
SPECIAL: ‘Extra smalle LNB-houder voor LNB’s met 23mm hals.pdf’ 

5 Oktober  2011, zie; www.detransponder.nl - Downloads – Specials 

www. detransponder.nl Reacties: specials@detransponder.nl Pagina 1 van 27 

Copyright © 2011 De Transponder/ 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  

Inhoud 

Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

1. Breedte van de T55 en T90 beugel heeft zijn beperkingen: ....................................................... 2 

2. Versmalde T55 en T90 beugel aangepast voor de ALPS-lnb: ...................................................... 3 

3. LNB’s met een extra smalle kop: ................................................................................................. 4 

 Inverto slimfeed-lnb: ............................................................................................................... 4 

 “Megasat Multifeed” of ‘Maximum Rod’ of ‘BAFF-BA’- LNB: ................................................. 4 

 ‘Hama universele-LNB-LYPSI 3D’ - LNB: ................................................................................... 6 

Smalle T55 en T90 LNB-houders voor LNB’s met 23 mm hals: ............................................................... 6 

‘Extra’ smalle LNB houder (T55/T90) voor LNB’s met 23mm hals. ......................................................... 7 

1. Het eindresultaat: ........................................................................................................................ 7 

2. Beschrijving hoe deze te maken: ................................................................................................. 9 

Algemeen:........................................................................................................................................ 9 

Nu de ‘extra’ smalle beugel maken: .............................................................................................. 12 

 Te kopen onderdeel: ............................................................................................................. 12 

 Uitsparing vijlen voor Speedclip: ........................................................................................... 14 

 Controle van de diepte: ......................................................................................................... 17 

 Lijmen: ................................................................................................................................... 18 

 Breng de lijm aan. .................................................................................................................. 19 

 Beugel afwerken: ................................................................................................................... 22 

 Tot slot: .................................................................................................................................. 25 

 Vervolg acties: ....................................................................................................................... 26 

Conclusie: .............................................................................................................................................. 27 

mailto:specials@detransponder.nl


SPECIAL: ‘Extra smalle LNB-houder voor LNB’s met 23mm hals.pdf’ 

5 Oktober  2011, zie; www.detransponder.nl - Downloads – Specials 

www. detransponder.nl Reacties: specials@detransponder.nl Pagina 2 van 27 

Doel:  

een „zo smal mogelijke LNB houder‟ voor de T55/T90, zodat ik in combinatie met de „Megasat 

Multifeed LNB”. 

 

Inleiding 

1. Breedte van de T55 en T90 beugel heeft zijn beperkingen: 

Als eerste had je: 

 

 
 

Probleem:  LNB beugels van de T 55/T90 zijn erg breed en zitten soms in de weg. 
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Zeker als je gebruik wil maken van het voordeel van de ALPS-LNB‟s, die een smallere kop hebben. 

Als je de originele LNB-houders van de T55 of van de T90 gebruik maakt is het voordeel van de 

smalle kop van de ALPS-LNB (bijna) afwezig. 

 

 

 

2. Versmalde T55 en T90 beugel aangepast voor de ALPS-lnb: 

Daarom is er een oplossing voor deze Alps, door de beugels van de T55 en/of T90 smaller te maken 

en daar metalen slangklemmen op te lijmen. 

Bij deze constructie kan zo wel optimaal gebruik maken van de smalle kop van de ALPS-LNB .  

 
 

Zie: http://detransponder.nl/Downloads.php#presentaties en dan Presentaties november 2009: 

‘Diseqc&schakelingen’ in PDF en Video (=screencapture met spraak). 

Zie hier Sheet  nr. 182 t/m 184. 

Met deze methode heb ik momenteel ca 25 houders gemaakt, welke ruim 2 jaar op het dak staan. 

Geen problemen gehad in die tijd. Ze zijn sterk en weersbestendig. 

http://detransponder.nl/Downloads.php#presentaties
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3. LNB’s met een extra smalle kop: 

 

 Inverto slimfeed-lnb: 

Nu anderhalf jaar geleden heeft Inevrto een extra smalle LNB uitgebracht: de „Inverto slimfeed’, met 

een 23mm hals-diameter en smalle kop. Zie http://www.inverto.tv/products/  

 

Maar… door mij en vele anderen is geconstateerd dat regen bij deze LNB extra demping  veroorzaakt.  

Dit komt doordat er aan de voorkant van de LNB-kop een klein kuiltje zit waarin druppeltjes blijven 

hangen als het regent of het geregend heeft. 

Als je vervolgens tegen de kop tikt zodat de druppels eraf vallen, of dat je deze met een doek afveegt 

blijkt de demping verdwenen te zijn. 

