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L. S.
Wij vertrouwen aan veler verlangen te hebben
voldaan deze Catalogus van kwaliteits radio-onderdeelen
samen te stellen, welke een „Keurgroep" van de meest
vooraanstaande fabrikaten vertegenwoordigd.
Noemen wij slechts namen als Varley, Dubilier,
Belling-Lee, E. D. Cv Wharfedale e.a.
Naast deze catalogus wordt door ons uitgegeven
het bekende radiotijdschriff het „Amroh-Bulletin", welke
o. m. bouwteekeningen bevat, waarin de door ons ver
handelde artikelen worden toegepast met volledige tech
nische gegevens.
De abonnementsprijs voor 12 exemplaren van het
„Amroh-Bulletin" bedraagt slechts fl 1.50, welk bedrag
voor niemand een bezwaar zal kunnen beteekenen.
Wij hopen ook Uw naam en adres op onze abonné-lijst te mogen noteeren.
Rest ons nog melding te maken van het binnen
kort uit te geven Supplement op deze catalogus, het
welk beschrijvingen en prijzen zal bevatten van de bin
nenkort ter markt te brengen nieuwe onderdeelen.
Met alle succes voor de bouw van Uw apparaten,
teekenen wij,
Hoogachtend,
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BELLING-LEE
Van dit merk geven wij op eerstkomende pagina’s van dezen
catalogus een volledig overzicht
Wij vestigen speciaal de aandacht op de nouveauté’s voor
het komende seizoen.

Aanslultklemmen.

TYPE R
TYPE B

TYPE M

Tjrpe ,8”, PM” en „R" Aanslultklemmen kunnen worden voorzien van
afgékorie Engelsche of Nederlandache aanduidingen.
Type ,B" klem: Gemerkte kop kan niet meedraaien, bakeliet Isolatie
van zwarte ol bruine kleur met witte lettere óf cijfers.
De kiemrand, waarmede liet verbinden van aanaluitanoeren geschiedt,
kan niet worden afgenomen. Max. stroom: 25 Amp., No. 1001 f 0,25.
fg§

BELLING-LEE
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liolatieringen, voor montage op metaal, . .
. . 10,03.
Type ,M" klem, gelijk aan type ,B", doch metalen klcmrand en kleiner.
Mas. al room: 10 Amp
No. 1002 I OJ.i
Type .R" klem, niet vooralen van klemrand, doch met niet afneembare
klem kop. Max. atroom: 10 Amp.,
No. 1003 I 0,16.
De typen ,M” en ,R" kunnen ook gemerkt geleverd worden, gelijk
aan de ,B” klem.
Typ* iQ" «iéwrr heelt een afneembare kop: een eeer handige en kleine
klem, speciaal voor het monteeren van kleine apparaten.
Max. stroom: 5 Amp.,
No. 1006 I 0,09.
Type ,H” aanaluftklem. In uitvoering gelijk aan het model ,B”, echter
grooter. Max. atroom: 100 Amp. Beproefd m 7000 V. No. 1005 I I,—.

Aanslultbrugje.

Voor verticale zoowel als horizontale montage. Twee type B klemmen
kunnen hierop worden aangebracht, ook andere fabrikaten. Zéér handig.
No.
. . I 0,32.
No. 1179, ld. uit verllea vrij materiaal, t Q£5.

Universeel
aansluitbordje.
Een zeer praciisch hulpstukje, hetwelk aleebta met één schroei beves
tigd wordt. No. 1102 1 0,96.

Stekker met
zekerlnghouder

>>>

Voor anode batterijen. Wordt compleet geleverd met een 190 m-A.
zekering. No. 1028 I 0,90.
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Open zekerlnghouder.
Wordt compleet met een I Amp. zekeno« ge
leverd.

No. 1034 I 0,-tN

Staafzekeringen.
Alle typen hebben één prij* n.l. I ö,2Si

@51
C

n

Lengte »•'„
No. 1052
No. 1033
No. 1054

•
zwart 00 mA.
rood 150 .
geel
500 ,

Lengte 1'
No. 1055
No. 10S9
No. 1050

i ■
mart
grijs
rood

60 .
I0O .
150 ,

No. 1057 bruin 250 ,
No. 1058 geel 500 ,
No. 1050 groen 750 „
No.
No.
No.
No.

1061
1090
1062
1063

blauw
1.-blauw
purper
wit

1 Amp.
l1; «
2
„
3

Vertraagde zekeringen.
Alle typen hebben één prije n.l. I 0,36.
No.
No.
No
No.

117S
IlfeS
1169
1170

i

:- Amp.
i
2
3

Snoer zekeringhouder.
Compleet met 1 Amp.
zekering. No. 1037 I 0,40.

BELLING-LEE

Enkele en dubbele
gesloten zekerlnghouders.

tm&m

In het deksel zijn de zekeringen gemonteerd. Levevering is compleet met I Amp. zekering(en).
No. 1045 (enkel type) I 0,80.
No. 1033 (dubfcel „
I 1,60

Paneel
zekeringhouder
Een zeer praclisc.he zekeringhouder, geheel
geïsoleerd. Compleet met I Amp. zeke
ring. Eengatsrooniage
No. 1064, I 0.80

Net-aansluiter met
dubbele zekering
houder.
Ónmogelijk stroomgelddende deden
aan te raken.
Compleet ma twee 1 Amp. zekeringen
No. 1114 5 Arap. max. belasting I 2,50.
Na IÖ9S 3 „
„ • ï 225

Gezekerd stopcon
tact.
Stroomgeleidende deden Ónmogelijk
te raten. Bij bestelling gerenschte
zekeringen opgeven. No. 1000 ? 225.

