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Voorafje 

Voor jullie ligt nummer 11. Half november hadden we al genoeg pagina’s om uit te geven, 
mede dankzij de vele bijdragen die we mochten ontvangen. Blijf gerust insturen dan komt 
nummer 12 ook wel vol!  
Op 24 november is de open dag van De Transponder. Zie voor het programma én de wijze 
van aanmelding pagina 9. 
 
De redactie. 
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Reacties en aanvullingen op nummer 10 

Lezers gaven op nummer 10 (17 oktober 2012) onder andere de volgende reacties: 

 Naar aanleiding van het image OE2.0.0 gaf Pieterg op het OpenPLi-forum een 

reactie/rectificatie. Hij schreef: “correctie, OpenPLi gebruikt niet OE2.0, en is ook niet 

gebaseerd op OE2.0. We gebruiken voor de dreambox alleen de drivers, bootloader 

en kernel patches van dmm. De rest is 100% OpenPLi.”; 

 Lezer Ron, wonende aan de Belgische grens schreef: “Wederom hartelijk dank voor 

deze uitgave. Met name het stuk over OE2.0.0 heb ik met veel interesse gelezen. Ik 

zit nog steeds met OpenPli2.1 en durf niet goed over te gaan op 3.0. Ik lees 

http://openpli.org/forums/topic/25989-updownlink-2012-nummer-10-17-oktober-2012-is-uit/page__pid__307511#entry307511
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allerhande moeilijke dingen over swapfiles die nu ineens nodig zijn en ben daardoor 

wat huiverig. 

 

Ook het verhaal over DVB-T uit Belgie is voor mij erg interessant. De VRT-mux is hier 

uiteraard geen enkel probleem, maar de RTBF-mux is met de komst van Norkring 

onmogelijk geworden. Die hebben pal naast de RTBF-frequentie alle kanalen in 

gebruik. Ik ben dus een beetje jaloers op die van Kessel. Maar ook hij zegt dat de 

RTBF-mux storingsgevoelig is. Een antenneversterker heeft in mijn geval weinig zin 

aangezien de VRT-zenders loeisterk binnenkomen en de versterker zullen 

oversturen. 

Als men trouwens meer info wil hebben over aardse zenders in Europa is deze site 

erg interessant (ook Duits trouwens…) http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/index.html. 

Er zit ook een forum aan vast. Je kunt daar zelf hele tabellen laten samenstellen met 

zenders die in jouw woonplaats ontvangen kunnen worden. Verder weer 

complimenten, als altijd.” 

Aanvullingen: 

 De XP1000 zal geen HbbTV kunnen weergeven. Vanaf 6 november in de handel 

(zie artikel verderop in dit nummer); 

 De ET4000 is al in de handel gezien voor net onder de 200 euro. 

Kanalennieuws en wijzigingen vanaf 17 oktober 

In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van gewijzigde zenders van de 

satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.  

Algemeen: 

 MPEG-4 in combinatie met Astra 23 oost is goedkoper dan mpeg-2 op Astra 19 

oost. Dat is de reden voor Canal Digitaal om meer zenders te verhuizen naar 23 oost. 

Recent was dit het geval voor de Nederlandse radiozenders Classic FM, Sky Radio 

en Radio Veronica. Nog wel even simultaan via 19 oost te beluisteren. Bron: 

TotaalTV; 

 Weer wijzigingen van transponders van QPSK naar 8PSK. In de nacht van maandag 

19 op dinsdag 20 november is de transponder waarop Nederland 1 HD (en RTL4 en 

8 HD) uitzenden aan de beurt. Van 12 op 22 januari 2013 die waarop RTL5 en 7 HD, 

Canvas HD e.a. uitzenden. Bron: CanalDigitaal. Volgens TotaalTV: fec = 2/3; 

 

 CanalDigitaal maakte ook bekend definitief te stoppen met de Irdeto-codering. Zoals 

altijd kunnen houders van een dergelijke (antieke) kaart gebruik maken van een 

aanbieding om over te stappen naar Seca-3 en moderne receiver. Bron: 

CanalDigitaal; 

http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/index.html
http://openpli.org/forums/topic/25701-soon-available-xp1000/page__st__20__p__308644#entry308644
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10775
http://apps.canaldigitaal.nl/zakelijk/nieuws/wijziging-hd-kanalen.aspx
http://apps.canaldigitaal.nl/zakelijk/nieuws/doorgifte-irdeto-stopt.aspx
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 Kanalenlijst Hans wordt doorgegeven via OpenPLi en OpenRSI. Bij OpenPLi alleen 

bij versie 2.1 nog voor de DM7025 en DM800 (eerste serie). Voor andere versies 

moet men versie 3.0 hebben. OpenRSI geeft de kanalenlijst via 2.1 door het oude 

kernel (2.6). Heb je 2.1 met nieuwere kernel (3.1.1 of 3.5.5): geen update. Installeer 

dan versie 3.0. Heb je niet de juiste versie? Zelf overzetten met een editor (zoals 

DreamSet voor Windows en iDreamX voor Mac: zie artikel verderop); 

 Het gaat goed met SES (beter bekend als Astra). De omzet en winst voor de eerste 

drie kwartalen 2012 namen toe. Zie hier het volledige persbericht of een 

samenvatting bij TotaalTV; 

 De Astra 2F zal zeer spoedig in gebruik worden genomen op 28 oost. Hierop zullen 

BBC-kanalen komen. De beam zal specifieker gericht zijn op The UK (superbeam). 

