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Acht LNB’s 
aan één kabel
Daar sta je dan, trots uitkijkend over het schotelpark in je achtertuin. Je 
blijft even staan om te bedenken hoe je ook al weer heel nauwgezet elk van 
die schotels hebt uitgericht op die specifieke satelliet. En elke schotel is
voorzien van een eigen kabel die naar het huis loopt. Dat moet wel een erg 
groot gat geweest zijn dat je door de muur van je huis hebt moeten boren 
om ruimte te maken voor al die kabels.

met DiSEqC 1.2 kan hij ook bediend worden 
door middel van het DiSEqC 1.1 protocol. De 
S.168 schakelaar is zelfs te gebruiken met de 
standaard DiSEqC 1.0 commando’s alleen is 
de consequentie dat je alleen de eerste vier 
ingangen kunt gebruiken.

Ons schotelpark bestaat uit een 3 meter 
C/Ku band plaatgazen schotel gericht op de 
Galaxy 11, een 1,6 meter C-band schotel 
gericht op de Intelsat 805, een 1,2 meter Ku-
band antenne kijkend naar de Hispasat, een 
90 cm Ku-band antenne die naar de Telstar 
12 kijkt, een 76 cm Ku-band antenne voor 
de Telstar 5 en een kleine 50 cm dual feed 
schotel wijzend naar de Nimiq satellieten. 
De IF uitgangen van elk van deze antennes 
werden aangesloten op de acht ingangen van 
de S.168 schakelaar. De uitgang van de scha-
kelaar werd doorgelust naar de IF ingang van 
de satellietontvanger. De schakelaar zelf werd 
in het antennepark geïnstalleerd waardoor de 
coaxkabels vanaf de schotels naar de ingan-
gen van de schakelaar zo kort mogelijk gehou-
den konden worden vanwege de aanblik. Zorg 
er wel voor dat je de schakelaar onderbrengt 
in een waterdichte behuizing want de schake-
laar zelf is niet waterbestendig. 

Ondertussen heb je vast al ontdekt dat de 
satellietontvanger die je gebruikt geschikt 
moet zijn voor DiSEqC 1.1 en/of 1.2 om alle 
mogelijkheden van de schakelaar te kunnen 
benutten. Voor gebruik met DiSEqC 1.1 
wordt de niet bezette poort op 1 gezet in het 
menu van de ontvanger voor ingang 1 tot en 
met 4 en op 2 voor ingangen 5 tot en met 
8. De bezette poort wordt dan vervolgens 
ingesteld van 1 tot en met 4 afhankelijk van 
de ingang die je wilt aansturen. Om bijvoor-
beeld ingang 7 te kiezen zet je de onbezette 
poort op 2 en de bezette op 3. De S.168 was 
in staat om zonder problemen tussen alle 
acht ingangen te schakelen.

Wanneer de ontvanger niet beschikt over 
DiSEqC 1.1 dan kan van DiSEqC 1.2 gebruik 
gemaakt worden om de schakelaar te bedie-
nen. Vanuit het perspectief van de ontvanger 
wordt de S.168 schakelaar niet anders behan-
deld dan een DiSEqC motor; de ontvanger 

8-input/1-output DiSEqC 1.2 switch

Kijken naar een satellietstation is helemaal 
niet zo’n grote truc. Het duurt helemaal niet 
zo lang om van de ene naar de andere kabel 
over te schakelen wanneer het station waar-
naar je wilt kijken toevallig op één van de 
andere satellieten zit. En ineens vraag je je 
af, ‘zou er nou geen betere manier zijn?’. En 
eigenlijk is het antwoord: ja, die is er.