Maar tsja… dat is dus in de praktijk, in dit regenlandje, alles behalve makkelijk en is daarom deze 

extra smalle „Inverto slimfeed’ LNB, NIET aan te raden. 

 

    

 

 “Megasat Multifeed” of ‘Maximum Rod’ of ‘BAFF-BA’- LNB: 

In het afgelopen jaar is er nog een serie extra smalle LNB‟s op de markt gekomen. 

Deze zijn zo te zien allemaal uit eenzelfde fabriek, maar worden onder meerdere namen op de markt 

gebracht. 

http://www.inverto.tv/products/
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We hebben Megasat Multifeed LNB‟s gekocht en getest en deze daarbij vergeleken met o.a de smalle 

Alps-lnb. 

Zie onze bevindingen: zie http://detransponder.nl/Downloads.php#nieuwsbrieven ,  „UP/DOWNLINK, 

jaargang 2011, nummer 9‟ en daarin op blz.11 en 12:  „Test van de Megasat lnb's’ . 

Ook te downloaden via 

http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/2017400/Algemeen_UP_DOWNLINK_nummer_

9_#Post2017400  

 

Afbeeldingen: 

‘Megasat’:    

Een Single, Twin en Quad uitvoering.  

 

‘Maximum Rod’:    

Ik ben nergens de Quad LNB van „Maximum Rod‟ tegengekomen. 

‘BAFF-BA’- LNB’:     

*) Hierbij is het opvallend dat de Quad (bijna) dezelfde vorm heeft als de twin-LNB in tegenstelling tot 

die van „Megasat‟. 

Bij geen enkel merk van dit smalle type kon ik een Quattro-LNB vinden. 

Verder wordt er bij alle merken een adapter-ring van 23 naar 40mm, alsmede rubberen tullen ter 

http://detransponder.nl/Downloads.php#nieuwsbrieven
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/2017400/Algemeen_UP_DOWNLINK_nummer_9_#Post2017400
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/2017400/Algemeen_UP_DOWNLINK_nummer_9_#Post2017400
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bescherming van de F-connectoren  meegeleverd. 

  

 

 ‘Hama universele-LNB-LYPSI 3D’ - LNB: 

Tot slot kwam ik recent nóg een LNB tegen met een extra smalle kop van het merk/type: „Hama 

universele-LNB-LYPSI 3D‟. 

Ik heb nog niets gelezen over ervaringen met deze LNB-reeks. 

        

Er zijn zowel Quad alsook Quattro leverbaar. 

 

Smalle T55 en T90 LNB-houders voor LNB’s met 23 mm hals: 

 

Rob heeft en technisch perfecte T55 / T90 LNB-houder geconstrueerd, zie hieronder. 

 

Voor de beschrijving van deze LNB-houder : 

zie hiervoor de special in de UP/Downlink nummer 9, 

http://detransponder.nl/Downloads.php#nieuwsbrieven 

of http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf  

 
Hij is al beduidend smaller maar nog steeds is deze 40mm breed. 

Om die reden heb ik gezocht naar „extra‟ smalle LNB houder voor op de T55 / T90 en welke geschikt 

is voor de LNB‟s met een smalle hals (23mm). 

http://detransponder.nl/Downloads.php#nieuwsbrieven
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
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‘Extra’ smalle LNB houder (T55/T90) voor LNB’s met 23mm 

hals. 
Ik heb dus een éxtra smalle LNB-houder gemaakt. Daarvoor heb ik enkele „Megasat Multifeed Twin-

LNB‟s aangeschaft. 

Om een indruk te geven omtrent de verschillen tussen de standaard LNB houder, de smalle LNB 

houder van Rob en de onderstaande „extra‟ smalle LNB-houder; heb ik deze op de foto‟s zoveel 

mogelijk naast elkaar afgebeeld. 

 

 

1. Het eindresultaat: 

Allereerst een beschrijving van het eindresultaat en vervolgens hoe je deze zelf ook kan maken. 

Dit is een gelukt door een „Drukzadel‟ (meer specifiek: de „Speedclip SCP 20mm‟) welke (na een 

gedeelte weg gevijld te hebben) op de T55/T90 beugel gelijmd is. Daarna zijn de restanten aan de zij-

én onderzijde afgezaagd. 

Naast de standaard LNB-houder van de Wavefrontier schotel T55 of T90 zijn er nu dus twee variaties 

voor de de LNB‟s met een hals van 23mm, zoals de „Megasat Multifeed LNB”. 

Hieronder zie je de drie mogelijke houders: 

Links: de Single ALPS LMN in een ongemodificeerde T55 of T90 LNB-beugel 

Midden: de „Megasat Multifeed Twin-LNB in de smalle LNB-houder zoals gemaakt door Rob. 

Rechts: de „Megasat Multifeed Twin-LNB in een extra smalle LNB-houder waar dit artikel over gaat. 

