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på en nem 
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Campingvogn, båd, sommerhus og flagstang



 Få tv, radio og internet 
på en nem måde 

Vi er efterhånden vant til, at vi har kontakt med hele verden fra 
vores mobil og tablet: Vi kan gå på internettet, læse mail, 
høre musik og se fjernsyn.

Men på campingturen, sejlturen eller i sommerhuset kniber det 
ofte med at få kontakt til omverdenen, fordi signalerne er svage. 

Dette irritationsmoment kan fjernes ved brug af en antenne med 
forstærker: 

TERTEK har forskellige modeller, som passer til motorbåde, sejl- 
både, campingvogne, sommerhuse og i flagstangen. 

Den ene type er til tv- og radiokanaler, den anden til internet.

Diskrete, effektive og nemme at montere
Et fællestræk for udgaverne til henholdsvis båd, campingvogn og 
sommerhus samt flagstang er, at de er diskrete og meget effektive. 

Eksempelvis er der to indbyggede antenner: En vandret og en lod-
ret, så du både kan tage hovedsender og hjælpesendere og dermed 
få det bedste billede på skærmen.

Når du kommer til et nyt sted og vil se fjernsyn, er det altid nød-
vendigt med en kanalsøgning. Campingpladser kan byde på udfor-
dringer, fordi der ikke er så frit udsyn som i en havn. 

Udgaverne til campingvognen, båden og flagstang kan derfor   
drejes 1/8 omgang fulgt af en kanalsøgning - og sådan drejes og 
søges til tv-billedet står skarpt på skærmen. Med flagstangen skal 
det kun gøres én gang.

Et andet fællestræk er, at de er nemme at montere. Hvis du vil slip-
pe for selv at gøre det, så kan udgaverne til motor- og sejlbåde samt 
campingvogne monteres af forhandleren. Der er også flagstangsfor-
handlere som tilbyder montering.

Antennen er monteret inde i den kuppelformede top, der er udført 
i UV-bestandig plast, så farven ikke falmer og den kan holde til det 
skiftende vejr i Skandinavien.



Den kan modtage tv-kanaler i 
formaterne DVB-T og DVB-T2 og 
radiokanaler på FM-båndet og 
de digitale radiokanaler i DAB 
og DAB+.

Du starter med at bore et knapt 
fem centimeter lille hul i taget 
over et klædeskab: 

Fidusen ved at inddrage klæ-
deskabet er, at så kan antennens 
rør med en vingeskrue spændes 
fast til væggen.

Når du kører, sænkes antennen 
ned i klædeskabet, og når du er 
fremme på campingpladsen og 
vil se tv eller høre radio, løsnes 
skruen og antennen skubbes op. 

Rørets længde er 1,20 meter 
og antennen rækker 360 grader 
rundt.

I klædeskabet skruer du den 
smalle forstærker fast og skub-
ber enden af antennens tre 
meter lange kabel og fjernsynets 
kabel ind i forstærkeren, der 
både kan fungere med 12 volt,   
24 volt og 230 volt. Du kan vælge 
en top i rød, hvid eller gul.

Den findes også i en udgave, 
som monteres på et L-formet be-
slag til at sætte fast på væggen 
på sommerhuset. 

Ligesom der er et beslag til at 
stille den indendørs i vindues- 
karmen.

Combi Mobil: Til campingvognen

Antennen skubbes op over camping-
vognens tag, når den skal bruges.

Sådan ser antennen ud, når den er 
skubbet helt op over campingvognen. 

Antennen fås også med beslag til 
husvæggen eller vindueskarmen.



Udgaven til båden findes i to          
modeller: 

Den ene til motorbåden har 
to muligheder, idet den kan 
monteres på et rustfrit beslag, 
som skrues fast på motorbådens 
targabøjle - eller den kan mon-
teres på en fod eksempelvis på 
bådens dæk. Her findes foden 
ydermere i to højder, så du kan 
vælge den, der passer bedst til 
båden.

Den anden er beregnet til sejl-
både, og den har også et rustfrit 
beslag: Dette vinkelbeslag skru-
es fast i bådens mast.

Antennerne kan modtage 
tv-kanaler i formaterne DVB-T 
og DVB-T2 og radiokanaler på 
FM-båndet og det stærkt stigen-
de antal digitale radiokanaler i 
DAB og DAB+.

Under dæk monteres den  
smalle forstærker, og heri       
indsættes den ene ende af det 
seks meter lange antennekabel 
samt fjernsynets kabel. 

Antennen rækker 360 grader; 
altså hele vejen rundt for at sikre 
god modtagelse.

Strømmen kan enten være 12 
volt, 24 volt eller 230 volt. 

Combi Marine: Til båden 

Antennen kan monteres på motorbå-
dens targabøjle.

Antennen kan også monteres direkte 
på båden på en rustfri fod.

På sejlbåden monteres antennen i det 
medfølgende beslag på masten.



Vil du have internetforbin-
delse, så du kan gå på nettet, 
hente mail eller streame tv, så 
skal du have internetanten-
nen. 

Den kan skrues fast i bå-
dens eller campingvognens 
tag eller på sommerhuset 
med et vægbeslag, og et 
beskedent hul på to centi-
meter er nok til at sikre det 
otte meter lange antenne- 
kabel kan komme ind i 
båden, campingvognen eller 
sommerhuset.

Antennekablet forbindes til 
en router; eksempelvis Hua-
wei B315. 

Det er vigtigt, at routeren 
har plads til at tilslutte en 
ekstern antenne samt et 
SIM-kort, en adapter eller et 
usb-stik. 