Grote delen van Europa hebben dan geen ontvangst meer. Voor Nederland zal het 

met een goede schotel wel meevallen. Bron: TotaalTV; 

 Op de elfde van de elfde heeft Eutelsat bericht dat de Eutelsat 21B met succes 

gelanceerd is. Half december moet deze satelliet op 21,5 oost in bedrijf worden 

genomen. De 21B neemt met haar 40 transponders de plaats in van de 21A. Een 

deel hiervan zal in Europa te ontvangen zijn. Zie hier een promofilm; 

 

 

http://www.opensat4all.com/forums/topic/4350-kanalenlijst-hans-2-november-2012/#entry10004
http://www.ses.com/4233325/news/2012/13420508?name=news
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10881
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10928
http://www.eutelsat.com/news/compress/en/2012/pdf/PR%207812%20E21B.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/EUTELSAT-21B-coverage.html
http://www.eutelsat.com/satellites/EUTELSAT-21B.html#E21B-film
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 De telecomwaakhond Opta bericht het volgende: “Op het totaal van 7,7 miljoen 

televisieabonnementen ontvangen 6,2 miljoen abonnees digitale televisie en zijn er 

5,1 miljoen kabelabonnees. Daarmee kijkt medio 2012 ruim 80% van de huishoudens 

digitale televisie. Nog slechts 1,5 miljoen huishoudens ontvangen alleen analoge 

kabeltelevisie.” Dit en meer in hun overzicht, te lezen alhier. 

 Ander toezicht komt van het Agentschap Telecom. Dit gaat met helicopters circelen 

rond de 24 zendtorens en andere zendopstellingen in NL om de sterkte van 

radiozenders te meten. Gemeten wordt zo of men de vergunningsvoorwaarden 

nakomt. Zie hier. 

Astra 19 oost: 

 (01/11) Cherie HD (Frankrijk), code; 

 (01/11) 2BE, VTM in mpeg-4, sd (mpeg-2 versie stopt binnenkort); 

 (01/11) RTL, RTL II, Super RTL en VOX, alles in hd voor de Oostenrijkse markt, 

code; 

  (11/11) RMC Découverte (Frans) test, fta. Start: 12 december; 

 

 (13/11) het Franse pakket is flink gewijzigd door CSAT: diverse zenders op andere 

frequentie. Veelal gecodeerd. 

Astra 23 oost: 

 (19/10) MB-HBB, een Duits HbbTV-kanaal, fta. Met geschikte receiver drukken op de 

rode toets; 

 

http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3669
http://broadcastmagazine.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6505:agentschap-controleert-fm-zenders-met-helikopter&catid=46:internationaal&Itemid=57
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 (19/10) DW-Europa (Deutsche Welle) verscheen fta op 23 oost. Mogelijk iets te 

maken met de jamming op de Hotbird door Iran, fta; 

 

 (30/10) radiozenders Classic FM, Sky Radio en Radio Veronica nu ook op 23 oost. 

In mpeg-4, code. Mogelijk op termijn van 19 oost weg; 

 Let op: in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november zal de transponder van 

o.a. Nederland 1 HD veranderen: van QPSK naar 8PSK, FEC 2/3. Zie hiervoor. 

Astra 28 oost: 

 (25/10) BBC 1 NI HD (NI = North Ireland), fta; 

 (26/10) Samaa (Pakistan), fta; 

 

 (01/11) diverse BBC radiozenders zijn nu definitief naar nieuwe frequentie, op oude 

gestopt, fta; 

 (01/11) even diverse zenders op nieuwe frequentie 11655 V, later weer weg: mogelijk 

te maken met jamming op de Hotbird; 

 (03/11) de filmzender Movies 24 is tijdelijk weer omgedoopt naar Christmas 24 (Sky 

UK), code; 

 (05/11) Live Roulette ging fta van start; 
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 (05/11) UMP Movies (India), nieuwe frequentie, fta; 

 (08/11) Alibi HD (soort Syfy, UK), nieuwe frequentie, code; 

 (09/11) 9XM (India, muziek), weer terug, fta; 

 

 (13/11) de BBC nam een nieuwe frequentie in gebruik: 11024 V. Hierop twee keer 

BBC One HD al te zien, fta; 

 (13/11) Sky 1+1 (Sky UK), code; 

 (16/11) RT HD (Rusland, Engels gesproken, veel nieuws, gericht op UK), fta; 
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Hotbird 13 oost: 

 Deze satelliet wordt geplaagd door jamming vanuit Iran. Veel zenders wisselen 

daarom regelmatig van frequentie. Kijk dus niet op als een en ander geen beeld meer 

geeft! 

 (16/10) Planet Kids (Sky Italy), code; 

 (18/10) LL TV Channel (Italië), fta; 

 

 (23/10) A3 en Canal Algerie (Algerije), fta op extra frequentie (mogelijk door de 

jamming?); 

 (25/10) Lider TV, fta; 

 (25/10) Sky Uno +1 HD (Sky Italy), code; 

 (26/10) op 12437 H verschenen veel Eurosport-versies (landen). Mogelijk door 

jamming elders; 

 (01/11) Khaber TV (Kazakhstan), fta; 

 

 (01/11) CNC World (China), fta; 

 (01/11) Gunaz TV (Azerbayjan), fta; 

 (01/11) Kurd Channel, fta; 

 (01/11) Lei+1 (Sky Italy), code; 

 (05/11) 1+1 Int (Oekraïne), fta; 
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 (08/11) Al Sharqiya news (Irak), fta; 

 (08/11) transponder 12437 H verdween weer. Hier zaten o.a. veel Eurosport-kanalen 

op. Mogelijk was deze transponder tijdelijk ingebruik in verband met de jamming; 

 (08/11) Stars TV (Pools) begon fta met een testuitzending; 

 

 (12/11) Al Alam (Iran) en Didar Global (Arabisch algemeen), fta; 

 (16/11) Al Anwar (Libanon), fta; 

 (16/11) nieuwe frequentie: 12437 H met bekende zenders. Waarschijnlijk tijdelijk in 

verband met jamming; 

 (16/11) Supertennis HD (Italy), fta; 
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Open dag van De Transponder 

Op zaterdag 24 november houdt satellietclub De Transponder haar jaarlijkse open dag. 