Zou het nou niet leuk zijn om met één 
enkele kabel vanaf al die schotels het huis 
binnen te komen? Zou het nou niet leuk zijn 
wanneer één enkele ontvanger elk van die 
schotels afzonderlijk zou kunnen gebruiken? 
EMP-Centauri, gevestigd in Tsjechië, heeft 
een oplossing voor dit dilemma gevonden 
met hun nieuwe S.168 DiSEqC 1.2 schake-
laar. Ja, dat lees je goed, DiSEqC 1.2. Maar 

wordt DiSEqC 1.2 niet standaard gebruikt 
voor antennemotoren? Normaliter wel, maar 
in dit geval niet. De eerste indruk die de 
S.168 wekt is die van een standaard DiSEqC 
schakelaar met dien verstande dat hij acht 
ingangen heeft en één enkele uitgang. En 
uiteraard maakt het ‘DiSEqC 1.2’ logo dat aan 
de bovenkant gedrukt is duidelijk dat dit geen 
standaard schakelaar is. De negen aanslui-
tingen zijn allemaal uitgevoerd als standaard 
female ‘F’ connector. Net als andere schake-
laars wordt ook deze aangesloten tussen de 
ontvanger en de schotels. De acht ingangen 
maken het mogelijk maximaal acht satelliet-
antennes of LNB’s aan te sluiten.

De schakelaar kan in feite op diverse manie-
ren bediend worden. Naast het aansturen 
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moet ingesteld worden alsof er een DiSEqC 
motor aangesloten is. Ga gewoon naar het 
menu waarin je de DiSEqC 1.2 instellingen 
voor de motorbesturing maakt en beschouw 
elke afzonderlijke satellietschotel als een 
verschillende positie voor de ‘motor’.

Te beginnen met positie 1 op de schake-
laar maak je gebruik van het menu in de 
ontvanger om de schotel te ‘draaien’ totdat 
de signaalsterkte voor de eerste schotel aan-
zienlijk stijgt. Stop het ‘draaien’, controleer of 
de signaalsterkte op het maximum zit en sla, 
zodra dit het geval is, de positie op. Herhaal 
deze stappen voor de overblijvende zeven 
ingangen totdat alle posities opgeslagen zijn. 
Hou er rekening mee dat het scannen van de 
ingangen wel een minuut kan duren en dat de 
exacte procedure voor het vastleggen van de 
motorinstellingen van ontvanger tot ontvan-
ger kan verschillen. 

Zodra alle acht posities opgeslagen zijn 
kan nu elk van de ingangen van de schake-
laar afzonderlijk benaderd worden door naar 
de gewenste satellietschotel te ‘draaien’. En 
in tegenstelling tot de oorspronkelijke instal-
latie waar het ‘draaien’ van de ene naar de 
andere antenne enige tijd kostte was er tij-
dens normaal gebruik geen verschil merk-
baar in de tijd om van het ene kanaal naar 
het andere op een andere satelliet te scha-
kelen ten opzichte van een gewone DiSEqC 
schakelaar. We hebben heen en weer gescha-
keld tussen kanalen op de Galaxy 11, Intelsat 
805, Hispasat, Telstar 12, enz. en in elk van 
de gevallen functioneerde de S.168 schake-
laar probleemloos.

Conclusie van de expert
+
De S.168 vormt de perfecte oplossing voor de mensen die een aan-

zienlijk antennepark voor zichzelf bezitten en liever maar één kabel 
zouden willen gebruiken om alle schotels op de ontvanger aan te 
sluiten. Maximaal acht schotels of LNB’s kunnen op de schakelaar 
worden aangesloten en vervolgens afzonderlijk worden benaderd 
door middel van een voor DiSEqC 1.1. en/of 1.2 geschikte ontvanger.

-
De S.168 is niet waterbestendig zodat wanneer je hem buitenshuis wilt gebruiken 

het absoluut noodzakelijk is hem in een geschikte behuizing te plaatsen om hem te 
beschermen tegen de elementen. Wanneer hij als DiSEqC 1.0 schakelaar gebruikt 
wordt kunnen maar vier van de acht ingangen gebruikt worden.