Om det er kort, adapter 
eller usb-stik afhænger af 
hvilken løsning, firmaet du 
har mobilabonnementet hos, 
tilbyder. 

Den kan modtage de fre-
kvenser, der bruges til mobilt 
bredbånd i Skandinavien og 
store dele af Europa.

En trådløs router gør det 
muligt at flere personer/
enheder kan kobles på 
samtidig; typisk vil en router 
acceptere op til ti enheder. 

TERTEK Internet: Til båd, campingvogn og sommerhus

Den flade antenne monteres på dæk-
ket af båden.

På campingvognen monteres inter-
netantennen på taget. Tv. tv-antennen.

Til sejlbåden findes et specielt beslag 
til montering på masten.



En flagstang falder fint ind i ha-
ven og med flaget hejst er det et 
smukt syn. 

Det sammen kan man ikke 
altid sige om en tv-antenne, og 
det kan nogle steder også være 
vanskeligt at finde et egnet sted 
på huset.

Hvorfor så ikke forene de to 
ting og formål?

Det er en forudsætning, at 
flagstangen er hul - og du vil 
måske endda kunne bruge din 
eksisterende flagstang; idet man-
ge er forberedt med et hulrum.

Antennen sidder i flagknop-
pen, og den indstilles én gang 
for alle ved at dreje den 1/8 
omgang og så foretage en kanal-
søgning til billedet står skarpt.

Du kan se DVB-T og DVB-T2, 
samt høre FM, DAB og DAB+.

Forstærkeren placeres inde i 
huset, hvor henholdsvis antenne-
kablet fra flagstangen og anten-
nekablet fra fjernsynet sættes 
ind i den.

Da flagstangens længde og 
afstanden til huset varierer, kø-
bes antennekablet særskilt. Det 
skal være et jordkabel, der kan 
graves ned. 

Til sommerhuset er der også 
en anden løsning for at få tv og 
radio: Antennen til båd og cam-
pingvogn findes nemlig også i 
en udgave, som monteres på et 
L-formet beslag til at sætte fast 
på væggen. 

Ligesom der er et beslag til at 
stille den indendørs i vindues- 
karmen.

Flagstangsknoppen rummer anten-
nen, og antennekablet til tv og radio 
løber inde i flagstangen.

TERTEK Combi: Flagstangen med den skjulte antenne

Antennen til campingvogn og båd fås 
også med et vinkelbeslag til huset.



Frustrerede husejere satte fut i de to krøllede hjerner

Antennen kan købes i rød, hvid og gul - uanset om, det er til båd, camping-
vogn eller flagstang. Den er udført i hård, UV-bestandig plast, der ikke falmer.

TERTEK’s antenneserie blev udviklet, fordi en del husejere var fru-
strerede.

Dét konstaterede Søren Knudsen og Klaus Mulbjerg, når de monte-
rede antenner. Nogle steder kneb det med at finde en god placering, 
hvor antennesignalet var godt og hvor antennen ikke skæmmede 
huset og kunderne var derfor frustrerede.

Da mange haver i forvejen har en flagstang, som udmærker sig ved 
at række fint op i vejret, var ideen skabt hos de to krøllede hjerner.

De gik hjem på værkstedet og puslede sig frem til en antenne, der 
ikke måtte være større end en flagknob.

Antennen blev populær. Og da den ene af opfinderne også var en 
ihærdig motorbådssejler, var det oplagt også at se på, om ikke ideen 
kunne overføres til en båd.

Dét lykkedes også - både i en udgave til motorbåden og til sejlbå-
den.

Da så udbredelsen af internettet tog fart - og mange gerne vil have 
adgang til mail og internet uanset hvor de bevæger sig hen - var det 
oplagt også at udvikle endnu en elegant antenne.

Via det mobile bredbånd kan den bruges i båden, autocamperen, 
campingvognen eller sommerhuset - mange sommerhuse har nem-
lig besvær med at hente signalet ned via den beskedne antenne i en 
smartphone eller tablet.

Hér kommer den ekstra antenne med forstærkeren ind i billedet.
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Fakta om tv- og radioantennen
Frekvensområde    87,5-790 MHz
Kanaler   DVB-T, DVB-T2, FM, DAB, DAB+
Forstærkning   28 dB
Åbningsvinkel vandret   360 grader
Åbningsvinkel lodret   180 grader
Støjtal   2,5 dB
Maks. udgangsniveau   108 dBµV
Impedans   75 Ohm
Forsyningsspænding   12/24/230 volt
5 volt fra modtager    Ja
Tilslutning   F-connector
Vindbelastning   5.5 N
Vægt    1.250 gram
Mål bredde-højde    190 x 120 mm
Materiale        UV-bestandig ABS
Farvevalg - top   Hvid, rød eller gul
Combi Mobil:
Mastelængde   1.200 mm
Mastediameter   30 mm
Taggennemføring   40 mm
Skærmet mod indstråling fra 4G/LTE og Tetra.

Fakta om internetantennen
Frekvensområde    Low band 698-960 MHz
  High band 1710-2690 MHz
Impedans   50 Ohm
Polarisation  Vertikal
Gain  5dBi
Max. power  10 watt
Tilslutning   SMA-stik
Forlængerkabel  SMA 3 meter
Adapter   SMA CRC9 & TS-9
Mål  138 x 55 mm
Vægt    200 gram
Materiale  UV-bestandig ABS
Farve   Hvid
4G/LTE.


