
CAMPINGCATALOGUS 

2015 / 2016

de wereld binnen handbereik

ASTRASAT IS OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VAN SELFSAT IN DE BENELUX

de wereld binnen handbereik

Alles op het gebied van digitale televisie 
voor op de camping en op de boot.



CAMPING TV CATALOGUS 2015/2016

© 2015 ASTRASAT DISCOUNT B.V.

Volautomatische
Schotels
Volautomatische schotels zijn het perfecte voorbeeld van 

gebruiksgemak: de schotels worden geleverd met een 

afstandsbediening en één druk op de knop is genoeg.  

De schotel richt zichzelf perfect uit op de gekozen satelliet.



CAMPING TV CATALOGUS 2015/2016

© 2015 ASTRASAT DISCOUNT B.V.

Voordelen van de  
Selfsat Snipe Series

K L E I N  &
S T I J L V O L

Schotelantenne            Snipe Pro

V O L O P  K E U Z E

A U T O  S K E W

K R A C H T I G

SELFSAT SNIPE SERIES

De meest compacte volautomatische  
satellietantenne met de resultaten 
van traditionele schotelantennes 

van 60 - 75 cm.

De volautomatische Selfsat Snipe heeft een 
dun en innovatief ontwerp en onderscheidt 
zich van de traditionele schotelantennes

door het kleine formaat.

Met de automatische skew van de Selfsat 
Snipe is het verliezen van signaalsterkte 

verleden tijd. Deze innovatie optie is 
standaard op alle Snipe modellen van Selfsat.

Met keuze uit drie verschillende Selfsat 
Snipe modellen bent u verzekerd van een

volautomatische schotelantenne die 
voldoet aan uw wensen.
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Schotelantenne            Snipe Pro

V O L O P  K E U Z E

A U T O  S K E W

K R A C H T I G

SELFSAT SNIPE SERIES

De meest compacte volautomatische  
satellietantenne met de resultaten 
van traditionele schotelantennes 

van 60 - 75 cm.

De volautomatische Selfsat Snipe heeft een 
dun en innovatief ontwerp en onderscheidt 
zich van de traditionele schotelantennes

door het kleine formaat.

Met de automatische skew van de Selfsat 
Snipe is het verliezen van signaalsterkte 

verleden tijd. Deze innovatie optie is 
standaard op alle Snipe modellen van Selfsat.

Met keuze uit drie verschillende Selfsat 
Snipe modellen bent u verzekerd van een

volautomatische schotelantenne die 
voldoet aan uw wensen.

Klein en stijlvol
De volautomatische Selfsat Snipe heeft een dun en innovatief ontwerp  

en onderscheidt zich van de traditionele schotelantennes door het 

kleine formaat.

Auto Skew
Met de automatische skew van de Selfsat Snipe is het verliezen van 

signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle  

Snipe modellen van Selfsat.

Krachtig
De meest compacte volautomatische  satellietantenne met de 

resultaten van traditionele schotelantennes van 60 - 75 cm.

Volop Keuze
Met keuze uit vier verschillende Selfsat Snipe modellen bent u  

verzekerd van een volautomatische schotelantenne die voldoet  

aan uw wensen.

  Inhoud van de verpakking

  Voorgeprogrammeerd  voor de Benelux           

  Online support

  Officiële Benelux servicepunten

  Zeer snelle reparatieservice

  3 jaar garantie*  

  Deskundige ondersteuning

  Telefonische helpdesk

  Snelle service         

*  na registratie op www.myreceiver.nl
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Selfsat Snipe

De Selfsat Snipe is de meest compacte en 
krachtige volautomatische vlakantenne.

VASTE
MONTAGE

OF PORTABLE
GEBRUIK

BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB

Klein en stijlvol

De volautomatische Selfsat Snipe heeft een dun en innovatief ontwerp en 

onderscheidt zich van de traditionele schotelantennes door het kleine formaat.

Krachtig

De meest compacte volautomatische satellietantenne met de resultaten van 

traditionele schotelantennes van 60 cm.

Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe is het verliezen van 

signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle Snipe 

modellen van Selfsat.

Portable en monteerbaar

De Selfsat Snipe is dankzij het compacte formaat makkelijk overal mee naar 

toe te nemen en neer te zetten. De Selfsat Snipe wordt geleverd met een 

montageset (bestaande uit: montageplaat, kabel, waterdichte kabeldoorvoer 

en schroeven) zodat u de antenne ook kunt monteren op bijvoorbeeld uw 

camper of caravan.

