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 Joyne Footprint Eutelsat 9 E in dBW 

 

De nieuwe Nederlandse aanbieder  via 
Eutelsat 9 Oost  



 Footprint Eutelsat 9 Oost opgave 
 B&R schotels met Inverto black Ultra lnb 

en extra 43cm spot ingetekend. 

 

DEZE OPGAVE IS GEEN GARANTIE VOOR ANDERE MERKEN SCHOTELS 









100cm KU 
Astra2connect 

70cm KA Tooway 
42E 

23E 
13E 

19E 



Het Joyne signaal wordt 
behalve bij de uplink 
ook gedurende elke 
werkdag met een B&R 
43cm schotel 
bemonsterd zodat 
uitval meteen 
opgemerkt wordt zodat 
we Joyne klanten een 
direct antwoord kunnen 
geven. 

Gedurende 4 maanden is het 
signaal slechts 2 keer door hevige 
regenval uitgevallen waarbij we 
met onze draaibare 120cm verder 
zonder problemen gedurende de 
echte hevige buien door hebben 
kunnen kijken 













Zelfde signaal andere ontvanger 



De eerste metingen waren best goed, maar na diverse ontvangers getest te 
hebben met zwak signaal en het volgen van reacties uit het veld op diverse 
forums bleken er diverse  ontvangers en schotel combinaties in de markt te 
staan welke moeite hebben met 5/6. 



Dus heeft Joyne de FEC gewijzigd van 5/6 naar ¾  

en de symbolrate naar 30 000 

Daarmee is de drempel van 9.5 naar 8 dB gegaan. 

 





27500 5/6 met 43cm 
schotel laden sommige 
ontvangers geen zenders in 
terwijl anderen daar geen 
problemen mee hebben. 

30000 ¾ met dezelfde 43cm 
schotel en dezelfde C/N  
worden de zenders nu wel 
ingeladenJoyne luistert naar 
de markt en past aan wat 
mogelijk is 

. 



Nu was het ook 
van belang om te 
testen met de 
meest verkochte 
schotel : de Triax 
64cm . 

En meteen een 
vergelijking met 
de kleinste B&R 
schotel 43 cm. 

Tevens het 
verschil tussen 9E 
en 23 E. 

Beide schotels 
blijken in 
Nederland 
nagenoeg dezelfde 
resultaten te 
hebben. 



Triax 64cm iets meer Gain maar 

beduidend slechtere C/N 



B&R 43cm minder gain, hogere 

C/N  



EN DAN DE REGENRESERVE VERGELIJKINGSTEST T.O.V. ASTRA 23.5 



EN TOEN GING DE 43CM MET DE ZWARE REGENBUIEN IN DE FOUT, 

DUS DE TEST TUSSEN ASTRA EN JOYNE MET DE TRIAX 64CM GEDAAN 



Joyne rechts is eerder terug dan Astra 23 op Triax 64 tegelijk gemeten 





CONCLUSIE: DE REGEN RESERVE VAN DE 43CM B&R IS MAAR 1-2 Db, 

MAAR DE REGENRESERVE IN HET SIGNAAL IS ZEKER NIET SLECHTER 

DAN VAN ASTRA 23.5  



De Canal Digitaal Duo lnb Astra 19-23 
kan ook prima gebruikt worden voor 
ontvangst van Joyne  9 en Hotbird 13. 

Het verdraaien van de schotel voldoet. 

Let wel dat de antennes een voor 
astra vooringestelde skew hebben. 

















 

Daarnaast zijn er 8 Duitse , 4 Engelse , 7 Franse en 
4 Chinese FTA zenders op 9 Oost. 

En natuurlijk ook nog de FTA op 19E  





? ? ? 





EISS=Het geheim zit in de knop 

 





EISS easy install satelliet systeem 

 43 cm  Eiss systeem compleet 149.00 €. 