Programma: 

10.00 zaal open 

10.30 opening door Emiel en Rinus 

10.40 Demonstratie Selfsat zelfrichtende schotel door Mario 

11.00 Demonstratie motorbesturing Ron en presentatie Rini over feedhunten 

12.30 pauze 

13.00 Zendwagen bij de BOV met live uitzending 

14.00 Ferrari van Fieltshop geeft een demo over OScam 

15.00 demo SAB ontvangers met verassing… 

16.00 afsluiting 

Let op: vooraf aanmelden is nodig! De ruimte is maar beperkt. Leden hebben voorrang. 

Stuur een e-mail naar secretaris@detransponder.nl en wacht even af. 

Kun je niet komen? Kijk dan naar de live-uitzending om 13.00 uur. Deze is te ontvangen via 

Astra 23 oost: 

- Frequentie 11491 Verticaal (officieel: 11490.750 MHz); 

- S2, 8PSK; 

- SR (symbolrate): 3750 (let op: bij sommige ontvangers eerst een 0, dus 03750); 

- FEC: ¾. 

Of het signaal al enige tijd voor 13.00 uur in de lucht is weten we nog niet.  

In de Kanalenlijst Hans die 20 of 21 november uitkomst zal in het boeket Feeds de zender 

onder de naam Transponder staan. Als alles goed gaat (wijzigingen voorbehouden!). 

Bewerken Kassa! Over tv’s 

VARA’s ‘Kassa!’ behandelde zaterdag 20 oktober het verschil tussen plasma- en lcd-tv’s.  

In de uitzending werd ook ingegaan op het begrip Smart tv. Een deskundige jury 

(Hardware.info) koos uit 42 inch tv’s een top 6.  

 

Als deskundige was Eric van Ballegoie van Hardware.info gevraagd 

mailto:secretaris@detransponder.nl
http://nl.hardware.info/
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De uitzending is via deze link nog te bekijken.  

Achtergrondinformatie over Smart-tv is hier te zien. 

Einde Ceefax 

De BBC is 23 oktober gestopt met Ceefax (teletekst). Dit gaf de NOS op haar teletekst weer: 

 

Zie ook NOS-internet. 

 

 

 

 

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/waar-moet-je-op-letten-bij-een-nieuwe-televisie/speel/1
http://nl.hardware.info/reviews/3312/smart-tv-de-stand-van-zaken
http://nos.nl/artikel/432489-britse-teletekst-definitief-verleden-tijd.html
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Op BBC Three verscheen de volgende mededeling: 

 

Waaruit blijkt dat ondertiteling wel via pagina 888 beschikbaar blijft. 

Dit geldt ook voor andere Engelse zenders als ITV (geen TT, wel 888). 

 

iDreamX voor Mac 

Zoals in het vorige nummer aangekondigd hebben we een lezer bereid gevonden het 

programma iDreamX te testen en beschrijven. Het betreft een editprogramma voor settings 

(kanalenlijsten) voor een Mac-computer. Hier volgt de bijdrage van Bart. 

 

Gebruik van iDreamX op MacOS X als equivalent van Dreamset op Windows PC's. 
Dreamset heeft geen versie voor de Macintosh, maar er is een alternatieve applicatie 
iDreamX speciaal ontwikkeld voor MacOS X.   

De applicatie werkt met Dreambox en alle andere ontvangers die gebruik maken van Enigma 
1 of Enigma 2.  iDreamX is te downloaden via de volgende link: 
http://software.tooloo.de/tooloosoft/home.html 

Met iDreamX kan je nieuwe kanalenlijsten naar je ontvanger overbrengen, alsook de 
kanalenlijst en boeketten verder bewerken naar je eigen voorkeuren.  

Naast deze basis functionaliteit kan je ook de EPG van de verschillende zenders inlezen en 
erin zoeken, timers opzetten en bewerken, TV kijken of radio luisteren op je Mac, ... 

Men kan momenteel twee versies van iDreamX downloaden, een versie 2.7.0 en 3.0.7 beta. 
De onderstaande beschrijving heeft betrekking op de versie 2.7.0.  

 

 

http://software.tooloo.de/tooloosoft/home.html
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Installatie 

De download is in de vorm van een .dmg file, gewoon mounten (dubbel klikken dus) en de 
resulterende applicatie "iDreamX" naar de applicatiefolder slepen en je bent klaar met 
installeren. 

Als  men dan de applicatie opstart zie je bovenaan het applicatie window een balk met de 
verschillende functies: 

 

 

 

De eerste keer moet er nog een link gemaakt worden met de ontvanger en dat doe je door 
middel van het IP-adres van je ontvanger op je lokaal netwerk.  (Je kan ook linken met een 
ontvanger die buiten je lokaal netwerk staat maar dat heb ik zelf nooit getest.) 

Dit IP adres kan je invullen onder "Preferences" en dan onder "Boxes" (zie screenshot 
hieronder). Normaal is dit voldoende en zorgt de applicatie zelf dat alle andere opties netjes 
ingevuld worden zodra je rechtsonder "Check Box" klikt. Indien je zelf nog een "login" en 
"paswoord" hebt voor je ontvanger dien je die uiteraard ook in te vullen. 

