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Met behulp van een schotel is het mogelijk 
om vele honderden kanalen te ontvangen, 
rechtstreeks van één of meerdere satellie-
ten. De meeste schotels in Nederland ont-
vangen alleen het signaal van satellietpo-
sitie 19,2. Het is echter heel goed mogelijk 
om met een bestaande of nieuwe schotel de 
signalen van meerdere satellieten te ontvangen 
m.b.v. de DUO LNB van CanalDigitaal. U ontvangt 
dan direct vele gratis extra 
kanalen.

WAT IS EEN LNB?
Een LNB (Low Noise Block) vangt de signalen op die door de 
schotelantenne worden gebundeld en weerkaatst. De LNB 
geeft dit signaal door aan de satellietontvanger via een coax-
kabel. Het is mogelijk om meerdere LNBs te bevestigen aan 
één schotelantenne, waardoor meerdere satellieten kunnen 
worden ontvangen met één en dezelfde schotel. De DUO 
LNB is kort samengevat een twee-in-één LNB waarmee u sig-
nalen van meerdere satellieten kunt ontvangen

WAT KAN IK ONTVANGEN MET EEN DUO LNB?
Met ingang van het najaar 2007 zijn de regionale omroepen 
alleen nog te ontvangen via ASTRA 23,5. CanalDigitaal is 
daarnaast van plan om op termijn op deze positie een pakket 
digitale themakanalen te gaan aanbieden. Bovendien wordt 
ASTRA 23,5 ontwikkeld als dé HDTV-positie voor de Neder-
landse markt. Op dit moment zijn al een aantal HDTV-kana-
len beschikbaar op deze positie en CanalDigitaal is van plan 
om dit aanbod op termijn uit te breiden. 

WAT HEB IK NODIG?
Om meerdere satellieten te kunnen ontvangen heeft u een 
geschikte schotel nodig en een satellietontvanger die de 
ontvangst van meerdere satellieten ondersteunt. 
U kunt met de CanalDigitaal DUO LNB meerdere satellieten 
ontvangen op uw huidige schotel, mits deze aan een aantal 
voorwaarden voldoet. 
 
De schotel dient minimaal een diameter van 60cm te heb-
ben, anders is een goede werking niet gegarandeerd. Verder 
moet de LNB-bevestigingsklem ook geschikt zijn voor ge-
bruik met de DUO LNB. Voor de veelverkochte Triax-schotel 
van 60cm wordt in de DUO LNB-verpakking een verloopstuk 
meegeleverd voor de bevestigingsklem. Informeer in de ons 
naar de geschiktheid van uw schotel als u een ander type 
schotel heeft dan de Triax 60cm.
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Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!


