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alphatronics ONE 85 (Basis uitrusting)

Gewicht buitenunit: 10,5 kg

Gewicht bevestigingsmateriaal (verbindingskabel, dakdoorvoer, Easy Click): 1 kg
Gewicht stuk voor stuk (doos en display): 0,8 kg

Maximaal toegestane voertuigsnelheid: 130 km/h

Aansluitspanning (volt): 10,2 - 15,6

Stroomverbruik max. Met satelliet zoeken (ampère)
    OCS (One-Cable-Solution): 3,5
    OFA (One-For-All): 4

Stroomverbruik bij ontvangst (ampère)
    OCS (One-Cable-Solution): 0,08
    OFA (One-For-All): 0,09

Stroomverbruik stand-by (ampère)
    OCS (One-Cable-Solution): <0,5
    OFA (One-For-All): <0,5

Afmetingen (in mm):

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

Leveringsomvang:
Motorgestuurde satellietantenne met krachtige LNB, aansluitkabel en montagemateriaal, 
gebruiksaanwijzing

Het alphatronics SAT-systeem ONE 85 is verkrijgbaar met vier functies:

achternaam functies

ONE-85 Single alphatronics ONE 85 (85 cm) Single LNB

ONE-85 Single SKEW alphatronics ONE 85 (85 cm) Single LNB + SKEW-functie

ONE-85 TWIN alphatronics ONE 85 (85 cm) TWIN-LNB

ONE-85 TWIN SKEW alphatronics ONE 85 (85 cm) TWIN-LNB + SKEW-functie 

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 volautoma-
tische uitlijning van de LNB.

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.

SAT-systeem ONE 85
De alphatronics ONE is de eerste volautomatische satellietantenne die meer kan dan alleen 
satelliettelevisie ontvangen! U heeft de keuze tussen een spiegelversie van 65 cm en 85 cm  
voor ontvangst door heel Europa. Bedien alle componenten centraal met behulp van alphatronics 
OCS (One-Cable-Solution): SAT-antenne, ontvanger en televisie (beschrijving zie pagina 2). De  
alphatronics ONE control box OFA (One-For-All) is ook beschikbaar voor alle alphatronics of  
andere televisies zonder geïntegreerde éénkabeloplossing. In dit geval worden de benodigde 
functies op een extern display weergegeven (beschrijving zie pagina 2).
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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
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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

alphatronics ONE App
Bedien uw satelliet- 
systeem gemakkelijk 
via tablet en smart-
phone.

 CONNECTED 

 CONNECTED 

Daarnaast heeft de satellietantenne GPS, 360° auto-lev-
eling (hellingssensor), volautomatische uitlijning en 
satellietvinding, alle Europese satellieten voorgepro-
grammeerd, TWIN- of SKEW-functie en nog veel meer.

3 YEARS

WARRANTY
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 - CONNECTED 

Effectieve inbraakbeveiliging door extra  
optisch alarm van de alphatronics ONE

alphatronics One-Cable-Solution
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 OCS (One-Cable-Solution). 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 stuurapparaten nodig, geen externe ontvangers of vergelijkbare apparaten. Uw alphatronics-OCS-televisie wordt nu simpelweg de 
stuurcentrale voor het volledige satellietsysteem.

alphatronics One-For-All 
Wiltu graag de modernste techniek voor satellietontvangst van de alphatronics ONE in combinatie met een bestaande  
televisie gebruiken? De alphatronics control-box OFA (One-For-All) 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.

COMING HOME
Een slimme wegwijzer, uniek, behulpzaam en slim: Met een 
GPS-signaal en geïntegreerde LED-verlichting van de anten-
nespiegel 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!

LIGHT SYSTEM
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!

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.
+ DAB+, DVB-T2 of de LTE/WIFI heel eenvoudig uitbreiden
+ 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

GPS- EN SKEW-FUNCTIE
Altijd ontvangstklaar: De alphatronics ONE weet dankzij de 
geïntegreerde 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 automatisch 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!

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!

AERODYNAMIC APPROVED
Door de wind uit de juiste stand gewaaid? Alleen in de film: 
Al bij de constructie werd de alphatronics ONE aerodyna-
misch 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!

EASY-CLICK SYSTEM
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 uit-
gevoerd. Dankzij het EASY-Clicksysteem kan het satellietsysteem 
gedemonteerd worden zonder de gehele kabelboom te demon-
teren. Het waterdichte aansluitpunt scheidt de kabelboom in het 
voertuig en het satellietsysteem op het dak van het voertuig.
+  een installatiesituatie door uniforme bodemplaat!
+  een basismechanica, servicevriendelijke upgradeopties: 

Service gemakkelijk gemaakt!

alphatronics ONE 85 verlichtingszone

 HOT BIRD 

 ASTRA 1 

Beschikbaar in 2022
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