
DE TOEKOMST IS EENVOUDIG
ONE SYSTEM – ONE SOLUTION 



PERFECTIE MET SYSTEEM 

All in one 
One for all

Mobiele consumentenelektronica is onze passie. Met elke 

Innovatie zorgen we ervoor dat onze systemen nog sneller, beter 

en eenvoudiger worden. Voor de mooiste dagen van het jaar 

bezorgen we u uw favoriete series, films en sport direct aan huis. 

Maakt niet uit waar dat precies is.

De alphatronics ONE richt zich hierbij helemaal op integratie  

en comfort.  

Dankzij een One-Cable-Solution bedient u uw OCS-compatibele  

alphatronics-tv en de alphatronics ONE heel handig met slechts 

één afstandsbediening of via de app van alphatronics ONE. 

De toekomst van het mobiele satellietsysteem.  
Meer te weten komen. 



DE TOEKOMST IS EENVOUDIG
ONE SYSTEM – ONE SOLUTION 
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HIGHLIGHTS & FEATURES HIGHLIGHTS & FEATURES 

Een kant-en-klare  
oplossing met  

innovaties in elke hoek

alphatronics ONE 
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Eén oplossing 
Zo veel innovaties

10 
– ONE-Cable-Solution –  

Alles is perfect onderling afgestemd. Bedien uw televisie en  

satellietsysteem met slechts één afstandsbediening

12 
– ONE for ALL – 

De perfecte retrofitoplossing. Geniet van echt  

alphatronics ONE-comfort bij elke bestaande televisie 

14 

– ONE APP –  
Simpelweg State of the Art. U kunt het volledige systeem  

gemakkelijk met de app van alphatronics ONE bedienen

16 
– COMING HOME –  

Nieuw op een gigantische campingplek? Geen probleem.  

Met de ONE APP keert u weer terug naar uw mobiele thuis

18 
– LIGHT SYSTEM –  

Sfeervolle zomeravonden inbegrepen. Het satellietsysteem  

licht naar wens op in alle kleuren van de regenboog
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20 
– ONE PLUS –  

Upgraden zonder wroeging. Breid op het dak uw satellietsysteem uit met 

aanvullende ontvangsteenheden zonder extra montagepunten 

22 
– GPS-systeem –  

Optimale opstelling op iedere plek. Snel, nauwkeurig en betrouwbaar 

 op zoek gaan naar satellieten dankzij geïntegreerde GPS-module 

24 
– AUTO-LEVELING –  

Perfecte ontvangst op elke plek. Met de geïntegreerde positiesensor  

worden eventuele kantelingen van het voertuig in evenwicht gebracht 

26 
– AERODYNAMIC APPROVED –  

Zinvol in ieder opzicht. De alphatronics ONE is aerodynamisch  

geoptimaliseerd voor minimale windruis en een lange levensduur

28 
– EASY CLICK –  

Voor jarenlang plezier. Slechts één kabel gaat van de satelliet naar  

het voertuig Daardoor is de montage, het onderhoud en de  

demontage bijzonder eenvoudig 

32 
– Modellen & Technische gegevens –  

De keuze is aan u. Moet het de ONE 65 of 85 worden?  

Het aankoopadvies en de technische gegevens helpen u daarbij
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Eén kabel voor alle gevallen

 
Bedien alle componenten centraal met slechts één 

afstandsbediening of de alphatronics ONE-app

Satelliet-antenne, ontvanger en televisietoestel. Drie systemen met  

verschillende bediening en vaak genoeg heb je net de verkeerde  

afstandsbediening in de hand. Daaraan komt een einde door de  

One-Cable-Solution (OCS).

In samenspel met een OCS-compatibele alphatronics-televisie  

bedient u alles centraal via het tv-menu. Van de positie van de  

satelliet-antenne tot de zenders en het geluidsvolume. Handig met  

slechts een afstandsbediening.

Slechts één coaxkabel verbindt de satelliet-draaieenheid met de  

televisie. Deze verzendt het satellietsignaal en de bedieningscommando's 

voor de positie van de antenne. Daarnaast zijn er geen extra stuurappara-

ten nodig, geen externe ontvangers of vergelijkbare apparaten.  

Uw alphatronics-OCS-televisie wordt nu simpelweg de stuurcentrale  

voor het volledige satellietsysteem.

De toekomst is begonnen!