Anode-stekkers.
Een klein onderdeeltje, doch weder
geconstrueerd volgens een BellingI 0,10
Lee patent. No. 1019 .Hitigei
No. 1040 Bow-Spring I 0,08

0

Schroef-zekeringen.
Pasta ia <J«e#nin*s. Verving» een uklmlaiiriPrijs per Slak I 0.25,
irapje *is zekering
No. IC60 i* irt te mA.
No, 1061 rood 150 .
Ne IQS2 bruin 250 „
Sa 1083 geel 500 ..
\o 1084 groen 750 „
Houder hiervoor
No. 1C83 1 020.

ï
■
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Geïsoleerde sfekkerhus en stekker
;Sdsa»«seed «oor
Grosse dekte. rood erf mfl, 4 aua. No. 1021 «0.12
roesia rf zwvte hu?.

No 1071 i 0*12

KJsrae gesol «ttiteéas

No. l«0 1 0.12

f

Geheel afgesloten stekker en bos.
Speen!

■ 445

No 1615 10^2

Geheel afgesloten snoer-verbinder
Kiel ventimeSazt •ooerrobiaeScr; eptete' voor
■Wkniii

No 1013 i 0,

»w»e. s« ton » 0^

■»
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Zekerheids Anodestekker.
Ontworpen voor en gebruikt bij de
UsatriJIen onmogeiijt.
fibnk.-naken on het snoer orerbodig.
N’o. 1157

Locknaan.

f OjSS.

Net-aansluiter.

Belastbaar isl S Aaip

Ka 1042 » 0^0.

Netaansiuiter met niet verwisselbare
aansluiting.
Hierbij U her oatEsgo.jk de
rende darfen te
los. rooi lnidspreto cd pkx-cp
W tOU i Q.SA

Aansluitbordje.
H b-v. roer piti-op
m
t*ee tukken

Se, 1047

I 0.43.

Accumulator-klemmen.

'S^-'ügh

IS
dk

Le» patent

Se. I0SI. per paar I 0.45
Si

a» m
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Twlntap
llletdooi is bet mogelijk twee alukklngen vtnsf tén
ronltctpuai der a.iodebaticrij te verkrijgen.
No. 1079.

I O.Cb

Lampvoeten voor het gebruik
nieuwe
lampen.

der

Deze chassUlampt oetje* lijn ontwor
pen voor de nieuwe
lamphuls construc
tie. Uilgevoerd met
soldeerlippen.
No. 11*3, 5 contact model, I 0,25 No 1164, 8 contact model 10,30.

'1

ili'

Chassis lampvoeten (Pertinax)
5 pen type No. 1135 S 10.12.
7 pen type No. 1138 t 0.».
Bovengenoemde lampvoeten uit vertiesvrij materiaal:
No. 1163 wordt No. 1190 1 0,45. No. 1164 wordt No. 1191 I 0,50
. II35.S »
, 1.1192 10,39
. 11ÏS
, 1.1193 I 0,48.

Afgeschermde lampfop-aansluiter.
Oil onderdeel ral van onschaibare waarde rijn cliir
waai totale lampatsc-bermir.g gewenteld is. Pasl op
elk laarptype
No. I lot. f 0,40.
No. 1176, Adaptor voor hel gebruik van boveuge
noemde algesch. lamplopaansluiler op de normale
schioetiop. I 0/W.

Geïsoleerde verbtndinQ
voor lampen mei aij-aansluiling
No. 1029 f 0,10.

BELLING-LEE
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Lamptopklemmen.

De drie liler afgebeeide lypen van laaipiopfcJemmt
lampen mei Manke contacldop
No. 1175, hel eenvoudigiie model om te «tddetre
No. 1107, mei bakelieten echroel
I 0,12
No. II Mi, geheel geïsoleerd model. I 0,2»

Top Anode Aansluiting.
Voorkomt kortsluiting en aanraking van dc
imodespanning
No. 1030 I 0,20.

Aftakbare voorschakel-weerstand.

v oor Indirect verhitte gelijkslroomlampen
Afmetingen bedragen compl. m, zekeringen
15* : X * X 5 C-m.
No. 1173 I 10.50.

StoringonderdrukkerMod. 1118
Speciaal ontworpen om de storingen, welke
door hel llchtnet worden voortgcplanl, te
onderdrukken.
Op lo stellen hij een K. W. U. Meter.
To gebruiken bij gelijk- en wlssolatroomnellen vnn max. 250 V, Hel geheel I» In
een bakelieten kastje ondergebracht, met
dubbele zekering)louder en 2 Amp. zekeringen

Telefoon

Open zekeringhouder.
Wordt compleet met een I Amp. zekering ge
leverd.

No. 1034 I 0,45.

Staafzekeringen.

S33
3)
S.

Alle typen liebben één prijs n.l. I 0,25.
Lengte ' s .
No. 1052 zwart b0
No. 1053 rood 150
No. 1054 geel
500
Lengte l1 , .
No. 1055 zwart bO
No. 10S9 grijs 100
No. 1056 rood 150

mA.
,
,
„
,
.

No. 1057 bruin 250 .
No. 1058 geel 500 ,
No.
No,
Np.
No.
No.

1059
1061
1090
1062
1063

groen 760 ,
blauw
I Amp.
1.-blauw 11; ,.
purper 2
wil
3

Vertraagde zekeringen.
Alle typen hebben één prijs n.l. I 0,36.
No. 1178
1; Amp.
No. 1168
I
No. 1169
2
No. 1170
8

Snoer zekeringhouder.
Compleet met I Amp.
zekering. No. 1037 I 0,40.

