Steeds meer afstandsbedieningen sturen elektronica in de war

"Tv aanzetten en bed klapt dicht"
Het 'spookt' in heel wat Vlaamse
huisgezinnen. Televisies beginnen
zonder enige aanleiding te spelen,
bedden klappen dicht en
dampkappen slaan aan. Grote
schuldigen zijn de
afstandsbedieningen die op
dezelfde frequentie zitten.
Toen het consumentenprogramma
'De Inspecteur' op Radio 2 gisteren
het verhaal van een dame uit
Stabroek bracht van wie haar
televisie zonder aanwijsbare reden
uit zichzelf begon te spelen, leidde
dit tot een stroom van reacties van
andere luisteraars (zie kader). Zo
vertelde Johan Bultynck uit Belsele
hoe de gemotoriseerde
lattenbodem van zijn bed langzaam
dichtklapte telkens hij de tv op zijn
slaapkamer inschakelde. "En dat is
niet leuk, zeker als er al iemand in
bed ligt", voegde de luisteraar er
fijntjes aan toe. De man heeft
intussen zijn televisie naar een
andere kamer verhuisd, waardoor
het probleem is opgelost. Andere
klachten zijn deurbellen die
beginnen te rinkelen wanneer de
buurman zijn auto op slot doet of
ventilatoren en dampkappen die
aanslaan.
Abdellah Touhafi, docent
elektronica aan de VUB in Brussel,
ziet de afstandsbediening als de
grootste oorzaak van al die op hol
geslagen elektronica in ons
huishouden. "Het probleem heet
elektronische interferentie", legt
Touhafi uit. "Toestellen, zoals
afstandsbedieningen, zenden
signalen uit die door andere
toestellen worden opgepikt,
waardoor die ook in gang worden
gezet. Al die apparatuur zit op
dezelfde frequentie 433MHz. En
vermits wij voor alles en nog wat
een afstandsbediening gebruiken,
wordt het probleem groter."

vaak verouderde elektronica die we
online bestellen of in goedkope
doe-het-zelfzaken kopen, kan het
wel eens verkeerd gaan. Beter is te
investeren in degelijke en dus
duurdere toestellen. Die zijn getest
op interferentie en gebruiken een
andere frequentie en code. Andere
toestellen werken met draadloze
communicatie via Bluetooth of
Zigbee. Die kanalen zijn beter
gereglementeerd, waardoor ze niet
door andere afstandsbedieningen
beïnvloed worden. Maar helemaal
uitsluiten dat iets in het huis
ongevraagd begint te werken, kan
je nooit." (MU)
De strafste spookverhalen
1 Als Johan zijn tv aanzet, wordt de
beddenbodem ook geactiveerd.
2 De kerstverlichting van Danny
gaat aan en uit als hij de
garagepoort opent.
3 Bij Anita springt de tv aan
wanneer ze eieren klutst met een
elektrische garde.
4 Wim hoort de deurbel als zijn
buren hun auto op slot doen.
5 Wanneer Thomas de tv aanzet,
slaat de ventilator van de kachel
aan.
6 Wanneer Rony zijn dampkap
opzet, gaat het volume van zijn tv
omhoog.
7 Sarah kan haar auto sluiten met
de afstandsbediening van de auto
van haar vriend.
8 Als Corry de afstandsbediening
voor het elektrische kacheltje
gebruikt, verandert de tv van
zender.
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