ONE CABLE SOLUTION

alphatronics ONE-app

Bedien uw satellietsysteem 
gemakkelijk via tablet en 
smartphone. 
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Laag stroomverbruik

Vereenvoudigde installatie

ruimtebesparend

Geoptimaliseerd gewichtSlechts één kabel tussen tv en draaieenheid 

(coaxkabel) - reacties van het satellietsys-

teem worden op de tv weergegeven

Geen extra externe besturing

Comfortabel instellen direct via het tv-me-

nu met slechts één afstandsbediening of de 

alphatronics ONE-app
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Hoogwaardige en robuuste metalen control-boxTe gebruiken met alle mobiele tv-toestellen

Comfortabel instellen direct via het tv-menu  

met slechts één afstandsbediening of de 

alphatronics ONE-app

Ruimtebesparende montage door lage opbouwhoogte

Optioneel LCD-display verkrijgbaar
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ONE FOR ALL

13 

Innovatie voor iedereen

Wiltu graag de modernste techniek voor  
satellietontvangst van de alphatronics ONE in  

combinatie met een bestaande televisie gebruiken?  
De alphatronics control-box maakt dat mogelijk. 

Met de alphatronics control-box wordt de wereld van 

alphatronics ONE voor u geopend, want deze kan met alle  

tv-toestellen worden gebruikt. 

De control-box verbindt het tv-toestel met de alphatronics ONE  

en daardoor kan ook in caravans en campers de modernste  

technologie voor satellietontvangst worden gebruikt.

Perfect aangepast!

alphatronics ONE-app

Bedien uw satellietsysteem 
gemakkelijk via tablet en 
smartphone. 



Satelliet staat voor slim
Dankzij de alphatronics ONE-app is de bediening een fluitje van een cent. Met  

smartphone of tablet kunt u het systeem handig bedienen en diensten zoals  

bijvoorbeeld de COMING-HOME-functie naar wens instellen. 

De functies van de alphatronics ONE-app :

• Selectie van satellieten 

• In-/ uitklappen van de antenne 

• Weergave batterijstatus 

• Controle van signaalsterkte en -kwaliteit 

• OTA-update van transpondergegevens 

• Instellen van de COMING-HOME-functie  

• Bediening van het LIGHT-SYSTEM 

• Handbediende joystick voor de kalibratie

In de App-store vindt u regelmatig software-updates. 

alphatronics ONE-app
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COMING HOME

alphatronics ONE-app

Bedien uw satellietsysteem gemak-
kelijk via tablet en smartphone. Stel 
diverse functies, zoals bijvoorbeeld 
COMING HOME helemaal naar uw 
wens in.

Een slimme wegwijzer
Uniek, behulpzaam en slim: Met een GPS- 

signaal en geïntegreerde LED-verlichting van  

de antennespiegel toont de alphatronics ONE  

u de weg naar huis. 

Gewoon de ONE-app openen en de COMING- 

HOME-functie aanzetten. En daarmee worden de 

smartphone en het tablet op betrouwbare wijze 

teruggeleid naar uw voertuig. Zodra hij in zicht is, 

schittert de alphatronics ONE – als u dat wilt –  

in de kleur en intensiteit die u eerder heeft 

 ingesteld. Wat een ontvangst.

Wij brengen u veilig naar huis!
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LIGHT SYSTEM

alphatronics ONE-app

Bedien uw satellietsysteem gemak-
kelijk via tablet en smartphone. Stel 
diverse functies, zoals bijvoorbeeld 
het LIGHT SYSTEM helemaal naar uw 
wens in.

Stralende ontvangst
Komen uw vrienden geregeld op bezoek om  

te gaan grillen?  

Verlicht hun weg en creëer een heerlijke ambiance. 

Dankzij de geïntegreerde LED-verlichting van  

hoog vermogen straalt de satellietspiegel van uw  

alphatronics ONE in alle kleuren van de regenboog.  

Van mild naar bontkleurig en wild. 

En het beste is: met de alphatronics ONE-app  

kunt u kleuren, effecten en intensiteit direct  

vanuit de ligstoel bedienen.

Innovatie tot in detail!
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DAB+, DVB-T2 of de LTE/WIFI  

heel eenvoudig uitbreiden
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ONE PLUS

Upgraden is eenvoudig  
geworden 

Helemaal zonder gaten in het dak gaat niet. Goed, als het er 

maar zo weinig mogelijk zijn. Daarom kan de alphatronics ONE 

satellietantenne flexibel met extra ontvangsttypes (DAB+, DVB-

T2, LTE/WIFI) worden uitgebreid. Daarvoor hoeven geen extra 

snoeren te worden gebruikt. De boor blijft in de kast.