BELLI

Telefoon

Enkele en dubbele
gesloten zekerlnghouders.
In het deksel zijn de zekeringen gemonteerd. Leveverlng i» compleet met 1 Arap. zekering(en).
No. 1045 (enkel type) f 0,80
No. 1033 (dubkel
I 1,60.

Paneel
zekeringhouder
Een zeer practische zekeringliouder, geheel
geïsoleerd. Compleet met 1 Amp. zeke
ring. Eengatsmontage. No. 1064. 1 0,S0.

Net-aansluiter met
dubbele zekering
houder.
Ónmogelijk stroomgeleidende deelen
aan te raken.
Compleet met twee l Amp. zekeringen
No. HM 5 Amp. max. belasting f 2,50.
No. 1008 3 „
., ' I 2,23.

Gezekerd stopcon
tact.
Stroomgeleidende deelen onmogelijk
.1 ri te raken. Bij bestelling gewensehte
zekeringen opgeven. No. 1000 I 2.25.

r uit» loon

J

Sohroof-20k®rlno©n.
I'«<»<■•>

Umpj»

ln dw«|riluingi VwHngl e*n Mklanlaaml’rl|» per »t«h I O.ifi.
kpiinu
No

10»

IJ» i'»A

No
1081 rood
No
l«J broln
No l«W 8»fl
No, 1084 groen

IM» ..
iM ..
WO
?N» ..

HiWtlH lilwvooi

No, losn I 0,30,

Geïsoleerde stekkerbus en slokker
jS<hrlt«i«nd voor tho»il» montage!
IJinoleatakkef, rood ol iwart, 4 ram, No. 1031 10,13
Groot» iptfeoleènl» atekkcrlma verkrijgbaar mei

ol iwarte kraag,

No 1071 I 0,12
No. 1017 I O.lo
No. 1070 I 0,12

Kleine «lekker.
Klein* gciaol. atekkerbna

f

Geheel afgesloten stekker en bus.
Sptdaal voor aanalulllngen «oer hel aantaken
van blanke leidingen nadeellge gevolgen zou
kunnen hebben

Stekker en bu» compleet

No. 1015 1 0.-32

Geheel afgesloten snoer-verbinder
Niet ver»latelbare tnoervetbinder; speciaal voor
oolaritcbe verbindingetnoeten een uitkomst.
No. 1013

I 0

Ook leverbaar voor paneel

montage. No. 1014 I 0,80

•<®>

Zekerheids Anodestekker.
Ontworpen voor «o gebruik! 1,11 do Utbuurt,
Lotlflllcn ónmogelijk.
lilaliKiiinh0ii van het snoer 'ivetbodlg,
No. I IB7 I 0^5,

Net-aan6luiter.
Otrtt aansluiter beslaat uit Mn dekker
gemonteerd op
co een contra«lekker.
Belastbaar I m. B Amp.
No. 1042 I 0,80.

Netaanslulter met niet verwisselbare
aansluiting.
Hierbij I» het onmogetijk de stroomvoerendo deelen to verwisselen.
Als netaanslulter voor gelllkstroomtoestelIcn, voor Inidspreker ol pick-up verbin
dingen, enz
No. I0U I 0,80.

Aansluitbordje.
Is b.v. voor pick-up aansluiting en andere
zwakstroom-verbindingen een uitstekend
onderdeeltje. Compleet met twee stekkers
No. 10-17 I 0,45.

(cT>==' fH-t Accumulator-klemmen.

(§>s»e!3«

Bevestiging volgens liet welbekende Belling
No. 1031, per paar I 0,45.
Lee patent

BELLING-LEE

Twintap
Hierdoor is hel mogdijk twee ailaküngon vans! éin
contactpunl der anodebattcrij te verkrijgen.
No. 107* I Ofib

Lampvoeten voor het gebruik
nieuwe
lampen.

^f§!^
ÜTH! i

der

Deze
vodjes zijn ontwor
pen voor de nieswe
lie. Uilgevoerd roet

No. ItoJ, 5 contact mode!. I O^Z. No UW, S contact model I 0.30.

Chassis lampvoeten (Pertinax)
7 pen type No. 1138 ! 0.23.
3 pen type No. 1135 S I 0.12.
Bovengenoemde lampvoeten uit verüesvrij materiaal:
No. Ito} wordt No. 1190 ! 0,45. No UW «orft No. Il«l I 0,50.
„ ItfSS ,
, L1193 I 0,48.
, Li 192 I OjS.
. 11SS

Afgeschermde lomptop-aansluiter.
Dit onderdeel zal ren onschatbare waarde zijn dair
elk lassptype.
No- Hêó J 0,40.
No. IlTó, Adaptor voor hel gebruik van bovenge

o,c*>.
Geïsoleerde verbinding
voor tampen <nel zij-aansluiting.
No. 1029 f 0.10.

r
f

belling-i.ee

m

Lamptopklemmen.

De drie hier afgebeeida lyps-n van lamptopUemmco rijn bestemd
lampen mei blanke centactdop.
Mo. 1175, Hel eenvoudigste model om te soldeer oe. ! 0,06.
No. 1167, mei bakelieten schroei.
I 0.12
No. 1166, geheel geïsoleerd model. I 0,28.

TOOI

Top Anode Aansluiting.
Voorkomt kortsluiting en aanraking van de
No. 1030 I 0,20,
Aftakbare voorschakel-weerstand.