In het veld Box Name kan je tenslotte nog een herkenbare naam invullen voor je ontvanger. 
Dit is vooral handig als je meer dan 1 ontvanger wil beheren via iDreamX. 

Alle andere "Preferences" instellingen (ook in de andere tabs) heb ik gewoon gelaten voor 
wat ze zijn. De omschrijving van de andere instellingen wijst zichzelf vaak uit en hebben 
bijvoorbeeld betrekking op timer start en stop offsets , resolutie van streaming naar je Mac, 
etcetera. Voel je vrij hier aan te tweaken als je dat graag zou willen. 
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Inladen van nieuwe kanalenlijsten 

Een van de belangrijkste functies: hoe een nieuwe kanalenlijst inladen en overzetten naar de 
satellietontvanger? 

Hiertoe gaan we naar de tab "Bouquets". Niet onder de Preferences tab maar je dient de tab 
"Bouquets" bovenaan in de balk van het iDreamX window aan te klikken (zie screenshot 
hieronder). 

 

 

Op dit moment is de boeketlijst nog helemaal leeg. 

Als je een nieuwe kanalenlijst gedownload hebt dan gaan we deze nu inladen in iDreamX. 
Dit doen we door "File->Open User Settings Folder (Bouquets)..." te kiezen (zie screenshot 
onderaan). 

Je krijgt dan een standaard "Open" window te zien waarin je de juiste folder met de nieuwe 
kanalenlijsten kan selecteren en openen (Enigma-2: lamedb). 
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Als alles goed verlopen is zie je dan de nieuwe kanalenlijsten geladen in iDreamX: 

 

 

Je kan er nu voor kiezen om rechts onderaan "Put in Box" te klikken en dan wordt de 
kanalenlijst overgeladen naar je ontvanger.  

Als je zelf wil editen in de lijst dan kan dat ook eenvoudig. Je kan de volgorde van zenders 
veranderen in een boeket door de zender te herslepen naar de gewenste lokatie.  Je kan ook 
zelf een persoonlijk boeket maken van je favoriete zenders door File-> New User Bouquet te 
selecteren, het boeket een naam te geven en vervolgens de gewenste zenders er naartoe te 
slepen.  
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Realiseer je wel dat bij elke nieuwe kanalenlijst update je telkens overnieuw je eigen edits zal 
moeten implementeren. 

Als je klaar bent met de gewenste veranderingen klik je rechts onder op "Put in Box" en alles 
wordt overgeladen naar de ontvanger. 

 

Streaming 

Je kan het kanaal waarop de ontvanger afgesteld staat streamen naar je Mac. Dat kan naar 

de videoapplicatie "VLC" ofwel rechtstreeks naar de Mac harddisk (zie screenshot 

hieronder). 

 

Uiteraard kan enkel het programma waarop de ontvanger afgestemd is gestreamed worden. 

Men kan wel programma's schakelen in iDreamX door linksonder het gewenste boeket te 

selecteren en vervolgens het gewenste kanaal te dubbelklikken. De ontvanger schakelt dan 

over naar dat kanaal. 

Eens afgestemd volstaat het rechtsonder "VLC" te klikken of  "Disk" om streamen te starten. 

Als je de VLC-player nog niet hebt voor je Mac dan kan je deze hier downloaden: 

http://www.videolan.org/vlc/index.html 

 

 

http://www.videolan.org/vlc/index.html
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EPG/Timer 

Nog een optie die ik heb bekeken is de EPG/Timer functie. Bediening is eigenlijk weer 
vanzelfsprekend (zie screenshot onderaan). 

In de EPG lijst van een kanaal een programma selecteren en rechts onder "Box Timer" 
klikken programmeert de ontvanger voor het opnemen van dat programma.  

De optie "Mac Timer" heb ik niet geprobeerd. Ik veronderstel dat het programma dan naar je 
Mac harddisk gestreamed wordt. 

 

Een lijst van de geprogrammeerde uitzendingen kan je terugvinden onder de tab "Box Timer" 

Hieraan gerelateerd is de lijst van opgenomen programma's op de hard disk van de 
ontvanger. Deze kan je in iDreamX ook opvragen onder de tab 'Movies’. 

De opgenomen programma's kunnen ook makkelijk gedownload worden naar je Mac (een 
optie dat ook makkelijk met FTP kan trouwens). 

 

 

 

 

 



  UP/DOWNLINK, jaargang 2012, nummer 11   

 

17 nov 2012     specials@detransponder.nl       www.detransponder.nl  pagina 17 / 32 

Conclusie 

Dreamset kan uiteraard op Mac geïnstalleerd worden met bijvoorbeeld Parallels 

(http://www.parallels.com), maar dat is erg omslachtig als je Parallels nog niet geïnstalleerd 

hebt en je gaat het enkel gebruiken voor Dreamset. 

iDreamX is dan een heel valabel alternatief wat de basisfunctionaliteit van Dreamset netjes 

invult, en dat native onder MacOS X.  

 

Smart TV vatbaar voor virussen? 

Is Smart TV vatbaar voor malware/virussen? Een tv met Smart TV is immers in feite een 

computer die (bij actieve Smart TV) verbonden is met internet. Een eigen IP-nummer 

enzovoort.  

Bij HomeCinema heeft Martijn Chel daar een artikel over geschreven. Hij komt tot de 

conclusie dat het natuurlijk nooit uitgesloten is dat een tv aangevallen wordt maar dat thans 

door het zeer gesloten systeem van Smart TV de kans daarop erg klein is. 

