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Motor 
untuk 
Antena
Apakah Anda pernah berpikir tentang pencarian saluran satelit 
selain dari yang dapat diterima dengan antena tetap? Dimana Anda 
terhalangi oleh kesulitan pemasangan motor dan biaya yang timbul. 
Kami mempunyai kabar baik untuk Anda! Motor Stab yang baru – HH90 
untuk semua orang.

dengan kait dan baut berbentuk-U. Selamat! 
Anda telah melaksanakan tahap pertama. 
Sekarang ambil pasak dan pasangkan ke 
parabola. Lakukan dengan hati-hati untuk 
menghindari kemiringan antara tongkat 
dengan parabola. Atur sudut antara parabola 
dan tongkat. Atur elevasi yang terbaca 
di parabola dengan parameter elevasi 
parabola. Jika pada parabola tidak terdapat 
skala elevasi, Anda harus mengaturnya 
dengan sistem coba-coba setelah semua 
telah terpasang di tiang. Maka, jika Anda 
tidak berpengalaman dalam pengaturan 
parabola, sebaiknya Anda membeli parabola 
yang terdapat skala elevasi.

Selama pengujian, kami menggunakan 
parabola offset 90cm dengan LNB quatro Ku-
Band buatan Invacom. LNB ini mempunyai 
nilai noise 0,4dB. Tentu saja, Anda dapat 
menggunakan parabola yang lebih kecil dan 
dengan LNB tunggal, ganda, quatro atau 
jenis LNB lainnya. Motor HH90 sesuai untuk 
perabola berukuran hingga 95cm. Parabola 
yang lebih besar dan LNB bernilai noise 
rendah, akan mendapatkan kualitas sinyal 
yang lebih baik dan kendala cuaca yang bisa 
dihadapi.

Langkah selanjutnya adalah memasang 
tongkat dan parabola ke pasak motor. Hal 
ini dapat dilakukan dengan sebuah baut dan 
mur. Selanjutnya mengendorkan mur pada 
baut-U yang melingkari tiang dan memutar 
perangkat ini (motor, tongkat dan parabola) 
dan mengarahkannya tepat ke Selatan (jika 
Anda berada di Lintang Utara). Saatnya 
untuk memasang kabel. Kabel dari receiver 
tidak langsung ke LNB, namun dipasang di 
konektor “REC” pada motor. Kabel pendek 
lainnya harus dipasangkan antara konektor 
“LNB” pada motor dengan LNB.

Setelah pemasangan kabel selesai 
dilakukan, Anda bisa memasuki menu 
instalasi dalam receiver yang kompatibel 
USALS. Isilah koordinat geografis Anda 
dan pilih satelit yang terdekat dengan arah 
Selatan lokasi Anda. Hal ini berarti jika lokasi 
Anda adalah 19o BT, maka Anda harus memilih 
satelit Astra 1. Jika Anda dekat dengan 13o 
BT, maka lebih baik memilih satelit Hotbird. 
Motor akan segera bekerja dan parabola 
akan bergerak perlahan. Langkah terakhir 
adalah menala (fine-tune) pengaturan 
azimuth (memutar perangkat setelah 
mengendorkan baut-U pada tiang) dan sudut 
elevasi parabola. Gunakan indikator kualitas 
sinyal pada receiver Anda untuk menemukan 
sinyal yang maksimum. Setelah ditemukan, 
pekerjaan instalasi selesai. Kencangkan baut 
dan mur. Pengaturan seluruh satelit dari 
horizon ke horizon akan ditentukan secara 
otomatis oleh motor Stab dan receiver 
yang kompatibel USALS. Tidak diperlukan 
pengaturan lebih lanjut.
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Motor tersebut dan asesorinya dipaket 
dalam kotak kecil. Jika Anda belum 
pernah berhubungan dengan peralatan ini 
sebelumnya, Anda mungkin akan terkejut 
akan betapa mudah dan sederhananya 
semuanya ini. Alat ini terdiri dari tiga bagian 
utama: sebuah motor dengan sirkuit kendali, 
sebuah kait untuk memasang motor pada 
tiang. HH90 ini, berbeda dengan seri Stab HH 
lainnya (HH100 dan HH120), dengan tongkat 
pegangan mengarah ke bawah, tidak ke atas. 
Lebih lanjut, tongkat ini tidak terhubung 
secara permanen ke motor. Tongkat ini 
terlebih dahulu harus dilekatkan pada 
parabola, dan selanjutnya dipasang ke sumbu 
motor hanya dengan satu sekrup. Bagian 
yang untuk melekatkan parabola berukuran 
14,5 cm. Hanya parabola tidak umum yang 
mempunyai dua baut U yang berjauhan akan 
mengalami masalah.