Voor indirect verhitte geiijkmroomlampen.
Afaoetingeo bedragen compL m. nsketingen
15' . X 8 X S cm
No. 1173 1 10,50.
Storingonderdrukker Mod. 1118
Speciaal ontworpen om de storingen, welke
dooi hel Bchtoet «orden voortgeplant, le
onderdrukken.
Op le stellen hij een K. W. U. Meter.
Te gebruiken bij gelijk en «ïsselstroomrrelten van max. 250 V. Het geheel rs in
een bakelieten kastje cndergehrachi, met
dubbele aekeringhouder en 2 Amp rek»
ragen
No II IS I 7*0.

-LEE

Telefoon

Storingonderdrukker Model 1171.
Deio storingonderdrukker Is bestemd om bij do
storingsbron (b.v. kleine collector motoren) te
worden gemonteerd. Evenals het model 1118 Is
dit type ook uitgevoerd met dubbele zekeringhouder. Het onderplaatjc ie blank gelaten, waar
door, bij montage op de storende motor, liet
sirdeu automatisch geschiedt. No. 1171 'I 3.—

Storingonderdrukker Mod. 1172
Ten behoeve van hel onderdrukken van
storingen veroorzaakt door stroom-onderbrekers is dit model vervaardigd.
Max. belastbaar tot Va Amp.
Het geheel is ondergebracht in een bake
No. 1172 ! 6,75.
lieten huis.

H. F. Smoorspoelen voor
storingsonderdrukking
Deze zware h. f. smoorspoelen
zijn ontworpen voor toepassing
in anti storlngsiiltcrs, In combi
natie mei dé Helling-Lee storingonderdrukkers 1128 en 1171.
Zij voeren de mav. aangegeven
angegeven
stroom zonder overver hllling, en
zijn vervaardigd volgens de Engelsche velllgheids-voorschrilten. lever
baar voor stroomsterklen van 3—100 Amp. Prijzen van deze smoor
spoelen zonder kaal op aanvrage.

_ .

T*
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H. F. Smoorspoelen
In kasten.
De kasten zijn vervaardigd van gegoten alumi
nium, In de natuurlijke oluminiumkleur. Be
stemd voor buisaansluiling. Diameter: 20 e.m.
X * 5 c.m. dik. Prijs compl. met smooripoel:
3 Amp.

No. 1133 f 15,-.

8

„

No. 1123 ( 13,30.

18
30

..

No. 1145

No. 1124 f 18,50.
121.—.

Dubbele smoorspoel en
condensatorkast.
Zeilde uitvoering als de enkele
smoorspoelkast.
Afmetingen: 36 X 20 X 8,5 c.m.
Bevat twee smoorspoelen en con
densatoren.
De schakeling kan zoowel voor wissel- als voor gelijkstroom worden
ingericht, terwijl tevena diverse liiter-achakeeringen kunnen worden
toegepaat. Bij stijgende belasting
kunnen event. zwaardere smoor
spoelen worden aangebraclit tot
mas, 30 Amp.
I 40,50.
3 Amp. No. 1134
I 43,50,
No. 1131
No. 1132
I 16.-.
19 „
30 .,
I 53.-.
No. 1146

£

1

4f:

X
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Smoorspoel- condensatorkast voor
3 phasen
Gelijke afwerking ®l» «•« «ndcre
kasjcn.
Ahnelingen eOX2«>X'W c.m.
Voorzien van 3 smoors poelen
en de noodige condensatoren,
Zie verder dc beschrijving van
de dubbele kaal.
15 Amp. No. 1101 f 74,-.
30
No. 1162 I 82^0.
Storings-onderdrukker s voor
Neon-redr
50 Henry ijrerkem smoorspoel
schakeling lusschen ver
schillende deden van een Neon buü-conslrudie. Werkspanning 15.000
No. 1142 I 38,VoH, bij 50 oA

Gelijkstroomrimpel—onderdrukkers.
Voor gebruik bij 'gelijkstroomtoestelten, waarvan de zdvlak-snriduing niet voldoende la, om
de machinetoon te onderdrukken.
Weerstand kleiner dan 20 Ohm.
Compleet
No. 1140 1 39,-.

Vork klem.
Driepolig
aansluilbordje.
Curapleel mei Mekker
nier venriaselbaar.
|No. 1119 f0,80

BELLINC-LEE
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DUBILIER
CONDENSATOREN EN WEERSTANDEN zijn geconstrueerd
aan de hand van een meer dan 25-jarige ervaring.
Vanaf de begin-periode der radio-technielc tot en met heden
is nog steeds het devies: betrouwbaarheid.
Type M>3
Type 670

MICA
CONDENSATOREN
Types 665, 670, 610 en 620.
250 V. weikspunn. gelijks!.-.: 500 V. proehpsan wisselstr.
Type 665
Capaciteit in MIds

Prijs fl.

. OOOt
. 0002

.
.
.
.

0003
0005
000025
000050

Type 670
Capaciteit m MJds

Prijs 0.

0.25
0.25
0-25
0.25

. 00005
. 0001

0.25
0.25
0.25
0.25

. 0005

0.S

0.25

. OOI

:ü

0.25

.. «,

0.35
0.50

. 01

m

DUBILIBR

voor betrouwbaarheid.