 

 

Lezersvraag over HTPC 

Regelmatig krijgen we via specials@detransponder.nl vragen van lezers. Sommige kunnen 

we zelf beantwoorden, voor andere zoeken we hulp bij een specialist. Let wel: het is beter je 

vraag te stellen op een satforum, dat geeft meer kans op een goed antwoord.  

http://www.parallels.com/
http://www.homecinemamagazine.nl/2012/11/zijn-smart-tvs-vatbaar-voor-virussen-en-malware/
mailto:specials@detransponder.nl
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Hierna echter een interessante vraag van een lezer die voor meer mensen interessant kan 

zijn. Daarom geven we vraag en antwoorden weer. 

In de vraag wordt gesproken over HTCP. Tijdens de Opendag van november 2011 een 

presentatie hierover gegeven. Zie deze als pdf en als video. In het kort deze schets: 

 

De vraag komt van Carlitos, hij vraag het volgende. 

“Ondergetekende gaat binnenkort verhuizen. Ik heb besloten om via een satelliet 

ontvangstsysteem TV te gaan kijken. Dit in combinatie met een HTPC (met 2 x 2 tuners van 

Digital Devices ingebouwd!). TV kijken gebeurt in twee verschillende ruimtes (kamers), te 

weten de woonkamer, waar ook de HTPC komt te staan, en in de tuinkamer. 

Verder zal er gebruik gemaakt worden van een thinclient om vanaf de HTPC te kunnen 

streamen naar de tuinkamer. Maar in de tuinkamer komt ook een DM800HDSE te staan. Ik 

zal een abo nemen voor CanalDigitaal en TV Vlaanderen. En ik wil Astra 1, 2, 3 en de 

Hotbird kunnen ontvangen. 

 

Voor bovenstaande dacht ik het volgende nodig te hebben: 

- Visiosat Bisat; 

 

http://www.detransponder.nl/downloads/presentaties/de%20HTPC%20als%20satelliet%20ontvanger.pdf
http://vimeo.com/23254619
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- LNB's octo (met quad haal ik het niet om de HTPC en de Dreambox te bedienen); 

- LNB houder/beugel voor 4 LNB's octo voor Visiosat Bisat; 

- DISEqC-switches (verbindingen voor de 4 tuners in de HTPC en verbinding voor de 

Dreambox in de tuinkamer); 

- Bevestigingsmaterialen 

- Kabels (unicable is ook een mogelijkheid: dan hoeft er maar 1 kabel naar de HTPC vanaf 

de schotel, dus in totaal dan 2 kabels, 1 voor de dreambox) en connectoren. 

 

Ik zit met het probleem dat ik denk dat er geen octo LNB's zijn die smal genoeg zijn om met 

Visiosat Bisat (in een beugel/houder) te werken voor ontvangen van Astra 1,2,3 en Hotbird. 

Wat raadt u aan, een andere schotel of hebt u een andere oplossing? Ik wil n.l. heel graag 

de Visiosat Bisat hebben. 

 

Ik moet zowel in de woonkamer als in de tuinkamer makkelijk en snel kunnen zappen. Welke 

switch raad u aan in bovenstaande config. Er loopt een coaxkabel, unicable naar de HTPC, 

of 4 aparte kabels, en 1 coaxkabel naar de Dreambox.” 

Tot slot vraagt hij tips voor een satellietwinkel die ook kan monteren. Budget rond 500 euro. 

 

Het antwoord van de voorzitter van De Transponder (Rinus): 

“Wij hebben bij De Transponder onderstaande vraag van u ontvangen. Het is nogal een 

complexe vraag waar ik zal proberen een aantal punten te beantwoorden. Wellicht dat 

andere leden van de club ook nog met antwoorden komen. 

De Visiosat Bisatellite is een mooie schotel. Een alternatief met (iets) meer ruimte tussen de 
LNB’s zou een Wavefrontier T55 kunnen zijn. Ook lijkt de octo LNB van Megasat (de 
Diavolo) redelijk smal. 

 

Verder zijn we benieuwd waarom octo-LNB’s nodig zijn. Met een thin client in de tuinkamer is 

een DM800 toch niet meer nodig? Ook vind ik vier tuners in de HTPC rijkelijk veel, als er 

maximaal op twee plaatsen naar gekeken wordt. Wilt u zoveel zenders tegelijk opnemen 

terwijl u naar andere zenders kijkt?  

Ik zie ook dat bij de tuners van Digital Devices de CanalDigitaal kaart via een extra Common 

Interface module moet worden aangesloten. Ik weet dat de CI module van CanalDigitaal niet 

in alle hardware omgevingen werkt. Ook heeft CanalDigitaal onlangs de kaarten aangepast, 

zodat maximaal vier zenders tegelijk opgenomen en bekeken kunnen worden. Bij een vijfde 
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zender gaat alles op zwart. Vraag dus eerst na bij de Duitse fabrikant of de CI module met 

de Nederlandse CI module overweg kan. 

 

Met Unicable heb ik helaas nog geen ervaring. Deze lijkt te werken op een DM800, maar er 

zitten nog wat haken en ogen aan. Wellicht kunt u hiervoor een keer ten rade gaan bij een 

lokale winkel.  

Het is voor een satellietclub natuurlijk moeilijk een advies te geven over een winkel in Den 

Bosch. Wel weet ik dat Cardwriter daar een vestiging heeft, en daar heb ik zelf goede 

ervaringen mee (maar niet iedereen..). U kunt natuurlijk bij diverse winkels een prijsopgaaf 

laten doen. Plaatsing van de schotel is natuurlijk ook afhankelijk van de plaats waar de 

schotel gemonteerd moet worden. U heeft vrij zicht nodig naar de satellieten. Met de site van 

Dishpointer kunt u zien waar de schotel moet komen. Met een plaatsing waarbij de schotel 

voor de voorgevel uitsteekt of aan een monumentaal pand, moet u rekening houden met het 

aanvragen van een vergunning. 

