mm x 80 împletitură de sârmă

• conductor interior 0,9 mm • conductor interior 0,9 mm

5,0 m 9983252 € 3,50 5,0 m 9983262 € 3,75

10,0 m 9983253 € 7,50 10,0 m 9983263 € 7,75

Cabluri coaxiale flexibile cu conector F ►

1,5 m 9917383 € 6,95 Cablu coaxial 120 db Cablu coaxial Quad Shield

3,0 m 9917384 € 7,95 • cablu coaxial satelit 7,2 mm • cablu coaxial satelit 7 mm 

5,0 m 9917385 € 9,50 • 4 căi ecranat • 4 căi ecranat

10,0 m 9917386 € 15,95 • 2 x folie de aluminiu • 2 x folie de aluminiu

• 2 x 0,12 mm x 98 împletitură de sârmă • 2 x 0,12 mm x 80 împletitură de sârmă

• conductor interior 1,1 mm • conductor interior 0,9 mm

5,0 m 9983332 € 3,95 5,0 m 9983342 € 4,25

10,0 m 9983333 € 7,95 10,0 m 9983343 € 8,25