Telefoon

De eM en oTO Mica Condensoren «•orden aan den handel geleverd
in doosjes bevallende 12 stuks van één capaciteit

Type 610
250 V. werkspann. gclijkstr :
500 V. predspann. «isselstr.
Prijs II.
Capaciteit in Mlds
0.75
.0001 tot . 0005
met dips
. «005 tot .0000
1.—
met dips
.001 tot .002
I 20
i
004. .005

Type 620

500 V. werkspann. gclijkstr.;
1000 V. proefspann. wisselstr.
Capaciteit in Mlds Prijs II.
. 0001 tot . 0005
. 001 tot . 001
. 005

1.50

1.S0
1.95

:»■

. 01

1.50
1.80

Deze condensatoren zijn spedaal vervaardigd om in h. I. kringen te
worden gebruikt, waar hoogere spanningen worden toegepast.
Types S 770, B 775, B 776 en B 777
Kwalileits Mica • condensatoren, speciaal
voor gebruik in toestellen en versterkers
waar booge eischen aan de te gebruiken
condensatoren gesteld worden en waarin
boogere spanningen voorkomen. |
Cspariteils tolerantie is IS®'0Condensatoren van dit model kunnen voor
hoogere werkspanningen geleverd worden
bij bestelling.
Men vrage ons offerte.

^UBTLIBJ^

voor betrouwbaarheid.
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240 V. werkspann. getijkatr.
500 V. proefspann. wisselslr.
Tvpe

B
B
B
B
B
B
B

Capaciteit In Mlds

Prijs II,

, 01
. 02

1.80
2.10
3.30
4.80

775
775
775
775
776
776
777

. 05
. I
. 2

8.75
II.19.50

5

500 V. werkspann. gelijkstr.
1000 V. proefspann. wisselstr.
Type
B
B
B
B
B

| Capaciteit in Mlds

770
770
770
770
770

. 01

Prijs II.
2.10
3.3.60
4.80
7.20

. 03

05

Condensatoren met Papier-lsolatie.
Type BB.

(Niet inductief)

250 V. werkspann. gelijkstr.
500 V. proefspann. gefljkstr.
Afmetingen

Cap.

Im.

r-

.5

I. i>
2.
I.

Prijs n.
1.05

. 09
M/I6-X2VXA'

I"
i :m

!S«S»f
V X 2V x 3'

1.35
1.50
1.50

21,8'X^V X 3’

DUBILÏBR

2 IM
3.30

voor betrouwbaarheid.
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GECOMBINEERDE BLOK- CONDENS ATOR EN
C. (De letter C achter de c«p. der condenaatoren geeft aan
dat deze uitgevoerd zijn met een aftakking om Ie aarden.

DUBILIBR
%
______

voor betrouwbaarheid.

f'ioilapumt’
BWISBl.
BW
BW
6B0 „
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300 „
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MO
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1700 jffll.
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«800 „
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Almalliigwi

frij*

m-.i

08,1
(UiiisB

a.io
S.7B

lil

I2.no
3.30

IIR.20S
UK. 286
BK. 328
KB. 3II.
BK. 73

i:S

60.-

GÊCOMBINEERDE Blok-Condcnwtorcn
Icn gebruik* bij de WESTINGHOUSEMetaalgelijkrichlors in een «pannings-mdubbelingBHjcliakcIing.
Type
gelijki.
IIT.5
HT.8
HT.10
KT. II
HT.13

Gap. hl) Werkapann,
50 perioden gelljkstr.
200
380

I
i

•-<
4

Type

Almetiogeu

BE. 316
BE. 358
BE.351
BE. 362
BE. 316

2’>,

2Ö0

Prija
i

.5:16.50

4.80

AFVLAKCONDENSATOREN MET PAPIER-ISOLATIE.
Ondergebracht in metalen bussen en nitgevoerd
met schroelklemmen.

Type B.S.
Max. Piekspanning 250 V. gelljkatr.
Proelspanning 500 V. gelijkstr.
Cap. Mlds.

:I
DUBILIER

Almeilngen

mm

voor betrouwbaarheid.

Prljo
1.20
1.60
3.-
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Niet-indvctieve
Condensatoren
met Papier-Isolatie
ondergebracht in
in cylindervormig
aluminium huis.
Ooi uil eiedrisch
oogpunt is dit
,9200” model iets
buitengewoons:
onmeetbaar kleine
eell-imlncsie!
Types BS, 9200,
LSB.
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Telefoon

Type L. S. B.
Mai. l,lek»P*nnln>< l%0 v- #ellik*i'.
|-,ori»P»n»ln« m V' K#,,lk*tr-

Cap. Mills.
lm

.1

1

i:Si

4.0
".0

IV XI* X2'V

2' .'X^v'x'
ï'VXP.t' 2X3’»

1.20
1.30
1.40
1-50
1.8"
2.TO
i ...

7.20

Type L. S. A.
Mas. Pittspanning 400 V gelïjkslr
Proefcpamiing 1.000 V. gelijksir.
Cap. Midi.
lm. .1

:

Afmetingen

ïvx VXW

Prijs
1.20

1.30
1.40

1.50
1.80
2.70
4.80
7.20

1
2.0
I ,ii

0.0
10.0

DUBILIBR

!■. V

voor betrouwbaarheid.
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Telefoon

Type l. E. C.

Mas. Piekspanr. 500 V'. gelijks».
Proelspanninfl 1.250 V. gelijks»
Prijs II.
Afmetingen
Cup. Ml*:
m,

:
.5
1.
.2
4.
0.

II

Afmetingen

I
.2

2.10

3.4.20
7.50
i" :•••■

l5

Afmetingen

Prijs 11,

.t

1'VXI' y.2**

.25
.5
1.
2.
1.
6.

. X3'VX .

2.40
2.40
2.70
3.3.50
.••in
9.60
!5>i'

Op. Midi.

lm.