Ik hoop dat dit (een beetje) helpt. Wellicht komen ander leden nog met toevoegingen of 

aanvullingen.” 

En die kwam er van Gerard: 

“In de praktijk is de T55 een prima oplossing. Maar als je heel precies wil zijn dan is het 

nadeel van de T55 dat de afstand op de rail tussen de posities 19,2E en 23,5E net te klein is 

voor LNB’s met een normale breedte (van de kop en/of de body zelf). De afstand tussen 13E 

en 19,2E is ruim voldoende en tussen 23,5E en 28,0E gaat het (nét) wel. 

Of dit effect zich ook voordoet bij de Visiosat Bisat schotel weet ik niet.” 
 
Nadien heeft de vragensteller teruggemaild. Hij is tevreden met het antwoord, ziet af van de 
octo-lnb’s en gaat nu waarschijnlijk voor quad-lnb’s. 
 
Meer reacties welkom. Zie voor de werking van Unicable het artikel hierna. 
 

De werking van Unicable 

Inleiding 

Hierna een bijdrage (van Rinus) over de werking van Unicable. Een methode om met één 
coaxkabel (van binnen naar buiten/schotel) en één speciale LNB diverse satellietontvangers 
aan te sluiten. Meerdere satellietontvangers functioneren dan zelfstandig via één coaxkabel. 
In huis worden de ontvangers met elkaar verbonden: hetzij door doorlussen (rijgsysteem), 
hetzij door een splitter/switch te plaatsen (diverse soorten).  
 

http://www.dishpointer.com/
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Afbeelding: doorlussen. 

 
 
Je ontvanger moet er wel geschikt voor zijn. Dit kun je zien door in het menu bij de 
instellingen voor de lnb te switchen van universele lnb naar Unicable: 

 
 
 
De bijdrage van Rinus: 

Omdat men probeert om op elke satellietpositie (19,2 oost = Astra1 en bijvoorbeeld 23 = 

Astra3) zoveel mogelijk kanalen te plaatsen is er bij de introductie van satelliet televisie voor 

de consumenten besloten om elke satelliet in te delen in banden. Tegenwoordig zijn dit vier 

banden. De noodzaak van deze vier banden is de beperkte bandbreedte voor distributie van 

de LNB naar de satellietontvanger. Hiervoor is namelijk 950MHz tot 2150MHz gereserveerd. 

Echter, via één satellietpositie kan tot vier keer zoveel bandbreedte worden gebruikt. De 

banden worden opgedeeld in een verticale en horizontale polarisatie en hoge of lage band.  

De satellietontvanger stuurt via de coaxkabel een signaal naar de LNB met de vraag om 

band x door te geven. Dit wordt gedaan door middel van een 

spanningsverschil (13 of 18V) en een piloottoon op deze spanning 

(22kHz aan of uit). Het is dus een noodzaak dat elke 

satellietontvanger in huis kenbaar kan maken aan de LNB welke 

band deze wil ontvangen en daarnaast is er de beperking dat op 

één coaxkabel slechts één band kan worden doorgegeven. Voor 

iedere ontvanger in huis is er dus een kabel nodig. De LNB’s 

worden normaal geleverd als Single, Twin, Quad of zelfs de Octo 

LNB met acht uitgangen. In de LNB zitten twee “naalden”voor de 
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horizontale en verticale ontvangst. Met een interne “switch”wordt gekozen voor 

verticaal/hoge band, verticaal/lage band, Horizontaal/hoge band of horizontaal/lage band. In 

de LNB worden echter wel alle signalen tegelijk ontvangen. Je kunt je voorstellen dat 

bijvoorbeeld voor campings en flatgebouwen zoveel LNB’s en kabels nodig zijn, dat het niet 

meer werkbaar is. Daarvoor is de Quattro LNB ontwikkeld. Eigenlijk is dit de meest 

eenvoudige LNB, met altijd vier uitgangen. Iedere band wordt over een van de uitgangen 

doorgegeven. De vier kabels zijn niet geschikt om direct aan een ontvanger te koppelen, 

want je hebt dan maar 25% van alle zenders per kabel. De Quattro LNB is wel geschikt voor 

campings, omdat je met speciale switches de vier signalen weer door kan geven naar vele 

ontvangers. We komen de Quattro LNB later nog tegen. 

We hebben dus voor elke satellietontvanger een aparte kabel naar de LNB. Bij één twin-

tuner PVR ontvanger zijn dit dus twee kabels. Op veel locaties is dit moeilijk te realiseren, 

denk bijvoorbeeld aan bepaalde PVC pijpen die al reeds zijn aangebracht. De kabels zijn 

dan niet of nauwelijks uit het zicht te werken.  

Voor dit soort situaties is het Unicable-principe uitgevonden. 

Bij Unicable wordt een groot gedeelte van het afstemmen in 

de satellietontvanger overgenomen door de LNB. De 

ontvanger vraagt niet meer om een bepaalde 

frequentieband, waarna de tuner kan afstemmen op een 

frequentie (transponder). Bij Unicable vraagt de ontvanger 

direct aan de LNB om een bepaalde frequentie 

(transponder). Elke satellietontvanger in een Unicable 

systeem heeft zijn eigen IF-frequentie en -identificatie. Stel 

dat de satellietontvanger op de slaapkamer met ID3 vraagt 

om de transponder 12.515GHz horizontaal, dan zal de LNB 

aan ID3 deze transponder doorgeven op 1210MHz. Op deze manier is het dus mogelijk om 

meerdere satellietontvangers onafhankelijk van elkaar te laten functioneren via slechts één 

coaxkabel. 