Selain dari tiga komponen utama yang 
telah diutarakan di atas, terdapat sebuah 
kantong plastik yang berisi semua peralatan 
yang diperlukan: sekrup, baut, mur, klem, 
konektor tipe-F dengan tutup pelindung 
dan bahkan sebuah spana sederhana untuk 
pemasangan. Yang terakhir, akan ditemukan 
buku pedoman yang sangat membantu. 
Penuh dengan gambar dan penjelasan yang 
rinci.

Hampir semua bagian terbuat dari logam, 
hanya pelindung motor terbuat dari plastik. 
Meskipun demikian, berat keseluruhannya 
sangat ringan (2,6 kg) dan ringkas. Kelihatan 
sangat berdaya tahan lama, dan memenuhi 
harapan. 

Instalasi
Motor ini dapat dikendalikan oleh receiver 

yang kompatibel USALS atau DiSEqC 1.2. 
Kami menggunakan sistem USALS terlebih 
dahulu. Sebelum memulai pemasangan, Anda 
harus menemukan koordinat geografis lokasi 
antena. Anda dapat mendapatkannya dari 
peta (akurasi 0.1o sudah lebih dari memadai) 
atau menemukannya di internet. Daripada 
meng-google-nya, Anda dapat mencoba 
layanan yang disediakan oleh website Stab, 
www.usals.info. Setelah mengisi seri motor 
(HH90), negara Anda, kota dan alamat email, 
Anda akan mendapatkan balasan otomatis 
berisi data yang diperlukan.

Kami sangat terkejut menemukan bahwa 
sistem ini juga berlaku untuk lokasi desa yang 
terpencil – tidak hanya untuk kota besar. Selain 
nilai Garis Bujur dan Garis Lintang, Anda juga 
perlu mengetahui parameter elevasi parabola 
yang ditunjukkan dalam derajat sudut. Jika 
Anda tidak mendapatkannya dari layanan 
otomatis Stab, Anda dapat menemukannya 
di peta yang terlampir dalam buku pedoman. 
Sekarang, setelah semua parameter sudah 
diketahui, Anda dapat memulai proses 
pemasangan.

Langkah pertama yang terpenting adalah 
memastikan tiang untuk memasang motor 
parabola tersebut, dalam posisi tegak lurus. 
Gunakan waterpass untuk mengukurnya. 
Kemudian, lekatkan motor pada kait dengan 
sudut yang sesuai dengan Garis Lintang 
lokasi Anda. Setelah ini selesai dilakukan, 
kencangkan kait dan tempelkan motor ke tiang 
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Pengunaan 
Sehari-hari
Setelah motor sudah terpasang, tindakan 

selanjutnya adalah menggerakkan parabola 
dari satu satelit ke satelit lainnya dan 
melacak saluran. Di Polandia Barat, kami 
dapat menerima satelit dari Panamsat 12 di 
45o BT hingga ke Hispasat 1C, 1D di 30o BB, 
mencapai 20 satelit, yang membawa lebih 
dari 2700 saluran TV termasuk sekitar 720 
yang tidak diacak.

Pabrikan  menyatakan bahwa parabola 
bergerak pada 2,4o/detik, jika diberi daya 
sebesar 18V, dan 1,5o/detik untuk 13V. 
Ketika bergerak dari 45o BT ke 30o BB 
diperlukan waktu 38 detik atau 53 detik 
bergantung pada polarity saluran (dan juga 
voltase yang dikeluarkan oleh receiver). Hal 
ini menunjukkan 2,0o/detik dan 1,4o/detik 
yang berarti lebih lambat daripada yang 
dinyatakan pabrikan, kemungkinan karena 
ukuran pabrikan diukur tanpa parabola. Lebih 
lanjut, kami tidak dapat memastikan apakah 
receiver yang kami gunakan mengeluarkan 
voltase yang lebih rendah dari 18V dan 13V. 
Ketika berpindah saluran dari posisi satelit 
terdekat (3o atau lebih) terjadi penundaan 
sekitar 2 detik – cukup dapat diterima.