Type L.CG.

Prijs 11.

l' .'XP X2-’

.25
i
2.
4.

i

2.10

Max. Piekspann. o30 V. gelijks»
Proclspannïng 1.500 V. gelijkstr,

Max. Piekspann. (700 V. gelijks».
Proeispanning
1.750 V. gelijkstr.

Op. Midi.

1'VXl* X2"V

>

ir’.-gï’vr-S :

IA :

i.

4'

8.

i'iXP/X .

DUBILIBp_

3.30
3.60
i M

11.75
16.90
l'< V'

voor betrouwbaarheid.
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Telefoon

Type L. S. G.

izJïZÊ
Cap. Alfds.

_ Afmetingen

l/m.

2V.*XVX«V

.1
.2

a.w
3..90
K
4.20

.5
2.
4.
6.

Pri|-^

*

2'<

a

U. 7'.
21.

Droge Electrotytische
Condensatoren.
Deze Dubllier Droge Electrolytische Condensa
toren zijn bel resultaat van een intensieve labo
ratorium-arbeid, vereenigd met de meest moderne
fabricage-methoden en het gebruik van de aller
beste grondstoffen.
Het toepassen van electrolytische condensatoren
vindt meer en meer opgang en hiervoor zijn dan
ook belangrijke voordeelen boven de vroeger
normaal gebruik te condensatoren voor aivtakking met papier isolatie.
Ten eerste vallen de kleine afmetingen der electrolvtische condensatoren op
- tegenover de groote
capaciteitswaarden en teni tweede de lage aanscnafüngsprijs.
Deze droge electrolytische condensatoren vrorden allen geleverd in alu minïum buizen, volgens
nevensl aande illustratie, terwijl het hier algebeeld e fabrieksmerk in de kotp Is ingeslagen.
Dit is het bewijs van kwaliteit
Weigert ruimank van soortgelijk klinkenden naam!

DUBILIER

voor betrouwbaarheid.
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Telefoon

Max; I’iekapanning 600 V'. if«Üjk*lr.
Cap. MIJ.

Type

Afmetingen

4 iMfd.

0283
0281
0281

«\V X I'

4

,

. x r.V

I’rij» n.
1.90
2.

De hoogte van deie coodenaaioien hl) montage boven liet
cluiasis bedraagt: 4V»*>
Typen mei dubbele copacileilen i
(Slat Hfekapaanirtg MO V. gefijkatr.)

|

Cap. MM».

Type

8 -f S
8 •(- 4
6
6
4
4

02031;

Afmetingen
/ X l“ o*

l’rija II.
2.05
2.63
2.05
2.
1.90

I

f>e hoogte lifj montage boven liet cliauit |t; 4’>jli'.

Droge Elecfrolyfische Condensatoren
voor diverse Spanningen.
Hiernevens geven «Ij een overelctil
de door DublUer gebrachte droge
electroljiiadie eomisnintoren voor lage
spanningen, welke serie met ren|ge
nloiiwo typen fa ulfgobreht.
Dé modellen 0281 en 0281 zijn In üllvoorlnH «dijk aon
bekende 4 en
8 Alld. uitvoering, Het type MOI ia van
l.el kohermodel mol draadclnden, de
l.vpen 40I en 402 zijn uilgevoctd In
non aluminium kokorilo mol een aan
«lultdraadje (plu»),
• .Hl

DUBIHER

voor bclroiiwbaarhcld.
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I f

A

0,o(l» E'gttfolyHKhfl Condeotoioren *qq,
Max
Wer8»P,nn
■

I"

U

Cap. ra MM.

Type No.

200
100

02»
02M

2o
v.
V,

-I ■

I"

J'.
2'.

I

ISO

uw

Ui’
lil"

WO
200
200
250

"M
401
Hnl

402

■n

100

401
-3013

401

5"
•II

.n

'

3013
"2"

!S
2

V-

401

3"

10
20

m

'■ iponmngtn.
Pnj* II.
l *,
I l'.
i

«•■)

1.20
t.20
l
I.»
I
2
1.10
I.
I l
IV,

i'J

l V

S8

0281

!:?

10
20

"M
0281

2.~

2

i"i

1.10

.‘.ii

2M>
25"
250
25U
M»

soo
.0,1

DUBILIER

"2M
02'i

4

402

8
10
20

"2i i

2
4

i".'

0281
0281
401

2.
I V.
I V.

1.10
1.20
1.80
2.
MO
1.20
I.W

voor betrouwbaarheid.

GeesetaSiiseerde Weerstanden.

DUBILIIR

voor betrouwbaarheid,
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Een Wan Model
M-A.

S
4503

*4 5
310

a: >

3

»»
soa
«xe
1-'>.•■■

i

1,-500

158000

54-7
M-l

H-0
Ui
; I I
IQ D
91
8 »
> i
7-3
7 0
6-3
3-7
50
1-4
Je-

S3fe
80-4
<44-8

£3

E
:

SÖBOO

10-0
i: 22-3
31-6
3S-7
44-7

IS 2
l->
15-0
141

2-2

«eoco

Max.

IS
1-5
1-

r. ■ :

ÏO-7

n-4

109-5

in-8
122-4
133-2
141-1
153-1
173-2
300-0
223-6
373-S
310-0
375-0
440 0
500 0
540-0
MM-0
700-0

Tm* Watt ModtJ
SLA.
141 '4
89-3
éö-3
«7
> ■t

B'f
2S'2

r: :
1S-2
i- ■ -

140
U-l
120
12-é
11.-5
10-6
s-0
SI
7-0
r ■ :

51
4 4
3'fe
31
: s
2-5
1-7
1-4

JÈK.