GPS ondersteuning

Doordat de schotel deze functie heeft ingebouwd worden de GPS coördinaten 

doorgegeven en wordt de elevatiehoek sneller bepaald en vindt de schotel de 

juiste positie sneller.

• M E I  2 0 1 4 •

TEST
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De Selfsat Snipe is een innovatieve vlakantenne. De vol 

automatische satelliet antenne is tot stand gekomen 

met de volgende drie uitgangspunten. De antenne is 

gemakkelijk in gebruik. Heeft sterke ontvangst van 

satellietsignalen en is overal gemakkelijk te gebruiken, 

waar en wanneer dan ook.

De satelliet antenne is zeer compact. De antenne is 454mm breed en 316mm 

hoog. De Selfsat Snipe is portable maar kan ook vast worden gemonteerd op 

uw caravan of camper. Wanneer de satelliet antenne op uw caravan of camper 

is gemonteerd heeft deze indien ingeklapt een hoogte van 188mm hoog. In 

gebruik kan deze maximaal 422mm hoog worden.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe is erg goed. Het gepatenteerde 

systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie absorbeert het 

satelliet signaal direct zonder deze te reflecteren. De Selfsat Snipe is 

voorgeprogrammeerd voor het gebruik van 9 satellieten (waaronder Astra1, 

Astra2, Astra3, Hotbird, etc.) en hiernaast kunnen er 3 satellieten naar wens 

worden geprogrammeerd.

Dankzij dit automatische systeem en de autoskew functie richt de antenne 

zichzelf accuraat uit. Voor ieder die overgaat tot aankoop van de Selfsat Snipe is 

het gebruiksgemak de doorslaggevende factor.

Enkele eigenschappen

• Volledige automatische platte vlakantenne

• Smalle en krachtige satelliet antenne

• Portable satelliet antenne

• Gelijkwaardige prestatie als een 60cm antenne 

• Auto skew aanpassing

• Leverbaar in SIngle & Twin

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe 

- Controller 

- Signaalkabel (12 meter) 

- 12v sigarettenaansteker-adapter 

- Montageset bestaande uit:

 montageplaat, kabel, schroeven 

 en waterdichte kabeldoorvoer 

- Luxe koffer 

- Gebruikshandleiding

Afmetingen

Gewicht

Antenne Bereik

Min EIRP

Polarisatie

LNB Output

LNB Input Frequency

LNB Output Frequency

Hoek

Satelliet Zoektijd

Stroomeisen

Input Voltage

Temperatuur

511 x 355 x 192 mm

10.1 kg

33.7 dBi @ 12.7GHz

50 dBW

Linear (horizontaal / verticaal)

1 output / 2 output (optioneel)

10.7 ~ 12.750 GHz

950 ~ 2,150 MHz

(EL)15° ~ 90° / (AZ)360° / (SK)-60° ~ +60°

180 seconden (maximaal)

DC 12 ~ 24V

30W (tijdens zoeken)

-20°C ~ +60°C

Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie.
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Selfsat Snipe Pro 

Auto-update satellietinformatie

Als er veranderingen zijn in satellietdata zal de Snipe Pro automatisch  

zoeken naar de nieuwste informatie en deze opslaan.

Grote hoek

Met een bredere hoogtehoek van 5 tot 90 graden heeft de Snipe Pro een 

dekking tot zelfs het meest noordelijke punt van Scandinavië. Drie assen 

zorgen dat er optimaal gericht wordt op de gekozen satelliet. 

Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe is het verliezen van 

signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle  

Snipe modellen van Selfsat. 

 

Automatisch uitvouwen

De Selfsat Snipe Pro en Pro Max vouwen zich automatisch in als de auto of 

camper start, door contact.

HD besturing

De Selfsat Snipe Pro ondersteunt zowel DVB-S en DVB-S2, hierdoor bent 

u verzekerd van de nieuwste hardware. De zoekfunctie beschikt over zowel  

DVB-S  en DVB-S2 signalen.

GPS met back-up batterij

Met de geïntegreerde batterij in de SIRF4 chipset kunt u sneller GPS  

signalen zoeken.

Stroombesparingsmodus

Stroombesparende antenne met een standby van maar 100mA.

De Selfsat Snipe Pro is een  
innovatieve vlakke satellietschotel  
van zeer hoge kwaliteit.

BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB
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De Selfsat Snipe Pro is een innovatie vlakke 

satellietschotel van zeer hoge kwaliteit. De Selfsat 

Snipe Pro is een nieuwe, professionele uitvoering van 

de succesvolle Selfsat Snipe. De Pro serie heeft een 

nog sterker mechanisme dat automatisch invouwt 

als de motor van de camper of auto gestart wordt. 

Bovendien beschikt de Pro serie over een grotere 

hoek, auto update, GPS met een backupbatterij en 

ondersteuning voor zowel DVB-S en DVB-S2.

De satelliet antenne is zeer compact: 511 mm breed en 491 mm hoog en valt 

dankzij het compacte en stijvolle ontwerp niet op op uw caravan, auto of camper.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe Pro is erg goed. Het gepatenteerde 

systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie absorbeert het satelliet 

signaal direct zonder deze te reflecteren.

De Selfsat Snipe Pro is voorgeprogrammeerd voor het gebruik van 9 satellieten 

(waaronder Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird, etc.). Dankzij dit automatische 

systeem en de autoskew functie richt de antenne zichzelf accuraat uit.

AUTO UPDATE

Als er veranderingen zijn in satellietdata zal de Snipe Pro automatisch zoeken 

naar de nieuwste informatie en deze opslaan.

GROTE HOEK

Met een bredere hoogtehoek van 5 tot 90 graden heeft de Snipe Pro een dekking 

tot zelfs het meest noordelijke punt van Scandinavie. Drie assen zorgen dat er 

optimaal gericht wordt op de gekozen satelliet.

SATELLIETEN INSTALLEREN

De Selfsat Snipe Pro beschikt over negen geprogrammeerde EU satellieten en u 

kunt zelf nog drie satellieten installeren met de meegeleverde controller.

Enkele eigenschappen

• Volautomatische vlakke satellietschotel 

• Volledige aluminium behuizing

• Op voertuig monteerbare satelliet antenne (vaste montage)

• Gelijkwaardig prestatie als een 60cm antenne

• Auto skew aanpassing

• Leverbaar in Single & Twin

Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie.

Afmetingen

Gewicht

Antenne Bereik

Min EIRP

Polarisatie

LNB Output

LNB Input Frequency

LNB Output Frequency

Hoek

Satelliet Zoektijd

Stroomeisen

Input Voltage

Temperatuur

515 x 491 x 235 mm

15.3 kg

33.7 dBi @ 12.7GHz

50 dBw

Lineair (horizontaal/ verticaal)

1 output / 2 output (opioneel)

10.7 ~ 12.750 GHz

950 ~ 2,150 MHz

(EL)5° ~ 90° / (AZ)390° / (SK)-60° ~ +60°

120 seconden(gemiddeld)

DC 12 ~ 24V

84W (tijdens zoeken)

-30°C ~ +60°C

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe Pro

- Controller

- Stroomkabel

- Controllerkabel

- Signaalkabel (12 meter)

- 12v sigarettenaansteker-adapter

- Kabelhouder

- Kabelconnector

- Controllerhouder

- Gebruikshandleiding
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Selfsat Snipe 
Pro Max

Auto-update satellietinformatie

Als er veranderingen zijn in satellietdata zal de Snipe Pro Max automatisch  

zoeken naar de nieuwste informatie en deze opslaan.

Grote hoek

Met een bredere hoogtehoek van 5 tot 90 graden heeft de Snipe Pro Max 

een dekking tot zelfs het meest noordelijke punt van Scandinavië. Drie assen 

zorgen dat er optimaal gericht wordt op de gekozen satelliet. 

Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe Max is het verliezen van 

signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaardop alle Snipe 

modellen van Selfsat. 

 

Automatisch uitvouwen

De Selfsat Snipe Pro en Pro Max vouwen zich automatisch in als de auto of 

camper start, door contact.

HD besturing

De Selfsat Snipe Pro Max ondersteunt zowel DVB-S en DVB-S2, hierdoor bent 

u verzekerd van de nieuwste hardware. De zoekfunctie beschikt over zowel  

DVB-S  en DVB-S2 signalen.

GPS met back-up batterij

Met de geïntegreerde batterij in de SIRF4 chipset kunt u sneller GPS signalen 

zoeken.

Stroombesparingsmodus

Stroombesparende antenne met een standby van maar 100mA.
BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB

De Selfsat Snipe Pro Max is de smalste 
automatische camping antenne op dit 
moment.
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De Selfsat Snipe Pro Max is een innovatieve vlakke 

satellietschotel van zeer hoge kwaliteit. De Selfsat 

Snipe Pro Max is een nieuwe, professionele uitvoering 

van de succesvolle Selfsat Snipe. De Pro serie heeft 

een nog sterker mechanisme dat automatisch invouwt 

als de motor van de camper of auto gestart wordt. 