Sebagaimana sudah disebutkan, kami 
menggunakan parabola berukuran hampir 
maksimum yang diizinkan (90cm) untuk 
menguji motor ini. Karena, semakin besar 
parabola, semakin sempit beam-nya. Terima 
kasih untuk faktor ini, menjadi lebih mudah 
untuk menentukan apakah parabola sudah 
terarahkan dengan tepat. Dengan parabola 
90cm, bahkan selisih azimuth sebesar 2o tidak 
bisa ditemukan perbedaan pada pembacaan 
kualitas sinyal di receiver. Parabola yang 
besar lebih berat dan menghasilkan 
permukaan yang besar untuk tiupan angin. 
Sehingga, jika motor berfungsi baik pada 
parabola besar, maka tak dapat disangkal 
lagi, juga akan berfungsi baik pada parabola 
yang lebih kecil.

Kami harus sampaikan bahwa HH90 
bekerja dengan baik meskipun beberapa kali  
diputar ke arah manapun (timur atau barat). 
Selalu kembali ke posisi satelit yang telah 
ditentukan. Kami tidak dapat menemukan 

Antenna Motor

Tips untuk Pemula
Jika Anda relatif baru untuk hal ini dan baru 

saja selesai pemasangan, pertama-tama 
carilah satelit yang memancarkan sinyal ke 
lokasi Anda. Jika tidak, Anda akan kecewa 
bahwa receiver Anda tidak dapat menerima 
sinyal dari satelit ini dan itu. Sebuah satelit 
mungkin saja dapat diterima di lokasi Anda, 
dan Anda mempunyai parabola yang cukup 
besar, namun receiver Anda tidak dapat 
menemukan satu saluran pun! Kemungkinan, 
pikiran pertama Anda adalah Anda telah 
salah dalam pemasangan. Tetaplah tenang 
dan lakukan pendekatan secara bertahap. 
Permulaan yang bagus adalah menggunakan 
peranti World of Satellites dari SatcoDX 
yang disertakan dalam setiap edisi majalah 
TELE-satelit Internasional. Gunakan program 
‘dish-track’, Anda akan mendapatkan daftar 
satelit yang dapat diterima di lokasi Anda. 
Hapuslah satelit yang memerlukan parabola 
lebih besar dari yang Anda miliki (misalnya 
120cm vs 90cm). Selanjutnya, pastikan 
bahwa satelit yang tersisa memancarkan 
sinyal sesuai dengan LNB yang Anda miliki. 
Praktisnya, hal ini berarti Ku-Band, karena C-
Band umumnya memerlukan parabola yang 
lebih besar dan HH90 bukanlah solusi yang 
bagus untuk C-band ini. Maka hapuslah satelit 
yang memancarkan hanya dalam C-Band dari 
dafter tersebut. Periksalah di daftar SatcoDX 
untuk memastikan bahwa terdapat saluran TV 
‘normal’ dan radio dalam satelit yang masih 
ada di daftar. Jika hanya ada ‘feeds’ tertera di 
daftar tersebut, receiver Anda kemungkinan 
tidak akan mengenalnya sebagai saluran. 

Alasan lain untuk tidak dapat menerima 
saluran (atau hanya terima sedikit saluran) 
adalah kemungkinan daftar transponder 
yang ada dalam receiver sudah ketinggalan 
zaman. Jika receiver Anda kompatibel 
SatcoDX – tidak masalah, sangatlah mudah 
memperbaharui data satelit. Jika tidak, 
Anda terpaksa harus mengisinya secara 
manual. Setelah itu, pelacakan ulang akan 
menambahkan sejumlah saluran baru.