De ontvangers krijgen een eigen TF-kanaal en frequentie: 

 

Per LNB en Unicable kunnen dus 4 ontvangers worden aangesloten. De LNB is wel duurder, 

omdat in de LNB de ‘tuners’ zitten die de maximaal vier transponders doorgeven aan 

evenzoveel ontvangers.  
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Op bovenstaande afbeelding is goed te zien hoe de Unicable LNB werkt. Links staat de 

eerder uitgelegde Quattro LNB met de vier banden. Daarna de schakelaars die de vier 

tuners met een willekeurige band verbinden. De tuners geven op aanvraag van de ontvanger 

die transponder door die de ontvanger (kijker) vraagt.  

Hier zie je de 4 tuners op de printplaat van de LNB

 

In principe is er op de kabel ruimte voor 20 tot 30 transponders. Er zouden ook meerdere 

Unicable-LNB’s kunnen worden aangesloten. Dit is echter nog toekomstmuziek, omdat 

iedere LNB met een eigen frequentieband zou moeten werken. Je kunt dan niet LNB’s 

omdraaien of vervangen, zonder de LNB met de juiste frequentie te kopen. In praktijk kan dat 

nog niet.  

Dit houdt in dat Unicable op dit moment met één LNB kan werken. In Nederland willen we 

echter graag met Astra 1 op 19,2 en Astra3 op 23 tegelijk kunnen ontvangen. Is hier dan 

geen oplossing voor? 

Ja, die is er wel, maar niet gebruik makend van Unicable-LNB’s! Door een speciale Unicable 

switch kan het aantal Unicable kanalen worden uitgebreid tot acht en twee LNB’s worden 

aangesloten.  

Er zijn dus vier banden met lage frequenties. Als je wil kunnen er nog vier banden met hoge 

frequenties aan worden toegevoegd met een multiswitch. Dan heb je in totaal dus acht 
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frequenties voor acht satreceivers. De gebruikte LNB’s zijn echter Quad LNB’s, dus met vier 

uitgangen: één per band. Het volledige signaal 

van de twee LNB’s gaat dus met acht kabels naar 

de multiswitch (en helaas mag deze niet op een 

vochtige plaats worden gemonteerd). 

Vanaf de switch gaat er met Unicable wel naar de 

maximaal acht ontvangers. 

Het advies is de satreceivers met hoge 

frequenties het dichtst bij de multiswitch te 

plaatsen. De multiswitch lijkt helaas niet met alle 

receivers goed te werken. Informeer je vooraf 

goed als je deze wil gebruiken. 

De multiswitch werkt dus met twee quatro-lnb’s 

als invoer (voor 2 x 4 = 8 receivers). Vanaf de 

switch gaat een unicable naar binnen. De multiswitch heeft echter wel voeding nodig: die zul 

je dus naar buiten moeten halen of indien je de multiswitch binnen wil laten staan de acht 

lnb-kabels naar binnen. Overigens: de multiswitch kan ook DVB-T doorvoeren. 

Overzicht frequenties: 

Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 0: 1076,06 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 1: 1178,12 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 2: 1280,18 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 3: 1382,24 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 4: 1484,30 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 5: 1586,36 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 6: 1688,42 MHz 
Uitgangs-frequentiebereikBezettingsband 7: 1790,48 MHz 
 
Natuurlijk is voor Unicable speciale apparatuur nodig, en is alles een beetje duurder dan de 

‘normale’ apparatuur. Zo kost een Inverto Unicable LNB ongeveer 95 euro. 

Een switch om maximaal twee Quattro LNB’s en acht Unicable ontvangers aan te sluiten 

kost ongeveer €160,-. In dit geval zijn de LNB’s weer goedkoper. 

Tot zover de bijdrage van Rinus. Mocht je meer willen weten: er is een handleiding over de 

basisinstallatie die op verzoek wordt gemaild. En een handleiding over de multiswitch. 

Zie ook deze link en deze link. 

 

 

 

 

http://www.bombeeck.nl/Service/Unicable/index.html
http://www.bombeeck.nl/Digital/Merken/IDL/Unicable.html?PHPSESSID=febcf4bc08379b7
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Maxdigital brengt XP1000 

Distributeur WT Electronics bv uit Bladel informeerde ons over de XP1000. Deze receiver is 

vanaf 6 november beschikbaar onder de merknaam Maxdigital. De minimale verkoopprijs is 

€ 165,-.  

Maxdigital staat volgens WT Electronics voor kwaliteit tegen een goede prijs en service. 

 

Meer informatie van de leverancier: “De XP1000 is een compact low budget maar zeer 

krachtig DVB-S2 tuner met Common interface. Daarnaast heeft de XP1000 twee snelle USB 

kaartlezers en PVR optie via USB. 

De kracht van de XP1000 ligt in de laag energie verbruik (+-10Watt) en ondersteuning van 
full HDMI resolutie 1080p50/60. 
 
De XP1000 bezit een 500Mhz processor met 512MB DDR3 ram, 128MB opslag capaciteit 
voor de image en 4MB flash voor de bootloader. Via HDMI en scart kan u de XP1000 
aansluiten op de TV en daarnaast heeft de XP1000 nog een optisch audio uitgang. 
De XP1000 ondersteunt enigma2 software en als u de box aansluit op de internet dan kan u 
allerlei plugins downloaden.” 