Bovendien beschikt de Pro serie over een grotere 

hoek, auto update, GPS met een backup-batterij en 

ondersteuning voor zowel DVB-S en DVB-S2.

De satelliet antenne is zeer compact: 511 mm breed en 491 mm hoog en 

valt dankzij het compacte en stijlvolle ontwerp niet op op uw caravan,  

auto of camper.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe Pro Max is erg goed. Het 

gepatenteerde systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie 

absorbeert het satelliet signaal direct zonder deze te reflecteren.

De Selfsat Snipe Pro Max is voorgeprogrammeerd voor het gebruik van 

9 satellieten (waaronder Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird, etc.). Dankzij dit 

automatische systeem en de autoskew functie richt de antenne zichzelf accuraat 

uit. Daarnaast kunt u naar wens zelf 3 satellieten programmeren

AUTO SKEW

De Skew op een schotel antenne is vereist om de schotel zowel horizontaal als 

verticaal exact uit te lijnen met de satelliet. Elke satelliet is op een verschillende 

hoogte gepositioneerd. Dankzij de Auto Skew functie kan de ontvangst 

geoptimaliseerd worden. De schotel skew instelling varieert afhankelijk van 

uw locatie op aarde. Bij een schotel met auto skew functie zal de schotel 

automatisch de Skew instellingen bepalen. 

SATELLIETEN INSTALLEREN

De Selfsat Snipe Pro Max beschikt over negen geprogrammeerde EU satellieten 

en u kunt zelf nog drie satellieten installeren met de meegeleverde controller.

Enkele eigenschappen

• Volautomatische vlakke satellietschotel 

• Volledige aluminium behuizing

• Op voertuig monteerbare satelliet antenne (vaste montage)

• Gelijkwaardig prestatie als een 60cm antenne

• Auto skew aanpassing

• Leverbaar in Single & Twin uitvoering

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe Pro

- Controller

- Stroomkabel

- Controllerkabel

- Signaalkabel (12 meter)

- 12v sigarettenaansteker-adapter

- Montageset bestaande uit:

 montageplaat, kabel, schroeven 

 en waterdichte kabeldoorvoer

- Kabelhouder

- Kabelconnector

- Controllerhouder

- Gebruikshandleiding

Input Satelliet Frequentie

Polarisatie

Antenne Bereik

Afmetingen (B×L×H)

Gewicht

Stroomverbruik

Bedrijfstemperatuur

Temperatuur bij opslag

LNB Output

Omschakeling Laag / Hoog

LNB Output Frequentie

L.O. Frequentie

LNB Ruisgetal op 25˚C

Input VSWR

Output VSWR

Conversie Gain

Gain Vlakheid

Stroomeisen

10.7 ~ 12.75GHz

Verticaal & Horizontaal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

Antenne: 515 x 275 x 60mm 

Beugel: 200 x 166 x 879mm / Ø35mm

Antenne:4.5 kg / Beugel: 11.5kg

150mA (max)

-30°C to +60°C

-40°C to +80°C

1 output

0KHz / 22KHz

950 ~ 1,950MHz / 1,100 ~ 2,150MHz

9.75GHz / 10.6GHz

0.2 dB Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

60 dB Kenmerkend

6dB p-p (max)

12 ~ 14V DC (verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal

Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie
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Selfsat Snipe Dome

Selfsat presenteert met de nieuwste Snipe 
Dome een volautomatische satelliet antenne 
met een innovatief design. 

BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB

De Selfsat Snipe Dome staat voor innovatie, futuristisch en compact design. 

Door het zeer vlakke design van slechts 30cm geniet u van televisie en 

entertainment met 1 knop op de controller. 

De Selfsat Snipe Dome is de ideale oplossing om ruimte te besparen op uw 

caravan of camper. Door de plastic Dome is de ingebouwde innovatieve SelfSat 

vlakantenne beschermt tegen regen of eventuele schade. 

Met de voorgeprogrammeerde meegeleverde Controller wordt binnen één of 

twee minuten de gewenste satelliet gevonden.  