SA
UI
2S-3
31 é
44-7
54"7

:
>- :

■

;

n-i
:ö •

Drfe Wit-

W4

SB
BE
134 1

g
i
244 »

II

g.1

IK
T-. 0
15 '

■

u-:

e-e

nï 1

tü-ü
~-4
■•ó-:

I ï£2

s
: : 11
19-3
!S-2
17-3
I5-S
14-2

a

ii

'B

12-2
:! "3
I-.'-'ö
S-ó
7-7

£B
SB
B '•
4-3

345-

:..r-

2-S

«
1-4

?e©-o

«Spirohm» 10-Watt Draadgewonden Weerstanden.
D«* „Soirehra" veerstanden lijn vetvaaidigd van
seosuadadraad, spiraalgewijre gewikkeld op een keramkeb kotetjt
weerstanden lijn nilgevoerd ra« aan weerskanten aangefcrachw
tersWUre clips, welke clips ook los worden geleverd om oa rea
WtKl verschillende altakkingen to maken.

j

Dubilier
■ IV wm

voor betrouwbaarheid.
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Telefoon

/

m
««««and

MA Prijs «-

gr
!-S ;

200
l»0
1 V
eO
i'

;:i i

»:
50.000

,

X'

1.70
1.70

1:3

1.70

Is

2.25
2.S0

Storing Onderdrukkers voor Auto-Radio.

BOCGIE TVPE. S 15. tL 1.40.’

VEEDEELER TVPE. D 15. 0. IJ*.

Meer en meerj wordt in Auto
mobielen een radio ontvanger
iogebouwd en al dra kwam
ook de vraag naar onderdeel
tjes ter onderdrukking der
storingen, veroorzaak! door
de eiectrische installatie.
Dubilier brengt hiervoor juist
datgene, waarop men tot nu
wachtte en wel in de vorm
van twee typen storingonder-

Anti-storings Condensatoren
voor Dynamo en Onderbreker
(Ct en C2>
Type A, 0.5 Mld. B. 150
Type B, 1.0 Mld. 0, 1.75

Zie het schakelschema hiervoor achter
in deie catalogus.

DUBILIER

voor betrouwbaarheid.

Telefoon

Vcirley
Junior en Nicore H. F. Smoorspoelen.

D«20 h. I. smoorspoelen, alhoewel beiden uiieenloopend, zijn van een
bijzondere kwaliteit. Hel Junior type ia
bedoeld als de goedkoopere, terwijl de Nicore h, L smoorapoeJ meer als de super uitroe
iing Is te beschouwen en is' aigeschernsL
Zooals de oaani reeds aanduidt werd hier gebruik gemaakt van het
Nicore-IJreikecnraateriaal en
het daardoor mogelijk, ondaak3 een
gelioger aantal wlndin,gen,, de zellinductie aanmerkelijk op te voeren
en werden de verliezen; in ;gelijke mate beperkt.
Technische gegevens:
Junior.
Nicore.
250.000 micro henrv.
ZelBnduclie: . . . 120.000 micro lienry.
Klgencapaciteil: . .
•t micro mïd
4 micro mïd.
250 Ohm.
üclijbstroomwecrstand:
360 Ohm.
No. BP. 2, Junior model. II. 2.35.
No. BP. 25, Nicore „
„ 2.95.

\5rley Foremosl as Pioneers.
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Telefoon

Nicore IJzerkernspoeIen.
fciïetmedo bracM*® wii in 1933 d® aller
eerste atstemspoelen met Ijierkorn,
dank tij da zevenjarige ervaring der Varlcyfehrieken op dit terrein! Thans zijn tiendui
zenden dezer spoelen in voortdurend gebruik
ea munten zij uit door hunne alles overacliaduwende kwaliteit.
Niet één merk atstemspoelen kan meten met
deze kleine spoeltjes van unieke hoedanig
heden!
De unieke hoedanigheden der Vnrley „Nicore”
Spoelen zijn geheel te danken aan liet door
de Variey-laboratoria samengestelde ijzerkernmattrual genaamd „Nicore”, hetwelk een absointe onveranderlijkheid
waarborgt. Alle Nicore-spoelcn zijn mtgevoerd met schakelaars voor
zien van reltreinigcnde contacten met lage overgangsweersiand.
De hiernevens atgebeeide B P. 4 2
Middel Frequent Transformator heeft
eveneens een Nicore-kern. Zonder ver
wijdering der afscherming is instelling
der afscherming cn koppeling mogelijk,
Met deze middel-frequent Transforma
toren is
enorm groole versterking
te verkrijgen, vooral bij gebruik van
h.t. pentoden.
No. BP. 30. Antenne-spoel . . II. 6,50
, BP. 31, Defector-spoel. . . 6.60
• BP. 45, Oscillator-spoel
voor wisselstroom
heptede.'oclode . . 0.50
, BP. 46, Oaclllslor-spoel
voor gelijkstroom, 6.60
No BP, 4?. Oscillator-spoel voor wisselstroom triode hosodo
o( voor
, 6.60
„ 7.60

• w.w ^r.r£SS.gStSS7.::

\Srley
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Telefoon

19 & 23

NICORE „FLAT-GANG" SPOELEN.