 
 

Specificaties: 

 

• 500Mhz MIPS Processor 3300 class 
• Linux Operating System (linux 3.x) 
• 2 x Smartcard Readers 
• 1 x Common Interface 
• MPEG2 / H.264 Hardware Decoderen 
• DVB-S2 Tuner 
• 128MB NAND Flash  
• 512MB DDR3 Memory  
• 10/100MB Ethernet Interface 
• 1 x USB 2.0 
• HDMI v1.4 
• 1 x SCART 
• SPDIF Optisch digital audio 
• Universeel afstandsbediening 
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• Kanaal schakelen via voorpaneel 
• Stand-by via voorpaneel 
• Led weergave voor stand-by en opname. 
• 12V Extern Adapter  

 
Features 

• Enigma2 compatible 
• Media Player 
• Streaming 
• Uitgebreid EPG  
• USB PVR functie 
• Simpel box update via Internet  
• Verschillende Plugins en data uitwisseling via Internet zoals Uitzending gemist. 
• Laatste zenderlijsten via Internet en laatste fastscan lijsten te downloaden via satelliet 
• Programmeerbaar volume knop op afstandsbediening 
• Compatible met de meeste Provider smartcards 
• 10 Watt verbruik in normaal gebruik 
• 4 Watt verbruik in stand-by 
• Minder als 1 Watt verbruik in deep-sleep 
• Deep-sleep wake-up 

 

 
 
Op de site van OpenPLi staat een image onder de naam XP1000. 
 
 

Enkel kanalenlijst downloaden 

Bij de functie Software update onder OpenPLi krijgt men sinds kort (18 september) ook de 

mogelijkheid enkel de kanalenlijst te updaten (Update channel list only): 

 
We hebben het getest met Kanalenlijst Hans van 2 november 2012 (eerdere versie zat in de 
receiver) en het werkte. 

http://openpli.org/
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Er waren geen ‘<n/a>’ (non availables) te zien na deze optie. Overigens net als bij de eerste 
optie (Update and reboot, recommended). Dit fenomeen doet zich bij optie 2 soms wel voor. 
 
Tot slot: als je daarna weer deze optie uitvoert dan lijkt het alsof er een nieuwe kanalenlijst 
is. De hele cyclus wordt herhaald, inclusief de melding dat de oude lijst verwijderd wordt en 
een nieuwe lijst geïnstalleerd wordt. Dat is natuurlijk niet het geval.  
 

Minispecial Ariva 102 mini: met Nullmodemkabel van software voorzien     

Deze minispecial gaat over de methode hoe een Ariva 102 met een Nullmodemkabel 

(RS232) van nieuwe software kan worden voorzien. 

Deze methode gebruik je als de Ariva is gecrasht. Het is dan namelijk niet meer mogelijk om 

met een USB-stick de ontvanger van nieuwe firmware te voorzien. 

Wat hebben we nodig? Een Nullmodemkabel die aan een zijde is voorzien van een 9-polige 

RS232 plug en aan de andere zijde een 3 ½  mm jackplug.   

 

 

 

De afbeelding van de RS232 plug is de voorzijde (dus niet de soldeerkant).  
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Het programma dat je hiervoor moet gebruiken heet EromUpgrade. Dit programma  kun je 

downloaden via de site van Ferguson Duitsland.    

Zet dit programma op je PC. Gebruik geen gelijknamige programma’s  van een andere site 

want die werken niet.   

Download de firmware die je wilt gebruiken dit kan via  Ferguson Nederland. Zie deze link. 

Alternatief: het Poolse  Satedu forum. 

 

 

RS232-UPGRADE 

Zeer belangrijk: tijdens het laden van de firmware mag de spanning niet onderbroken 

worden dit kan leiden tot  een defecte ontvanger!  

Ga nu als volgt te werk: 

1. Ariva en PC uitschakelen; 

2. Ariva en PC met de RS232 Nullmodemkabel verbinden; 

3. PC inschakelen en het programma EromUpgrade.exe activeren; 

4. kies de juiste Compoort (meestal 1); 

5. selecteer de juiste firmware die je vooraf op je PC gezet hebt; 

6. vink het vakje Include Bootloader aan;  

 

http://www.ferguson-digital.eu/de/downloadbereich/HD-Satellitenreceiver/Ariva-102E/EromUpgrade.zip/
http://www.ferguson-digital.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=88&Itemid=53
http://satedu.cba.pl/index.php?order=mod&direction=0&directory=Firmware%20for%20to%20all%20receivers/Ferguson/Ariva%20102mini&
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7. druk op Next om het laden te starten; 

 

 

 

8. Schakel de Ariva aan en wacht tot de firmware in het Ramgeheugen geladen wordt 

(zie plaatje hierboven en hieronder); 
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9. Nadat Start downloading voor 100% en gereed is, druk Next om het upgraden te 

starten; 
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10. Nadat het laden voltooid is wordt de ontvanger automatisch gestart; 

 

11. druk nu op Finished om het programma af te sluiten. 

De ontvanger is weer klaar voor gebruik, maar hij moet wel eerst opnieuw ingericht worden. 

Dat kan handmatig, maar heb je op je PC een file van je zenderlijsten (DumpFile.abs) die je 

al eerder vanuit de Ariva op een USB stick hebt geladen, dan kan je via het menu van de 

Ariva upgraden via USB. Stel dan bij upgrade mode userb in. Bij het upgradebestand moet 

dan de DumpFile.abs worden weergegeven. Ga naar start en druk op OK.  
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Als het laden gereed is zal de Ariva opnieuw opstarten en alle instellingen zijn weer als 

voorheen. Met de juiste satellieten, DiSeqC-instellingen en zenderlijsten. 

Eerder verscheen nog een special met twee items over de Ariva 102 mini te weten: 

 Ariva 102 mini van nieuwe firmware voorzien en zenderlijst maken; 

 Ariva 102 mini, zelf beugel maken.  
Deze is hier te downloaden. 

Wordt vervolgd (Rob). 

 

 

http://www.detransponder.nl/downloads/specials/Ariva-102mini.pdf