 

 
 

Att. op de middelste LNB-houder had eigenlijk nog het onderste gedeelte smaller gemaakt worden 

(afgezaagd), zodat deze niet hindert indien je LNB tegen elkaar schuift. 

Bij de extra smalle LNB is dit wel al gebeurd 
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De relatie tussen de klemhuls en de LNB-behuizingen: 

 

 
 

Verschil in ruimte op de rail (breedte van LNB met houder): 
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2. Beschrijving hoe deze te maken: 

De beschrijving HOE te komen van een standaard T55/T90 LNB-houder tot een „extra‟ smalle LNB-

houder die dan geschikt is voor LNB met een 23mm hals zoals de “Megasat Multifeed LNB”. 

 

Algemeen: 

Rechts de „standaard‟ LNB-houder en links de „extra‟ smalle, als resultaat van de noeste arbeid  

 

 

 
 

De Single en Twin LNB‟s van de de „Megasat Multifeed LNB‟s‟ hebben aan de hals  

ribbeltjes waardoor de klemming perfect is. Je kan nog net, met aardig wat kracht, de LNB wat 

verdraaien en naar voren/achteren schuiven. 
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De Quad „Megasat Multifeed LNB” heeft geen ribbeltjes , maar zit toch aardig vast. Wil je hem 

nagenoeg volledig vastklemmen dan kan je nog er wat tape om doen, of, nog beter, één of twee 

omwentelingen met rubber vulkaniserende tape). 

Vergelijkings foto‟s: 
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Nu de ‘extra’ smalle beugel maken: 

 

 Te kopen onderdeel:  

Een drukzadel, maar specifiek heb ik gebruikt de „Speedclip SCP 20mm‟ (links op de afbeelding). 

Bij de rechter (starQuick) is de afstand tot hart van de klembeugel veel te hoog en daarom niet 

geschikt. 

 

 

 

Als je die koopt dan ziet deze er zo uit: 
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Opengeklapt krijg je dan: 

 

 

 

Bewerken Speedclip:  
Opruwen voor het lijmen van de onderkant van de Speedclip 
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 Uitsparing vijlen voor Speedclip: 

Diepte en breedte van het uit te vijlen gedeelte: 

Zie rode lijn afbeelding A en B en voor de breedte meet je de breedte van de Speedclip. De hoeken 

rond maken. 
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Aan de bovenkant een stukje materiaal (in dit geval een inbussleutel van 5mm) om de Speedclip naar 

beneden te drukken. 

 

 

Let op „de diepte !   

Het hart van de LNB moet uiteraard exact op de juiste plaats zitten (dus de diepte van het weg te 

vijlen gedeelte). 
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 Controle van de diepte: 

 

Plaats de bij de T55/T90 witte adater-ring (42 naar 23mm) of de adater-ring die bij de „Megasat 

Multifeed LNB‟ geleverd wordt, in de originele beugel van de T55/T90 en schroef de klem aan. 

 

 

 

Zorg dat de onderzijde van de T55/T90 beugels op een gelijke hoogte zitten (b.v. door deze beide een 

opstaande winkelhaak te plaatsen, zie afbeelding). 

Controleer of de ring van de Speedclip op exact dezelfde plaats zit als de originele beugel met „23-40 

mm opvulring‟. 

Het is zeer belangrijk dat dit klopt zodat de LNB precies goed zit (brandpunt) op de schotel !!! 

Vijl desnoods wat extra af als het nog onvoldoende is. 
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 Lijmen: 

Lijm soort: 

Deze is speciaal voor deze applicatie geschikt. 

 

 
 

Meng volgens de gebruiksaanwijzing: 
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 Breng de lijm aan. 

Att. :alleen aan de onderzijde en NIET aan de zijkant omdat de Speedclip nog open moet kunnen 

klappen om de LNB te plaatsen. 

Op deze foto is er dus aan de zijkant iets teveel aangebracht (later heb ik dit moeten weg-

zagen/vijlen). 
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Druk nu de Speedclip richting het uitgezaagde gedeelte en vlak tegen de bodem (zodat de Speedclip 

en de T55/T90 beugel parallel aan elkaar liggen. 

Nadat je dit gedaan hebt, houd je dit zo vast en stopt dan een stuk materiaal van ca. 5mm aan de 

bovenkant tussen de Speedclip en de T55/T90 beugel. Ik heb hiervoor een inbussleutel gebruikt van 5 

mm. 

Zie de afbeeldingen hieronder. 

 

 

 

Laat dit daarna minstens 24 uur uitharden. Ik adviseer om dit 48 uur te nemen zodat je zeker weet dat 

de verbinding zeker op sterkte is. 
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 Beugel afwerken: 

Na het uitharden verwijder je de bovenbeugel van de T55/T90 beugel. 

