
First Dutch Satelliteclub Europe & www.detransponder.n Pagina 1 van 4 

Onderstaand artikel is met toestemming, overgenomen uit het clubblad First Dutch Satelleetclub Europe 
(FDSE), uitgave november / december 2009 
 

door Gerard ... 
Copyright © 2009, FDSE / Detransponsder/ Hans&Gerard.  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de schrijver/vereniging.. 
 
Vragen en/of opmerkingen: specials@detransponder.nl  
 

 
Re: Het begon allemaal in 2007 en eindigde in 2009 met 2xT90 schotels,  met daarop 
32LNB’s en een draaibare schotel. 

Het begon allemaal in 2007… 

 
In onderstaand verhaal valt te lezen hoe 
je vanuit praktisch ‘niets’ komt tot een 
Wavefrontier T90 met 31 lnb’s. 
Satmaatje Hans had eind 2006 een 
DM500 en een T55 gekocht met 4 LNB’s,  
welke bij de leverancier opgebouwd en 
afgeregeld was om vervolgens van de 
paal afgenomen en op de (haakse!) paal 
bij Hans geschoven (Azimuth) te  worden. 
En ja hoor prima signaal op alle LNB’s.  
Prima service , prima methode. 
 Nu dacht ik ook slim te zijn en sprak 
dezelfde methode af.  Maar… bij 
thuiskomst bleek de medewerker van de 
satwinkel vergeten de moeren aan te 
draaien waardoor de skew verschoven 
was en enkele e LNB’s helemaal op de 
verkeerde plaatsen  stonden. Gevolg: 
geen beeld. 

La
ter wilde ik ook wel een DM500 alsmede 
ook zo’n schotel maar dan wel groter 
(lees: meer bereik). Dit was het 
geforceerde startpunt van mijn 
ontdekkingsreis in de ’satelliet-schotel- 
wereld’. 
Geen achtergrondkennis en een 
onduidelijke bijgeleverde 
gebruiksaanwijzing.  
Sites als www.Satlex.be  en een 
Hollessheet en andere hulptechnieken  
waren mij toen nog onbekend. 
Na de ontdekking van www.satlex.be 
hebben we meerdere  T55’s snel 
afgeregeld. 
Maar ik wilde graag de grenzen opzoeken 
en begon aan een verlengde rail. Hij blijkt 
in eerste instantie vooral geïnspireerd te 
zijn door AlanS zijn verlengde T90 
installatie. Zie 
http://www.sat4all.com/forums/ubbthread
s.php/topics/631729/1  .  
 
Ervaring krijgen blijkt dus met vallen en 
opstaan te gaan en ik heb dat meerdere 
malen ondervonden en een behoorlijke 
periode over gedaan. Over meerdere 
resultaten of het gebrek daaraan is al in 
het FDSE-blad gerapporteerd. 
Chronologisch waren de stappen: 
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• DiSEqC 1.1 (2007):  

8/1 schakelaar op DM500 en 6 

LNB’s in tuin. (28, 23, 29,13, 5 E 

en 0,8W) 

• Experiment bereik verlengde arm 

T90 (2008). 

 met als resultaat 28 t/m 30W op 

een DM500 ☺ 

• 
Na aanschaf DM800 (2008) bleek 

deze tuner minder gevoelig en kon 

het bereik van 28 t/m 30W niet 

meer volledig aan. Dus � 

• DiSEqC 1.1 10/1 schakelaar 

(2008) 

Hierbij is er geëxperimenteerd met 

de diverse modussen van die 

schakelaar, waarbij achteraf 

gezien een gedeeltelijk defecte 

10/1 schakelaar voor flink wat 

vertraging heeft gezorgd � 

• We hebben verder nog in 2008 en 

2009 een aantal draaibare 

schotels afgesteld. Aangestuurd 

met DiSEqC 1.2/USALS en met 

een actuator (Channel Master 

1.20m). 

Toen is de Vbox gebruikt om 

hiermee deze met DiSEqc1.2 

vanuit een satontvanger aan te 

sturen. 

• 
In 2008 & 2009 was er vertraging 

en flinke frustratie omdat, achteraf 

gezien, de tuner van de DM800 bij 

bepaalde DiSEqC instellingen niet 

reproduceerbaar reageerde. 

Er bleek  voor de DM800 inmiddels 

nieuwe/gewijzigde tuners (Rev. K) 

te zijn uitgebracht en toe werkte de 

10/1 DiSEqC switch wel als  

UnCommitted DiSEqC schakelaar. 

Door deze problemen ook nog een 

UnComitted DiSEqC schakelaar 

aangeschaft en ook op alle  

mogelijkheden getest om zoveel 

mogelijk LNB’s aan te kunnen 

sturen. 

 

• Toen zijn de DiSEqC 

mogelijkheden en instellingen 

onderzocht van de AZBox- 
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Premium. In eerste instantie bleek 

deze op  een zeer merkwaardige 

manier ingesteld te moeten 

worden. Later bij de verdere 

ontwikkeling werd ook de DiSeqC 

1.1 opgenomen in het menu. Ook 

dit zorgde weer voor de nodige 

verwarring, frustratie en tijdverlies. 

In eerste instantie werkte het wel 

maar niet altijd reproduceerbaar. 

De DiSEqC schakelvolgorde bleek 

precies andersom te zijn dan 

volgens de theorie zou moeten. 

Vree

md is alleen dat ik bij de importeur 

maandenlang meerdere malen 

navraag heb gedaan, wel netjes 

steeds een reactie heb gekregen 

maar geen echt antwoord op de 

vragen m,b,t, de DiSEqC 

instellingen. 

Met de instellingen zoals ie in XL-

sheet heeft opgenomen werkt het 

overigens nu wel goed en 

reproduceerbaar.  Mogelijk dat de 

fabrikant de instellingen in de 

toekomst wel overeenkomstig de 

theorie wil benoemen. 

Uiteraard wordt dit door de 

leverancier gemeld maar ook in 

het FDSE-blad. 

• 2e helft 2009.  Alle theorie m.b.t. 

DiSEqC, afstellen van T90 en 

draaibare schotel heb ik gebruikt  

in 1 project .  

• Einddoel: 32 LNB’s (waarvan 

4Quad’s, 14 Twin’s) op 2 

WaveFrontiers-T90 met een totaal 

bereik van 53 t/m 30W, alsmede 

een draaibare schotel! 

Al bovengenoemde  ervaringen 

zijn door mij met de hulp van Hans 

verwerkt in twee presentaties 

welke gegeven zijn op de open 

dag van “De Transponder” op 28 

november 2009. Zie de site 

www.detransponder.nl onder 

‘downloads’ bij: 

- Afstellen van schotels (inclusief T90)  
Zie: afstellen van schotel.pdf   
Helaas ontbreekt hiervan de versie met 
spreekstem i.v.m. een technische 
onvolkomenheid. 
Even een voorproefje: in de 
presentatie(s) kan je nog meer foto's zien 
maar hier enkele van mijn installatie en 
de meetwaarden die ik daarmee haal 
(ROOD) in vergelijk met dezelfde zenders 
en weer , maar dan met de draaibare 
exact uitgericht met een 90cm DiSEqC-
1.2 draaibare schotel (BLAUW) (zodat ik 
achteraf het bereikte resultaat kan 
meten). 
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Veel succes als je het zelf eens wil proberen.  
 
4 december 2009, 
Gerard  
 