De hardware besturing van de Selfsat Snipe Dome is volledig HD DVB-S en 

DVB-S2, hiermee heeft u zekerheid voor de toekomst goed zit. Doordat de 

Selfsat Snipe Dome met meerdere zoekfrequenties per satelliet om kan gaan 

wordt de gewenste satelliet razendsnel gevonden. Dit gebeurd binnen 1 tot 2 

minuten.

De Selfsat Snipe Dome is levebaar in twee varianten. Als Single versie voor 1 

satellietontvanger of TV en als Twin versie voor 2 satellietontvangers of 2 Tv’s.

NIEUW !
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Afmetingen

Gewicht

Antenne Bereik

Min EIRP

Polarisatie

LNB Output

LNB Input Frequency

LNB Output Frequency

Hoek

Satelliet Zoektijd

Stroomeisen

Input Voltage

Temperatuur

800 x 685 x 300 mm

15.0 kg

33.7 dBi @ 12.7GHz

50 dBw

Linear (Horizontaal/ Verticaal)

1 output / 2 output (Optioneel)

10.7 ~ 12.75 GHz

950 ~ 2,150 MHz

(EL)15° ~ 90° / (AZ)Unlimited

120 seconden (gemiddeld)

DC 12 ~ 24V

30w (Tijdens zoeken)

-30°C ~ +60°C

Enkele eigenschappen

• Op het het dak van uw voertuig te monteren

• Uiterst duurzaam ontwerp

• Automatische satelliet zoek functie

• Strak en gestroomlijnd design

Aerodynamisch ontwerp
Gestroomlijnde slanke vorm

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe Dome

- Controller

- Stroomkabel

- Controllerkabel

- Signaalkabel (12 meter)

- 12v sigarettenaansteker-adapter

- Montageset

- Kabelhouder

- Kabelconnector

- Controllerhouder

- Gebruikshandleiding

Afgebeelde footprint kaart geeft  
u een ontvangst indicatie.
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Handmatige 
Schotels
De handmatige schotels van Selfsat zijn eenvoudig  

zelf uit te richten met behulp van  bijvoorbeeld een satfinder. 

De Camp38 en Camp58 beschikken bovendien over een 

unieke handmatige skewfunctie.
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De Selfsat Camp 38 is een vlakantenne, die makkelijk zelf uit te richten is 

met behulp van onder andere de handmatige Skew functie, die vanuit de 

caravan of camper bediend kan worden (zie plaatje hieronder). De Selfsat 

Camp is zeer nauwkeurig uit te richten door de elevatiehoek in te stellen 

en de juiste richting te bepalen. Het gebruik van een satfinder wordt daarbij 

sterk aanbevolen! De hoek van de skewfunctie is -60 tot 60 graden.

In tegenstelling tot de ‘traditionele’ schotelantennes heeft de Selfsat Camp 

een onopvallende, rechthoekige vorm. Dit zorgt er voor dat de Selfsat 

Camp38 minder opvalt, een onopvallender geheel vormt, met de camper of 

caravan.

Selfsat Camp 38

Input Satelliet Frequentie

Polarisatie

Antenne Bereik

Afmetingen (B×L×H)

Gewicht

Stroomverbruik

Bedrijfstemperatuur

Temperatuur bij opslag

LNB Output

Omschakeling Laag / Hoog

LNB Output Frequentie

L.O. Frequentie

LNB Ruisgetal op 25˚C

Input VSWR

Output VSWR

Conversie Gain

Gain Vlakheid

Stroomeisen

10.7 ~ 12.75GHz

Verticaal & Horizontaal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

Antenne: 515 x 275 x 60mm 

Beugel: 200 x 166 x 879mm / Ø35mm

Antenne:4.5 kg / Beugel: 11.5kg

150mA (max)

-30°C to +60°C

-40°C to +80°C

1 output

0KHz / 22KHz

950 ~ 1,950MHz / 1,100 ~ 2,150MHz

9.75GHz / 10.6GHz

0.2 dB Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

60 dB Kenmerkend

6dB p-p (max)

12 ~ 14V DC (verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal

De Selfsat Camp 38 is een uiterst platte 
satellietschotel die zelf eenvoudig uit te 
richten is. Het platte ontwerp zorgt ervoor 
dat de schotel nauwelijks opvalt op uw 
camper of caravan.