Het overtollige afzagen door vlak langs de Speedclip naar beneden af te zagen. Zie afbeelding. 

 

 

 



SPECIAL: ‘Extra smalle LNB-houder voor LNB’s met 23mm hals.pdf’ 

5 Oktober  2011, zie; www.detransponder.nl - Downloads – Specials 

www. detransponder.nl Reacties: specials@detransponder.nl Pagina 23 van 27 

 
 

Verwijder zoveel (eventueel nog het laatste restje wegvijlen) dat de Speedclip nog open kan klappen 

en dat daar dan de LNB-hals in geschoven kan worden. 
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Gelukt: dit blijkt een stevige „extra‟ smalle LNB-houder voor het gebruik in combinatie met smalle LNB 

zoals de „Megasat Multifeed LNB‟s‟ te zijn. Één die stevig/ sterk (verdraaien/verschuiven tijdens het 

inregelen), is en geschikt voor de buitenomstandigheden  (UV-straling, grote temperatuursvariaties en  

windkracht). 
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 Tot slot: 

Ik heb ook nog een poging gedaan of ik de oplossing kon maken met de metalen slangklem manier, 

welke wel een goede oplossing is voor de combinatie met een ALPS-LNB. Zie bovenaan in dit artikel. 

 

 

In eerste instantie lukte dat 

 

 

Maar helaas… liet een gedeelte van lijnverbinding los door het openbuigen van de metalen 

klemverbinding voor het kunnen plaatsen van de hals van de LNB. 

Hierdoor is de lijmverbinding te zwak geworden. 

Bij de „Alps-LNB slangklem beugel‟ is dit geen probleem omdat de metalen ringen niet volledig 

opengebogen hoeven te worden. De kop van de Alps-LNB is namelijk 2 mm groter dan waar de 

beugel overheen komt en kan de kop dus „door‟ de metalen beugel geschoven worden, zonder deze 

eerst helemaal open te buigen. 

Dus is deze methode niet geschikt. 
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Dus toch maar de oplossing van  

- Rob, de „smalle‟LNB-houder, zie http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-

houder_en_testMegasat-lnb.pdf 

- of de hierboven beschreven oplossing met de gelijmde Speedclip: de ‟extra smalle LNB-houder‟. 

 

 Vervolgacties: 

Nu verder met het bepalen van de posities voor de nieuwe LNB‟s houders. 

Gelukkig hoef ik niet alle LNB‟s van de rail af te halen, maar kan ik de het bovenste gedeelte van de 

LNB-houders aftrekken en het onderste gedeelte laten zitten. Ik kan het onderste gedeelte smaller 

zagen zonder deze er af te moeten halen   Wel voorzichtig zijn dat ik de naastgelegen LNB‟s niet 

raak: die zou ik dan opnieuw af moeten regelen. 

 

 

 

http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
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Conclusie: 
1. Als je meerdere „originele’ Wavefrontier LNB-houders tegen elkaar aanschuift dan kan je bij 

de : 

- T55 kan je satellietposities als uiterste tot 4,5 graad uit elkaar nog bereiken. Dichter bij elkaar 

lukt niet. Reken in de praktijk met uiterste van 5 graden. 

- T90 is dit theoretisch tot 3.0 graden , maar houd in de praktijk rekening met 3,5 graden. 

*) Als je een Twin of Quad van ALPS-lnb gebruikt is de LNB behuizing (achterkant) veel groter 

en dus bepalend voor het bereik en dus is meer afstand nodig. 

2. Als je deze ‘smalle’ LNB-houders van Rob met de Megasat Multifeed LNB‟s (hals 23 mm) 

dan blijk dit: 

- T55: 3,5 graden 

- T90: 2,5 graden 

*) Hierbij is de achterkant van de LNB-behuizing zelf (iets) smaller dan de LNB- houder. Dus is 

de LNB-houder hier het breedste en dus bepalend voor de te bereiken minimale satelliet-

afstandsbereik. 

3. Als je deze ‘extra” smalle LNB-houders met de Speedclip en met de Megasat Multifeed 

LNB‟s (hals 23 mm) dan blijk dit: 

- T55: 2,5-3,0 graden 

- T90: 2.0-2,5 graden 

*) Hierbij is de LNB-houder niet meer het breedste, maar de behuizing van de LNB zelf 

(achterkant) en dus bepalend  

Maar doordat de voorkant bij deze houder smaller is , kan je deze iets naar elkaar toedraaien 

en het dus de bereikbare satellieten iets dichter bij elkaar. Dit geeft weer net iets meer marge 

 

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. 

 

Tot slot wil ik Rob van der Does bedanken voor hulp bij het tot stand komen van deze beschrijving. 

 

Groet 

Gerard 