 65 cm Eiss systeem compleet 199/00 € 

 





      B&R 43CM                 B&R 53CM                          B&R 65CM 









Joyne zakelijk voor ziekenhuizen-campings –hotels  



HEADEND 40 JOYNE KANALEN DVBT/C/IPTV  

- 4 onafhankelijke tuners DVBS-S2/T/T2/C met 4 CI slots. 

- 4 x stream Uit DVB-T/C software selectable, 

- tegelijkertijd 64 SPTS of 4 MPTS IP streams in UDP of RTP protocol. 

- Multicast of unicast tot 480Mbps maximaal. 

 
- LCN en NIT tabel. 
 

-Pool technologie waardoor de gebruiker willekeurig zenders van de      
4 tuners kan samenvoegen op de 4 uitgangen, dus zeer flexibel. 

 
- Ingebouwde ventilator. En bijna geen warmte ontwikkeling. 
 
- Web user interface voor op afstand controleren en wijzigen data. 
 
- Muur of 19 inch bevestiging. 
 
- 5 jaar garantie. 
 

 



Conax consumenten cam met soft kaart voor 2 kanalen en 

Professionele cam met 7 kanalen voor zakelijke Headends  





Snel downloaden met Tooway geen probleem meer ! 

En na dataverbruik nog een goede ADSL snelheid 3/1 Mbps 

 30 Mbsp 

 download 

 en 6Mbps 

 upload 



Officiele Tooway verdeler 

 Direct toegang tot het OSS  

 Exacte controle van de verbinding 

 Directe wijziging van abonnementen 

 Open abonnementen alleen via ons 

 Alle hardware direct voorradig 

 Met nieuwe Disc Roiche Joyne TV 

 Verdeling via uitgebreid dealernetwerk 



Vaste INTERNET schotel  
 Rian beugel met midpole of Top pole set 

met muurbrackets nu te combineren met 
Joyne televisie en VoIP telefonie. 

 

INTERNET VIA TOOWAY 30MBps  SET 625.00€  

Abonnement va 28.50 /mnd - VoiP tel. tussen 2 sets gratis 



KA INTERNET+KU TV op 1 schotel 

Door middel van de Disc Roiche waar de kleine 
golflengte van de KA door heen gaat naar de Tria 
en de KU band gereflecteerd wordt volgens het 
casse grain principe naar de Ku TV Joyne lnb. 



Satelliet televisie  
 Door middel van een extra RIAN beugel kunnen op dezelfde 

internet schotel diverse TV satellieten ontvangen worden. 



Plaat moet exact tegen bout 
onder boutkop en tegen Tria 

58mm reflector feedhorn 





Rian Professionele Internet Automaat  

Kwalitatieve snelle verbindingen met een  lage 

investering.  

Vol automatisch Rian systeem vanaf 4999.00 € 



Wij programeerden alle Teleco systemen al 
standaard voor Eutelsat 9 Tooway Internet 



Voor mobiele security toepassing en 

televisie stations in heel Europa  





Recreatie parken 

met Tooway wifi masten  
 Groot bereik. 
 Geen noodzakelijke verbindingen over 

het bestaande kabelnet . 
 Internet aangeleverd direct door een 

Tooway schotel. 
 Onafhankelijke abonnementen per mast 

mogelijk. 
 Onafhankelijke aanpassing van de 

abonnementen tijdens de seizoenen. 
 Nooit volledige uitval van het internet 

uitgezonderd weersomstandigheden. 
 Verkoop data volume per ticket. 
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Offshore Internet  



Internet op schepen 

 Standaard systemen op de wal. 

 Half Automaten op de wal. 

 Intellian volautomaat 4 assig 
geschikt voor off shore KU 

 Automaten voor inland cargo 
gebaseerd op 10Mb down 

 





Intellian 4 assig geschikt voor 

Offshore    



















BEDANKT VOOR UW AANDACHT. 
Volgende presentatie in en outs van Tooway. 

 Zijn er vragen voel u vrij om deze te 
stellen of te mailen. 

 Jan Kuylaars Technisch manager  

 Rian BV 

 Bergstraat 25 

 5581 BL Waalre 

 040-2213656 

 support@rian-bv.nl 


