
Je zendontvanger remote via het Internet 
bedienen wat komt daar zoal bij kijken 
 
  
 



Hoe hebben Gerard  en Tijmen dit opgelost? 

  
 



Er zijn verschillende 
wegen die naar Rome 
leiden.  

Remote via een Web browser /  

Bijvoorbeeld via RemoteHamradio.com 

Via een Remote Desktop / Je neemt de 
PC over die thuis in de Shack staat.

Met behulp van een software applicatie.

Via een Remote frontpanel 
bijvoorbeeld  Elecraft of Flex radio. 



Wat willen we remote kunnen 
bedienen

 Zendontvanger 

Antenne sturen 

Rotor besturing 

Eindtrap bedienen

220V schakelen 

Misschien ook camera toezicht



Een betrouwbare 
internet verbinding is 
de sleutel voor succes

Fiber of kabel geven de beste resultaten, 
wanneer geen keuze dan wifi of 4G;

Alleen pure snelheid is niet de enige maatstaf 
voor een kwalitatief goede verbinding;

Overweeg een hoge uploadsnelheden; 

Latentie is het probleem, vooral voor CW;

Gebruik het liefst een vaste ethernet 
verbinding om je apparatuur op aan te sluiten.



Met alleen een internet 
verbinding en een 
transceiver zijn we er nog 
niet  



Wat voor type 
verbinden moeten er 
gerealiseerd worden 
om de K3/ Flex 
remote te kunnen 
bedienen

Audio van de zender transport via SIP protecol; 

Besturing van de zender CAT via RS232;

Besturing van de roter via RS232; 

Besturing Antenne via RS232; 

Gebruik het liefst een vaste ethernet 
verbinding om je apparatuur op aan te sluiten.



Elecraft K3/S transceiver voor het 
eerst op de  markt in 2008 
 
De Flexradio 6600M kwam in 2018 
op de markt   
 



K3/0 en Flexradio Maestro remote bediening 



K3/0 Hardware  
 
K3 Remote Software 
 
RCC Nano pro

RCC micro PC Client

RCC Nano



Flexradio bediening 
met de Maestro of  
SSDR software



Nu de rest van de zendinstallatie 
 
Antenne besturing 
 
Roter  
 
Eindtrap 
 
220volt schakelen



Gebruik altijd USB naar RS232 
converters met een FDTI Chip



RemoteQTH Server



Afbeelding configuratie 
Remoterig   op een Rasberrypy 
en Trueport. 

Transport RS232 over internet. 



Pst RotatorAz 

Rotor en antenne besturing 



SPE amplifier  
Remote besturing 