 + een montageplek, een montagewijze, een dakuitrusting

+ centrale bediening via een afstandsbediening of de  

alphatronics ONE-app

+ minder kans lekken op het dak van uw camper

+ Meer ruimte op het dak
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GPS- en SKEW-functie

alphatronics ONE-app

Bedien uw satellietsysteem gemak-
kelijk via tablet en smartphone. Stel 
diverse functies, zoals bijvoorbeeld 
de SKEW-functie helemaal naar uw 
wens in.

Altijd ontvangstklaar
De alphatronics ONE weet dankzij de geïntegreer-

de GPS-module steeds heel precies waar u zich 

bevindt. Hierdoor is de hoogste precisie bij het 

automatisch zoeken naar satellieten mogelijk.

Dankzij de SKEW-functie kan bovendien de positie 

van de signaalconverter (LNB) worden aangepast. 

Deze finetuning zorgt ook in randgebieden van de 

satelliet voor ontvangst. Naar wens zelfs automa-

tisch per aanvullende elektromotor.  

Dus samengevat: Zowel in Noord-Noorwegen als in 

Zuid-Italië kunt u altijd rekenen op een optimale 

ontvangst zonder op het dak te hoeven klimmen.

Op elk moment perfect gepositioneerd!
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AUTO-LEVELING

Schuine stand? 
Geen probleem

De missie van de alphatronics ONE is om altijd de perfecte 

ontvangst te leveren. Dankzij het unieke AUTO-LEVELING- 

systeem zijn we al dichter bij onze bestemming gekomen.

Een geïntegreerde positiesensor stuurt gegevens door naar 

de stuureenheid. Daarom vindt de alphatronics ONE op elk 

moment en elke locatie het beste signaal voor een mooie 

televisieavond. Nu moet alleen uw favoriete club nog zo'n 

voortreffelijk vermogen zien te bieden. 

Onverbeterlijke ontvangst op elke ondergrond!
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AERODYNAMISCH GOEDGEKEURD

Door de wind uit de  
juiste stand gewaaid?  

Alleen in de film
Al bij de constructie werd de alphatronics ONE  

aerodynamisch gevalideerd. De geringe luchtweerstand  

beschermt de installatie en overige dakconstructies en 

niet te vergeten uw oren. Want hoe minder turbulentie er 

is, des te rustiger het is in de camper bij lange trajecten 

op de autosnelweg naar uw droombestemming.

Tot in het detail doordacht!
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Klantvriendelijk!

een installatiesituatie door uniforme bodemplaat!

een basismechanica, servicevriendelijke upgra-

deopties



EASY-CLICK-SYSTEEM

Vandaag al aan  
morgen gedacht

Onze hoge normen eindigen niet in het geval van service. 

Het demonteren of vervangen van het systeem moet te 

allen tijde snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. 

Dankzij het EASY-Clicksysteem kan het satellietsysteem 

gedemonteerd worden zonder de gehele kabelboom te de-

monteren. Het waterdichte aansluitpunt scheidt de kabel-

boom in het voertuig en het satellietsysteem op  

het dak van het voertuig.

Service gemakkelijk gemaakt!
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Details & Technische gegevens 

Achter eenvoudige  
oplossingen zit  

altijd een slimme  
techniek verscholen

alphatronics ONE 
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ONE 65 of ONE 85?
Reist u veel in de buitenwijken van Europa of meer in het centrum?  

Heeft u twee tv's geïnstalleerd? Brengt u elke dag drie weken door op één  

plek of gaat u geregeld ergens anders naartoe? Om aan alle eisen te voldoen,  

heeft u de keuze uit 8 verschillende configuraties.

alphatronics ONE-VERSIES
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Annette & Hilmar W.

U reist met name in Deutschland, 
Italië alsmede Frankrijk en heeft 

twee televisies in de camper. De keuze 
valt op eenONE 65 met Twin LNB 

enzonder SKEW, aangezien u op uw 
bestemmingen ook zonder finetuning 
van de LNB perfecte ontvangst heeft.

Bettina & Günther B.

Heel Europa en nog meer bij u thuis. U 
verblijft zelden langer dan 2-3 dagen 
en heeft slechts één tv in de camper. 
U kiest daarom voor de ONE 85 met 

Single LNB en Automatic SKEW omdat 
u niet altijd op het dak wilt klimmen 

om de LNB te finetunen.