Ada juga trik lain untuk meningkatkan 
penerimaan saluran satelit. Setelah selesai 
pemasangan dan pelacakan saluran di satelit 
pertama, cobalah bereksperimen sedikit. 
Pada setting DiSEqC/USALS di receiver, 
tambahlah Garis Bujur lokasi Anda sekitar 
0,3o ke timur. Perhatikan meteran sinyal 
di receiver, apakah kualitas sinyal ada 
penambahan atau pengurangan. Kemudian 
periksa penerimaan sinyal ketika Garis 
Bujur ditambah dengan 0,3o ke barat dari 
nilai normal. Bereksperimenlah dengan 
berbagai nilai untuk mendapatkan kualitas 
sinyal terbaik. Jika hasil maksimum tidak 
didapatkan dari nilai Garis Bujur lokasi Anda, 
namun sedikit ke timur atau ke barat, itu 
berarti parabola Anda tidak tepat ke arah 
azimuth. Anda dapat memperbaikinya secara 
mekanis (merupakan solusi yang dianjurkan) 
atau mengakali receiver Anda dengan nilai 
palsu yang memberikan hasil terbaik dalam 
setting menu instalasi USALS. Perbedaan 
kurang dari 1o dapat diperbaiki dengan cara 
ini.

Kesimpulan Ahli
+
Stab HH90 sangat mudah dipasang. Buku Pedomannya sempurna. 

Menemukan data geografis lokasi Anda juga sangat mudah jika 
menggunakan halaman web Stab. Kompatibel dengan USALS dan 
DiSEqC.

-
Tidak ada.

perbedaan tingkat dan kualitas sinyal 
setelah parabola diarahkan ke banyak satelit 
dan kembali ke tempat semula. Suara yang 
ditimbulkan oleh motor sangat rendah. Jika 
memasang motor ini di atas atap rumah, 
Anda tidak akan terganggu oleh suaranya. 
Kemungkinan, Anda juga tidak akan 
mengetahui bahwa motor Stab HH90 telah 
bergerak – betapa pelan suaranya.

Setelah mendapatkan motor bekerja 
dengan baik pada receiver yang kompatibel 
USALS, kami melakukan pengujian pada 

receiver yang kompatibel DiSEqC 1.2. 
Sebagaimana telah diduga, waktu instalasi 
lebih lama. Stab HH90 juga bekerja baik 
dengan receiver ini tanpa banyak masalah. 
Motor tersebut mempunyai 28 posisi satelit 
yang sudah diprogram (sesuai untuk 
penerimaan di Eropa) dan terdapat posisi 
untuk 21 satelit lagi. Beberapa receiver 
DiSEqC 1.2 dapat menggunakan data ini 
untuk mempercepat proses instalasi. Dalam 
hal ini, instalasi DiSEqC 1.2 adalah mudah 
dan cepat sebagaimana instalasi USALS. 
[vw]



TECHNICAL
DATA

Manufacturer    STAB S.r.l., Via Seminiato, 79, 44031 Ambrogio (FE) Italy, 
    www.stab-italia.com, 

E-mail    Info@stab-italia.com

Phone    +39-0532-830739

Fax    +39-0532-830609

Model    HH90

Description   DiSEqC 1.2 and USALS Compatible Dish Motor

Communication protocol  DiSEqC 1.2® Level

Maximum dish diameter  95 cm

Maximum dish weight  10 Kg

Rotor weight   2.6 Kg

Diameter of support pole  ø (35 to 68) mm

Dish support length   145 mm

Dish support diameter  ø 42 mm

Rotation angle   ±65°

Rotation speed   2.4°/s for 18V, 1.5°/s for 13V 
    (in our tests with 90 cm dish: 2°/s and 1.4°/s)

Operating power supply  13/18 Vdc

Consumption in stand-by mode 40 mA

Consumption in operating mode 180 mA

Starting movement consumption (max) 350 mA

Operating temperature  -40°C +80°C

Maximum relative humidity  100%

Programmable positions (DiSEqC 1.2®) 49 satellites

Preset positions (DiSEqC 1.2®) 28 satellites

Programmable positions (USALS®) no limits

Connectors   F type

Connection   Coaxial cable

Mechanical limits   ±72°

Programmable electrical limits from 5° to 65°

Fine rotation by impulses  of 0.1°

Inclination of the rotor on the pole from 10° to 70°

Receiving Hispasat 30 West Receiving Turksat 1C 42 East
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