Sisteme de satelit automate
Caravanman
Caravanman este partenerul ideal pentru toți cei care doresc să se bucure de întreaga Europă cu cea mai
bună calitate de radio și televiziune.19 cm înălțime de instalare permite montarea pe vehiculele de mari
dimensiuni in inaltime. Este controlat prin intermediul unei unități de control inclus și pentru a găsi în cel mai
scurt timp satelitul dorit apăsând un singur buton - care oferă plăcerea de vizionare pura.
Modelul Profesional incl. Twin LNB cu Auto-SKEW.
înălțime culcat
190 mm
Azimuth
360 °
temperatură de funcționare
*-20 ° C până la 70 ° C
Frecventa de intrare
10,70 GHz -12.75 GHz
elevație
0° - 70°
greutate
14 kg
temperatura de depozitare
*-20 ° C la circa 70 ° C
polarizare
orizontal/ Vertical
alimentare electrică
12 V / 24 V /
Diametrul oglinzii
650 mm / 850 mm
controlor
extern
sateliți pre-programate
8
livrare, unitate de control, 12 V cablu de conectare, cablu de antenă, adeziv

Caravanman 65

Caravanman 85

Sisteme de satelit automate
Caravanman
Preț €
Caravanman 65 Premium
9983423 1.299,00
Caravanman 85 Premium
9983424 1.399,00
Caravanman 85 Professional
9983345 1.599,00

sateliți preprogramati
Astra 1 (19,2 ° est)
Astra 2 (28,2 ° est)
Astra 3 (23,5 ° est)
Astra 4 (4,8 ° est)
HOTBIRD (13 ° Est)
Thor (0,8 ° vest)
Hispasat (30 ° vest)
Eutelsat 5 West (5 ° vest)

Sisteme de satelit automate
Caravanman Compact
Compact Caravanman este pentru rulote, van sau motorhome cu un nivel scăzut de suprafață de montare
antena ideala.Mica raza de pivotare de numai 61 cm este inclus pe fiecare spațiu vehicul. Prin înălțimea
mică de numai 16 cm, sistemul satelit este unul dintre cele mai mici componente pe acoperiș. În ciuda
vasului mic,antena primeste,de asemenea semnale de satelit în zonele periferice din Europa.
Caravanman Compact este disponibil ca versiune Single si Twin
livrare, unitate de control, 12 V cablu de conectare, cablu de antenă, adeziv
înălțime culcat
160 mm
Azimuth
360 °
temperatură de funcționare
*-20 ° C până la 70 ° C
Frecventa de intrare
10,70 GHz -12.75 GHz
elevație
15° la 62 °
greutate
7 kg
polarizare
orizontal/ Vertical
alimentare electrică
12 V / 5 A
Diametrul oglinzii
460 x 320 mm
controlor
extern
sateliți pre-programate
8
Preț €
Caravanman Compact
9983952 1.199,00
Caravanman Compact Twin
9983953 1.299,00

sateliți preprogramati
Astra 1 (19,2 ° est)
Astra 2 (28,2 ° est)
Astra 3 (23,5 ° est)
Astra 4 (4,8 ° est)
HOTBIRD (13 ° Est)
Thor (0,8 ° vest)
Hispasat (30 ° vest)
Eutelsat 5 West (5 ° vest)

Sisteme de satelit automate
Campingman
Cu o apasare de buton, antena găsește automat satelitul selectat în cca 1-2 minute și permite recepția
atunci când vehiculul este parcat. Capacul de plastic protejeaza sigur antena.Unitatea de poziționare
funcționează independent și poate fi operat cu orice receptor
• cupolă antenă complet automat cupolă
• diametru oglindă 45 cm
Preț €
Campingman
9983337 1.199,00
Campingman Twin/Auto Skew 9983338 1.399,00
dimensiuni
Ø 700 mm. H 400 mm
Azimuth
360 °
temperatură de funcționare
-25 ° C până la 70 ° C
Frecventa de intrare
10,70 GHz -12.75 GHz
elevație
15 ° -62 °
greutate
9 kg
temperatura de depozitare
-40 ° C până la aproximativ 85 ° C
polarizare
orizontal/ Vertical
alimentare electrică
12 V / 24 V / sursa de alimentare opțional 230 V
Diametrul oglinzii
450 mm
controlor
extern
sateliți pre-programate
8
Livrarea cu: Instrucțiuni de utilizare, unitate de control, cablu de 12 V de conectare, cablu de conectare antena, adeziv,

sateliți preprogramati
Astra 1 (19,2 ° est)
Astra 2 (28,2 ° est)
Astra 3 (23,5 ° est)
Astra 4 (4,8 ° est)
HOTBIRD (13 ° Est)
Thor (0,8 ° vest)
Hispasat (30 ° vest)
TURKSAT (42 ° Est)