65 cm

Single  
LNB BT

Twin  
LNB BT

Basic
Automatic  

SKEW
Basic

Automatic  
SKEW

85 cm

Single  
LNB BT

Twin  
LNB BT

Manual 
SKEW

Automatic  
SKEW

Automatic  
SKEW

Manual 
SKEW

alphatronics ONE TWIN-functie

Beide alphatronics ONE-satellietsystemen zijn verkrijgbaar met een TWIN-LNB. Deze heeft twee satellietverbindingen en maakt 
de ontvangst van twee verschillende tv-programma's op bijv. twee televisies mogelijk.

alphatronics ONE SKEW-functie

De SKEW-functie staat voor meer bereik in de buitenwijken van Europa. In de SKEW-versie van de alphatronics ONE zorgt een 
speciaal ontwikkelde LNB-motor voor de volautomatische uitlijning van de LNB.

Koopadvies:

Elisabeth & Rainer S.

Ook u houdt ervan om een grote reis 
dwars door Europa te maken en kiest 
daarom voor de ONE 85. Eenmaal ge-

arriveerd blijft u echter meestal langer. 
Daarom is de handmatige SKEW-func-

tie voldoende voor u. Met twee tv's 
in de camper heeft u het model met 

dubbele LNB nodig.
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alphatronics ONE 65 (basisuitrusting) alphatronics ONE 85 (basisuitrusting)

Afmetingen (in mm): 

A: 610    B: 280    C: 910    D: 400 x 400    E: 170     
F: 660    G: 840    

Afmetingen (in mm): 

A: 650    B: 360    C: 1010    D: 400 x 400    E: 180     
F: 780    G: 1020    

Gewicht: 9,5 kg Gewicht: 10,5 kg

Voeding: 9,6 - 15,6 Volt Voeding: 9,6 - 15,6 Volt

Verbruik inschakelen: 2,5 A Verbruik inschakelen: 2,5 A

Verbruik bij zoeken: < 2 A Verbruik bij zoeken: < 2 A

Verbruik bij ontvangst: < 0,3 A Verbruik bij ontvangst: < 0,3 A

Verbruik bij standby: < 0,005 A Verbruik bij standby: < 0,005 A

alphatronics ONE 65 verlichtingszone alphatronics ONE 85 verlichtingszone

 HOT BIRD       ASTRA 1       ASTRA 2 EU BEAM       ATLANTIC BIRD 3       ASTRA 3       HISPSAT IC

Technische gegevens

B

A

Abmessungen in mm   alphatronics ONE 65
A: 610    B: 280    C: 910    D: 400x400    E: 170    F: 660    G: 840

Abmessungen in mm   alphatronics ONE 65
A: 610    B: 280    C: 910    D: 400x400    E: 170    F: 660    G: 840

C

D

E

Abmessungen in mm   alphatronics ONE 65
A: 610    B: 280    C: 910    D: 400x400    E: 170    F: 660    G: 840

F

G
Abmessungen in mm   alphatronics ONE 65
A: 610    B: 280    C: 910    D: 400x400    E: 170    F: 660    G: 840
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Alle functies van de alphatronics ONE samengevat:

• One-Cable-Solution – ALL-IN-ONE oplossing 

• ONE Controlbox – ONE-FOR-ALL oplossing 

• alphatronics ONE-app 

• AUTO-LEVELING-systeem 

• COMING-HOME-functie 

• LIGHT-system 

• ONE PLUS-opwaardeerbaar 

• EASY-CLICK-system 

• GPS Module voor precieze positionering en satellietontvangst 

• alphatronics AERODYNAMIC APPROVED 

• CI-BUS-compatibel(vanaf het vierde kwartaal 2021) 

• ALPINE systeemaansluiting  
(functieregeling van het SAT-systeem via het navigatiesysteem) 

• Ontwikkeld in Duitsland met ervaren specialisten  
 uit de SAT-sector    

• Verwerking van hoogwaardige en robuuste materialen 

• Service overal in Europa 

• 3 jaar garantie 
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DE TOEKOMST IS EENVOUDIG
ONE SYSTEM – ONE SOLUTION 

alphatronics GmbH • Breitengraserstraße 6 • 90482 Nürnberg • Germany 
Tel.: +49 (0) 911 21 65 54-0 • Fax: +49 (0) 911 21 65 54-65 • E-Mail: info@alphatronics.de 

www.alphatronics.de

 www.facebook.com/alphatronicsgmbh       www.instagram.com/alphatronics.gmbh

alphatronics-producten worden uitsluitend aangeboden in de gekwalificeerde Camping/Caravan-vakhandel.

 Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden alsmede vergissingen voorbehouden. Gedrukt in Duitsland. © Copyright 2021 by alphatronics. 

Op basis van drukschommelingen kunnen bij toestelafbeeldingen kleurafwijkingen ontstaan.


