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  handmatige overschakeLing 
bij wisseLen sateLLiet
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 compact, gps-tracking, sneL, 
gebruikersvriendeLijk
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Schotelgemak 
voor onderweg 
en thuiS
Als Nederlanders nemen we 
graag de tv mee op vakantie. 
Satellietontvangst is dan  
ideaal - zeker met de Snipe.

oor wie in de tent, caravan of 
camper niet zonder tv wil zitten, 
is satellietontvangst de beste 
optie. Nadeel is dat de schotel-

antenne na elke verplaatsing moet 
worden uitgericht: een secuur en  
tijdrovend werkje. Een volautomatische 
schotelinstallatie is dan ideaal, maar 
tot voor kort kostte die oplossing een 
klein vermogen. De Zuid-Koreaanse 
firma I-Do-IT is bekend van de  
platte Selfsat satellietantennes en 
presenteert met de Snipe-productserie 
een meer betaalbare optie. Voor 
minder dan negenhonderd euro is het 
instapmodel verkrijgbaar. De Snipe is 
geen ovale schotel, maar 
een compacte, rechthoekige 
vlakantenne. Wie een 
camper heeft, kan de  
antenne met het bijgeleverde 
montagemateriaal op het 
dak plaatsen, maar de 
antenne is ook uitstekend 
geschikt voor mobiel 
gebruik. ook kan de 
antenne thuis gebruikt worden. De 
kleine afmeting (46 bij 32cm) is een 
groot voordeel van de Snipe. Ingeklapt 
heeft hij een hoogte van nog geen  
19 centimeter, geheel uitgeklapt meet 
hij 42 centimeter. Ideaal is de bediening 
en het gps-trackingsysteem. Na 
plaatsing wordt aan de hand van de 
gps-locatie nauwkeurig berekend hoe 
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verBruik en oPStart 
De Selfsat Snipe gebruikt 

tijdens het draaien en 
uitrichten 30 watt. De 

opstart- en uitrichttijd ligt 
rond de tien seconden. De 
antenne werd beschikbaar 

gesteld door Astrasat, 
Groningen.

Tekst> Jarco Kriek Fotografie> i-DO-iT co.

de antenne uitgericht moet worden. 
Vervolgens wordt er door de antenne-
motor volautomatisch naar de juiste 
positie gedraaid. De antenne wordt 
bediend via een meegeleverde 
controller, die twaalf voorkeurknoppen 
voor satellieten heeft. Negen  

satellietposities zijn al 
voorgeprogrammeerd, onder 
meer voor astra1, astra2, 
astra3 en Hot Bird. aan de 
onderzijde zit de aansluiting 
voor de controller en de 
lNB-uitgang naar de 
satellietontvanger.  
Belangrijk is de ontvangst 
van de vlakantenne. Die is 

prima in orde en vergelijkbaar met een 
ronde/ovale schotelantenne met een 
diameter van zestig centimeter. Door 
de nauwkeurige uitrichting is er ook 
voldoende ontvangstsignaal tijdens 
stevige regenbuien. Een klein nadeel 
van het Snipe-systeem is dat het op  
dit moment nog niet automatisch door 
de satellietontvanger kan worden 

aangestuurd. Wanneer met de 
ontvanger dus wordt overgeschakeld 
naar een zender op een andere 
satelliet, moeten we de antenne met de 
controller naar de juiste positie sturen; 
iets dat binnen tien seconden gebeurt. 
aan dit punt wordt nog gewerkt door de 
fabrikant. De Snipe wordt compleet 
geleverd met controller, antennekabel, 
handleiding, adapters en een koffer om 
het systeem op te bergen. Daarnaast 
wordt de volledige montageset om  
het systeem op camper of caravan  
te monteren zonder meerkosten 
meegeleverd. Het totale systeem weegt 
zonder koffer 7 kg, met koffer 9 kg. 