Sisteme de satelit automate
Shipman
Shipman este partenerul ideal pentru cei care nu doresc să piearda bucuria divertismentului digital în timpul
condusului.Poziționerul automat găseste satelitul selectat prin apăsarea unui buton și menține această poziție,
chiar în timp ce conduceți.Acest lucru este posibil printr-un sistem de urmărire automată, care detecteaza
orice schimbare de direcție și automat corectata. Perfect pentru utilizarea pe autobuze,autorulote, nave,
iahturi și alte vehicule în mișcare.
• cupolă antenă complet automat cupolă
• diametru oglindă 45 cm
Preț €
Shipman
9983339 1.699,00
Shipman GPS/Auto Skew
9983344 1.999,00
dimensiuni
Azimuth
temperatură de funcționare
Frecventa de intrare
elevație
greutate
temperatura de depozitare
polarizare
alimentare electrică
Diametrul oglinzii
controlor
sateliți pre-programate

Ø 700 mm. H 400 mm
360 °
-25 ° C până la 70 ° C
10,70 GHz -12.75 GHz
15 ° -62 °
10 kg
-40 ° C până la aproximativ 85 ° C
orizontal/ Vertical
12 V / 24 V / sursa de alimentare opțional 230 V
450 mm
extern
8

Livrarea cu: Instrucțiuni de utilizare, unitate de control, cablu de 12 V de conectare, cablu de conectare antena, adeziv,

sateliți preprogramati
Astra 1 (19,2 ° est)
Astra 2 (28,2 ° est)
Astra 3 (23,5 ° est)
Astra 4 (4,8 ° est)
HOTBIRD (13 ° Est)
Thor (0,8 ° vest)
Hispasat (30 ° vest)
Eutelsat 5 West (5 ° vest)

Sisteme de satelit automate - mobile
Campingman Portable
Antena satelit mobil cu poziționare automată și auto Skew. Sistemul integrat oblic auto permite setarea
corectă a polarizării LNB și, astfel, garantate o recepție de primă clasă în toate locațiile din Europa. Legătura
dintre poziție și antena consta din cablul coaxial .Construcția sa dom elegant, sistemul este bine protejat împotriva
deteriorării
• antenă complet automată dom
• Skew Auto funcționează a alinia polarizarea LNB
• Conexiune Twin
• diametru oglindă 38 cm
• Poate fi folosit in orice locatie
Preț €
Campingman Portable
9983336 979,00
dimensiuni
azimut
temperatura de operare
Frecventa de intrare
elevație
greutate
temperatura de depozitare
polarizare
tensiune
Diametrul oglinzii
controlor
sateliți pre-programa

Ø 450 mm, H 480 mm
360°
*-20°C la ca. 70°C
10,7-12,75 GHz
0 - 90
5 kg
*-40°C la ca. 85°C
horizontal/vertical
12V/24V
380 mm
extern
8

livrare, unitate de control,cablu de conectare 12 V , cablu de conectare antena

Sursa de alimentare pentru toate antenele de tip dom
• Pentru a utiliza sistemul în rulote, grădină magazie sau acolo unde
tensiune 12V nu este disponibilă.
• 12 Volt / 5 amperi
9983346 € 49,95

Sisteme de satelit automate - mobile
Satmaster Portable Exclusive Classic
Sistemul automat și mobil permite o recepție satelit rapid si convenabil .Picioarele de cauciuc oferă o
aderență stabilă și sigură pe suprafețe netede. În plus,o protecție împotriva intemperiilor pentru oglinzi și
LNB montate.
Preț €
Satmaster Portable Exclusiv Classic
9983426 699,00
Frecventa de intrare
Diametrul oglinzii
polarizare
Azimuth
elevație
tensiune
temperatura de operare
temperatura de depozitare
dimensiuni
greutate

10,70 la 12,75 GHz
460 mm
Horizontal / Vertikal
180°
10° la 60°
12 V / 24 V /sursa de alimentare opțional 230 V
*-30°C la ca 80°C
•40°C la ca. 85°C
460 x 460 x 410 mm (lxHxT)
7 kg
Sursa de alimentare 230 V la 24 V
pentru toate modelele Satmaster.230 V AC. Rețea
9983428 € 49,95

Sisteme de satelit automate

NOU!
Campingman Kompakt TV on Air
Prin apăsarea unui buton, antena va găsi în mod automat în decurs de 1-2 minute, satelitul selectat și permite, astfel, recepția, când sunt parcate rulotele
sau autorulotele. Spre deosebire de sistemele standard ale seriei Campingman,Campingman Compact oferă o antenă plată ca o unitate de recepție. Aceasta
noua tehnologie permite antenei un design compact, dar caracteristicile de recepție rămân aceleași. Poziționerului funcționează în mod independent și poate fi
operat cu orice set-top box satelit. Mai mult decât atât, antena are un receptor GPS integrat pentru a localiza căutarea satelit pentru a determina mai rapid.
În plus față de recepția normală satelit, versiunea "TV on Air" oferă o funcție de streaming. Acest lucru înseamnă că antena poate transmite semnalul TV la
televizor și până la 8 dispozitive mobile în mod independent. Tatăl poate viziona fotbal la televizor, mama viziona show-ul preferat de pe tabletă, iar fiul poate
viziona un film de acțiune pe smartphone-ul său.