INCLUSIEF
HANDMATIGE
SKEWFUNCTIE

BESCHIKBAAR MET TWIN LNB
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De Selfsat Camp 58 is een vlakantenne, die makkelijk zelf uit te richten zijn 

met behulp van onder andere de handmatige Skew functie, die vanuit de 

caravan of camper bediend kan worden (zie plaatje hieronder). De Selfsat 

Camp is zeer nauwkeurig uit te richten door de elevatiehoek in te stellen 

en de juiste richting te bepalen. Het gebruik van een satfinder wordt daarbij 

sterk aanbevolen! De hoek van de skewfunctie is -60 tot 60 graden.

In tegenstelling tot de ‘traditionele’ schotelantennes heeft de Selfsat Camp 

een onopvallende, rechthoekige vorm. Dit zorgt er voor dat de Selfsat 

Camp58 minder opvalt, een onopvallender geheel vormt, met de camper of 

caravan.

Selfsat Camp 58

Input Satelliet Frequentie

Polarisatie

Antenne Bereik

Afmetingen (B×L×H)

Gewicht

Stroomverbruik

Bedrijfstemperatuur

Temperatuur bij opslag

LNB Output

Omschakeling Laag / Hoog

LNB Output Frequentie

L.O. Frequentie

LNB Ruisgetal op 25˚C

Input VSWR

Output VSWR

Conversie Gain

Gain Vlakheid

Stroomeisen

10.7 ~ 12.75GHz

Verticaal & Horizontaal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

Antenne: 517 x 517 x 70mm 

Beugel: 200 x 166 x 879mm / Ø35mm

Antenne:9.0 kg / Beugel: 11.5kg

150mA (max)

-30°C to +60°C

-40°C to +80°C

1 output

0KHz / 22KHz

950 ~ 1,950MHz / 1,100 ~ 2,150MHz

9.75GHz / 10.6GHz

0.2 dB Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

60 dB Kenmerkend

6dB p-p (max)

12 ~ 14V DC (verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal

De Selfsat Camp 58 is een uiterst platte 
satellietschotel die zelf eenvoudig uit te 
richten is. Het platte ontwerp zorgt ervoor 
dat de schotel nauwelijks opvalt op uw 
camper of caravan.

Eenvoudig en precies de 
skew aanpassen.

INCLUSIEF
HANDMATIGE
SKEWFUNCTIE

BESCHIKBAAR MET SINGLE LNB
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In de praktische ergonomische koffer zitten alle onderdelen die u nodigt 

heeft. In de koffer treft u de Selfsat H30D vlakantenne. Je ziet het er niet aan 

af dat het een schotelantenne is en door zijn kleine afmetingen zal de Selfsat 

H30D als zodanig niet opvallen! De Selfsat H30D is namelijk geen reguliere 

schotel maar heeft een geïntegreerde Lnb waarmee zowel de horizontaal 

als verticaal gepolariseerde signalen kunnen worden verwerkt. De antenne 

bundelt dus zelf het signaal in plaats van een normale schotelantenne 

waarbij de schotel het signaal bundelt en stuurt naar een brandpunt waar de 

gemonteerde LNB zit.

Alle montage materialen zijn inbegrepen. De vlakantenne kan op meerdere 

manieren gemonteerd worden. De Selfsat H30D vlakantenne beschikt over 

een single aansluiting en kan op één digitale ontvanger worden aangesloten.

Selfsat H30D 
Traveler Kit

Input Satelliet Frequentie

Polarisatie

Antenne Bereik

Afmetingen

Gewicht

Stroomverbruik

Bedrijfstemperatuur

Temperatuur bij opslag

LNB Output

Omschakeling Laag / Hoog

LNB Output Frequentie

L.O. Frequentie

LNB Ruisgetal op 25˚C

Input VSWR

Output VSWR

Conversie Gain

Gain Vlakheid

Stroomeisen

10.7~12.75GHz

Verticaal & Horizontaal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

517×277×58mm

7.5kg

150mA (max)

-30℃ to +60℃

-40℃ to +80℃

1 output

0KHz / 22KHz

950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz

9.75GHz / 10.6GHz

0.2 dB Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

2.5 : 1 Kenmerkend

60 dB Kenmerkend

6dB p-p (max)

12 ~ 14V DC (Verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal)

De Selfsat H30D Traveller KIT vlakantenne 
is ideaal te gebruiken voor montage op 
caravan, camper, vrachtwagen, gevel of 
balkon. Door het afwijkende design ten 
opzichte van een normale schotelantenne 
biedt deze antenne veel mogelijkheden.

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Traveler Kit

- Vlakschotel

- Standaard

- Zuignap

- Montageplaat

- Gebruikshandleiding

- Draagkoffer

- Kompas

- Bouten en moeren voor bevestiging


