
Si té lloc per l'antena no té excusa per
 perdre's cap dels seus programes preferits ni perquè ni els nens ni la

família es quedin sense la seva sèrie o els seus dibuixos de moda.
El  fabricant  alemany  Ten  Haaft li  ofereix  una  gama  de  3 
antenes receptores de TV via satèl·lit llestes per prémer el botó 
d'ON i amb el comandament escollir el canal que vulgui veure, 
no li  caldrà més ajustos. Completament pre-programades per 
l'Astra  1 o l'Hispasat només haurà de decidir si vol la versió 
Oyster Digital  amb el receptor de la sèrie inclòs o utilitzar-la 
amb el receptor de la seva conveniència amb la versió  Oyster 
Vision. 

Característiques de les antenes Oyster

TV Disponible pels satèl·lit Astra 1 o Hispasat 
Antena parabòlica amb seguiment automàtic dins de la cúpula-radome 
Orientació inicial en 15~20 segons 
Control simple i automàtic amb el comandament del receptor 
Orientació i seguiment basat en la tecnologia del giroscopi 
Marges d'elevació: entre 10º i 60º 
Marge de gir: infinit / sense límit 
Capacitat de compensació d'orientació ± 60º per segon 
Recepció sense interrupcions mentre hi hagi visió cap el sud
Fabricació alemanya amb material robustos i consistents. 
Radome resistent a l'aigua marina i a les radiacions UV 
Disseny aerodinàmic 
Construcció repel·lent a l'aigua. Impedeix la congelació a l'hivern 
Sense problemes de condensació 
Cable únic per senyals i alimentació, subministrat d'estàndard: 15 m. 
Tensió d'alimentació 12~24V

Funcionament correcte en alta mar, aigües continentals, baies i ports. 

Connecti's també a Internet amb la Oyster  

SAT-DOM TRX 7 M-GS 

Tres Models, 3 cobertures:

Característiques 
Particulars

SAT-DOM 50 SAT-DOM 75 SAT-DOM 77

Diàmetre Reflector 42 cm 47 cm 53 cm
Mides (Cm) Ø 45,  38 ↕ Ø 50, 48 ↕ Ø 66, 56 ↕
Pes sense receptor (Kg) 7  Kg 10 13

Consum (A) @12V / @24 V 1,3  / 0,7 1,7 / 0,9 1,9 / 1,0
Cobertura Vegeu el mapa del costat

Pes aproximat del receptor Digital  1Kg

Disponibles també: 
• Les carcasses Radomes sense contingut
• Font d'alimentació per 220 Vca
• Diversos suports per instal·lacions no permanents
• Plataforma d'Inox com a suport permanent
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