Sisteme de satelit automate

Tip antenă
Număr utilizatori
Număr de dispozitive mobile
Tip LNB
bandă de frecvență
interval de frecvență
LNB crestere
puterea primită
polarizare
Receptor GPS
control al motorului
Gama de elevație
Gama de azimut
timp de orientare
interval de temperatură
sursa de alimentare
antenă
oglindă
unitate de control
greutate
preprogramat satelit

NOU!
Campingman Kompakt TV on Air

plată
1
8
Universal LNB
Ku bandă
10,7 GHz bis 12,75 GHz
33,7 dBi
50 dBW
H/V
Da
2 axe DC Motor
15° ~ 75°
360°
1-2 min.
-30°C la +60°C
12V~24V
800 x 685 x 300 mm (B x H x T)
480 x 240 mm (B x H)
126 x 119 x 31 mm (B x H x T)
9,6 kg
8
Preț €
Campingman Kompakt TV on Air
9950861 2.199,00
Versiunea twin (fără funcția streaming) 9919522 1.299,00
Versiunea single (fără funcția streaming) 9918273 1.099,00

Sisteme de satelit automate

NOU!
Satmaster portable Dome
Cu un design mobil și compact, antena permite utilizarea flexibilă și poate fi plasat în orice locație, cu o vedere clară la satelit (de exemplu masă, acoperiș,
podea, etc ...). Copaci și alte obstacole pot fi, prin urmare, ocolite cu ușurință. Pentru antena aveți nevoie doar de un singur cablu coaxial, prin care este
alimentată antena, în timp ce semnalele TV si radio sunt transmise. Prin apăsarea unui buton, antena va găsi în mod automat în decurs de 1-2 minute, satelitul
dorit. Antena este bine protejata de un capac de plastic elegant, impotriva deteriorarii fizice si meteorologice influente . In plus, antena are un port geamăn
pentru a conecta un alt set-top box.Satmaster Portable Dome oferă protecție integrată furt. Cu capsa de metal atașat protejează antena cu un cablu sau un lanț
adecvat pentru a descuraja furtul.Unitatea de comandă este programată pentru un total de 10 sateliți. După comutarea de care aveți nevoie doar apăsați un
buton pentru a primi în mod automat televiziune satelit.

Sisteme de satelit automate

Tip antenă
Număr de participanți
Tip LNB
bandă de frecvență
interval de frecvență
LNB câștig
puterea primită
polarizare
control al motorului
unghi de înclinare
unghi de căutare
timp de orientare
interval de temperatură
sursa de alimentare
antenă
oglindă
unitate de control
greutate
preprogramat satelit
Satmaster portable Dome

NOU!
Satmaster portable Dome

Antena parabolica
2
Universal Twin LNB
Ku bandă
10.7 GHz bis 12.75 GHz
32 dBi
54 dBW
H/V
2 axe DC Motor
0°-65 °
360°
1-2 min.
*-20° la +60°C
12 V DC 2,5 A
24 V DC 2,5 A
450 x 450 x 440 mm (B x H x T)
Ø 370 mm
195 x 60 x 130 mm (B x H x T)
7,0 kg
8
Preț €
9950860 899,00

Sisteme de satelit manuale - mobile
Megasat Campingkoffer sistem mobil de satelit
Megasat Campingkoffer constă dintr-un material plastic robust și rezistent la impact.
În versiunea standard, o antena de satelit de 40 cm și o varietate de opțiuni de montare
sunt incluse. Piciorul de aspirare asigură montarea fixă și sigură a oglinzii pe toate
suprafețele netede. Dacă piciorul de aspirație nu poate fi atașat la, utilizați suportul
pilonului pentru fixarea la un Satmast.
Dimensiuni 410 x 500 x 120 mm (W x H x D) Greutate 3,0 kg
9983955 € 29,95

Megasat Campingkoffer HD sistem mobil de satelit
Megasat Campingkoffer HD constă dintr-un material plastic robust și rezistent la impact.
În versiunea standard, o antena de satelit de 40 cm și o varietate de opțiuni de montare
sunt incluse. Piciorul de aspirare asigură montarea fixă și sigură a oglinzii pe toate
suprafețele netede. Dacă piciorul de aspirație nu poate fi atașat la, utilizați suportul
pilonului pentru fixarea la un Satmast.
In plus, conținutul compus dintr-un receptor HD satelit (DVB-S2), un LNB și 10 metri
cablu coaxial, inclus Conector F.
9983954 € 97,95

