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Travelvision systemen
TravelVision systemen zijn automatische satellietsy-
stemen van Nederlandse makelij. De toegepaste 
technologieën zijn volledig afgestemd op schepen 
die varen op binnenwateren. Hierdoor is het mogelijk 
om zeer nauwkeurig de gewenste satelliet te volgen.
Travel Vision systemen zijn samengesteld uit kwalita-
tief hoogwaardige en degelijke materialen en staan 
garant voor kwaliteit, duurzaamheid en betrouw-
baarheid. Onze systemen zijn voorzien van de aller-
nieuwste technologie op het gebied van Satelliether-
kenning waardoor u in een groot vaargebied kunt 
genieten van het volledige pakket dat satellietont-
vangst te bieden heeft.

TV Aan Boord In Ongeëvenaarde HD Kwaliteit

HIGH DEFINITION TELEVISION

compatible

Travel Vision Q7, de nieuwe standaard 
voor onbezorgd tv kijken in HD-kwaliteit
HD TV is de laatste jaren sterk in opkomst en biedt een 
duidelijk betere beeldkwaliteit dan de standaard 
SD-kwaliteit die we gewend zijn. Om aan de groeiende 
vraag naar HD-beeldkwaliteit te kunnen voldoen zijn 
de Nederlandstalige HD-kanalen toegevoegd aan de 
Astra 23’5 satellietpositie. Deze satelliet heeft een 
ander bereik dan de Astra 19’2 satelliet en daarbij is 
ontvangst van HD-signaal complexer. Om de Neder-
landstalige HD-zenders, nu en in de toekomst, 
optimaal te kunnen ontvangen heeft u een schotelan-
tenne nodig met voldoende ontvangstcapaciteit, voor-
zien van de nieuwste technologie.

Dynamic Tracking Technology
De Q7 is uitgerust met Dynamic Tracking Techno-
logy. Deze door Travel Vision nieuw ontwikkelde 
techniek zorgt voor een zeer nauwkeurig volgge-
drag en in combinatie met een hoog rendement 
schotelblad levert dit maar liefst 25% meer signaal-
sterkte op. Hierdoor kunt u aan boord tv kijken in een 
ongeëvenaarde HD-kwaliteit.

Travelvision Q7 Quad LNB
De Travel Vision Q7 is standaard geschikt voor aanslui-
ting van 4 satellietontvangers. Met verdelers is het 
complete zenderaanbod op iedere gewenste locatie 
aan boord te bekijken zonder beperking in aantal. De 
Travel Vision Q7 volgt elke populaire satelliet voor TV 
en radio.

Travelvision Q7 Duo Quad LNB
Een groot aanbod dankzij DUO
De Travel Vision Q7 DUO-schotelantenne is speci�ek 
ontwikkeld voor de Nederlandse en Belgische
binnenvaart. Naast de Nederlandstalige zenders op de 
Astra 23’5 satelliet kunt u met de Q7 DUO gelijktijdig 
een groot aanbod van Duitse zenders, internationale 
nieuwszenders en BVN op Astra 19’2 kijken. Met de 
Travel Vision Q7 DUO kunt u zodoende genieten van 
een zeer uitgebreid zenderpakket op beide satellieten 
zonder beperkingen. Duo ontvangst betekent ook dat 
iemand bijvoorbeeld in het stuurhuis een zender van 
Astra 1 kijkt, en in de woning een zender van Astra 3.

Software Update
De Q7 is voorzien van een bedieningsunit met 
USB-aansluiting. D.m.v. een USB/stick kan de 
antenne eenvoudig worden geüpdatet. 
Mogelijke software updates worden gratis ter 
beschikking gesteld op de website van Travel-
vision, www.travel-vision.com

BELANGRIJKSTE KENMERKEN TRAVEL VISION Q7

•  Exclusief ontwikkeld voor de internationale 
 binnenvaart.
•  Voorgeprogrammeerd voor keuze van 12 satellieten.
•  Eenvoudig te bedienen via Nederlandstalig display
•  Unieke Dynamic Tracking Technology
•  Quad LNB, standaard geschikt voor 4 satelliet-
 ontvangers.
•  Tot 25% meer signaalopbrengst door hoog rendement  
 schotelblad voor:
 - HD kanalen
 - Ontvangst bij slechte weersomstandigheden
 - Goede signaalopbrengst voor doorgifte met 
    lange kabellengten
 - Ontvangst in groot vaargebied
•  Standby funktie voor sluizen,kranen enz.
•  2 jaar garantie op onderdelen
•  IP 55 bescherming
• DVB- S2 (QPSK & 8PSK) satellietherkenning
•  SID/TID kanalen herkenning, voor een snellere 
 en betrouwbare satelliet herkenning
•  Zeer stille aansturing motoren
•  Software update mogelijk via USB ingang
•  Geschikt voor lange kabellengte tussen bedienpaneel  
 en schotelantenne
•  Uitbreiding aantal satellietontvangers via verdeler   
 mogelijk, informeer naar de mogelijkheden

BELANGRIJKSTE KENMERKEN TRAVEL VISION Q7 
MET DUO LNB

•  Gelijktijdig ontvangst van de Astra 19’2 en 
 Astra 23’5 satellieten
•  Duo Quad LNB, standaard geschikt voor 
 3 satellietontvangers.
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Speci�caties Q7 (Duo)     

Antenne
Schotel diameter: 65 cm
Diameter dome: 78 cm
Hoogte dome: 86 cm
Gewicht: 22 kg
Voeding: 24V DC
Stroomverbruik: 3 / 5 Amp. Max.
Keuring: IP 55 en CE
LNB: Single Quad    met Q7 Duo:  Duo Quad (gelijktijdig Astra 1 & 3)

Bekabeling
MCM kabel: 4x0,32 mm2 afgeschermd
Voedingskabel: 2x1mm2 (minimaal)
Coaxkabel: 75 Ohm ( H125 )

MCM Unit
MCM Display: 2 x 16 karakters
Monitor Output : RS232 115200 Bd,N,8,1 on DB-9 connector
Maintenance: (Up Load) USB
MCM panel afmetingen
Inbouw afmetingen: 136 x 85 x 30 mm (l x b x d)
MCM frontpaneel: 50 x 105 mm (l x b)
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Posities van de bevestigingspunten
in Dome onderbak.

3x Schroefdraad M8.