I liennede brengen wij de bekende Varley „Nkxrni”-spoelen (n een ge
wijzigde vorm, tegemoetkomend aan het streven de afmetingen ook
van eigenbouw apparaten tot bet hoogst noodzakelijke terug te
brengen.
Voor bodemmontage leveren wij date spoelen compleet met aluminium
voetplaat on de benoodfgdo hulpetukjee.
De standaard ipoelcombinaties zijn onderetaand aangegeven, elke an
dere samenstelling Ie echter op aanvraag leverbaar.
Induotfe waarden.
BP. 50 en BP. 51.
BP. 52, -55 en -54.
Golllengteberelk:

Kortegolf.
157 micro Henty
126.0 „
„
22 lm 550 At.

Langoflolf.

2200 micro Henry.
1056 _
«90 tfm. 2060 JM.

No. BP. 50, Antennotpoel............................................ n. 6.25
„

BP. 61, Detector-spoel......................... .....

OJ#

„ BP, 62, OiclllatoMpoel voor wlsielstroom hepiode/octod* „ 6.50
v, IIP. 55, Osclllator-spnel voor gelljkilroom heplode .........6.50
BP. 64, Oscillator-spool voor wletelatroom trlodshexods
ol voor alionderlljko gentretortarop . .
5.50

\£rley Poromost as Plotteers. 20
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w

ri ■ i
AhaoMaa nüfliil

combinatie vu 2 spoelen .
.3
„
» 4

Sdiakelaa rooi t—Mnitif »aa 2-ipoeJtn
J4Contact reerfjn m* mo=Ugesctaw§es ew steJrir.getjcs.
Ito. BP. 53, iMp éóhèd (l-BP. 50 * I-BP- II)

.
.
.
.
.
„

BP.Ö,
BP. *,
«P.M,
BT.U,
BP. M,
BP. M.

*
«*JI
4-

J
,
.
.
.

n, 0.55
.. i.s
■

.. i.»
- 0.20
- 0.30
- 0.40
- 0.»
1L I3.T5

(2-BP. M t I BP 311
21.(I-BP. 50. I BP. II « l-SP. 12) „ 21.(2-BP. 90 « l-BP. II) J
21__
(2-BP. 50 « I-BP. 53) . ■ - 31—
(2-Bp. 50 * l-BP. 14)
•
21.—
(2-BP. 50 « 2-BP. II) . . . 27.60

NICORE-AUTOMAAT
lA«aporoo»i« voor hot verkrijgen van
OJ\
regeling).
loéealaaMes tijd wordt ua de kwestie
■ewttaatierte •lerktaegeiing'* groot#
aandacht beeteed. m veie Iontrijm ia
de hoegcre frijitlMii worden er thans
cügercst Ia da meeste gevallen
•oedee dwettee tpedale lampen toegepwt Vartof hsdt fan echter
apparaatje vervaardigd, hetwelk in rel*
wwedew aaegcbracbt. en daarin dan
■Mhwi de gdwidelerku r eg tli ca
foor ddetog opbelt
Om de Kharw-Aleanat ia eea
te
dl aadei iija aas eea triade ertetlor en bij voorkeur
trappen
h. t nnhrthf lmWee, dekt iaoptcoj lieiet vaa hel fjpe out veraadecBP* eWBhril. Beslist ooodzaketijk fi dit UateU echter niet.
Ook ia anpar-bcM fcaa de -Vieore-A stamaal met
worden toegepiet.
De Nkare-Aaloawat wordt geartiftkrld ia de pbatkdag van de detec
tor (de tweede detector in supers).
No. BP. 28 Nicore-Aatosaal

ii. «.sa

jyuMhMyMyuyMjuLJL

V^rley
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19 & 23

Wearstandskoppeling met rijzende karakteristiek.
Deze taaiste uitvoering na de bekende Verief
•eerstandekoppefiag ie ia aiterfllk gelijk sa
de in dezes catalogus voorkomende .Coa
peoMtiag” transformator.
Deze wemstandskoppefing bedt
rittende
karakteristiek m het verbet aas hoogt be
kringen te cwquenties io de afgeste
preeteren, zander del de ventokiag der bge
frequenties «ordt mrtall
Een extra -versierkingvtrap" voor tooscormlle ie bij toepassing van deze veerstaadekoppeiiag overbodigito. CP. 170, Weerstaadakoppefiag
rijzende karakteristiek

Droadgewonden
Volume regelaars.
Dit dreedge» onden model beeft een haartvormig weerstand dement waarover een gtijcoatact loopt
De regding te .giliiblillnneii" Su, de geluidnterktc neemt bij het draaien gelijkmatig
toe én al
De weerstanden kunnen worden toagepad
voor: regeling van b. L lampen md veran
derlijke stijlheld, votumeregeling in de antenne, -aatomatiiche" neg
rooatenpaiuiing, tpenotageregding in ptaatstroomapparaten, tooncoricctic enz., én zijn belastbaar tot 3 Watt. Het weerstand-dement wordt
betchcrmd door een afneembare kap.
Meerder* weerstanden kannen aaneen gekoppeld worden.
Bestelnummers:
CP. IS6
CP. 157
CP. IBS
CP. 159
CP. 165

Weerstand:
oj.:
2.500 Ohm.
35
25
5.000 ,
10.000 „
IS
5
50.000 „
Halpdokjes voor koppeling

Prijs:
B. 3.1»
. 3.«5
„ 3. ÓS

. 3.65
„ 0.65

M
I

\5rley

Foremost as Pioneer*. .u

Telefoon

POTENTIOMETERS mef
25-Watf
verwisselbaar Weerstondselement.
Dbj« v'mioy 2S-W«I| Polcnllumeirr mei venrlwulbw Weer«lant|»j|9,
B,en» bcsiosl uit een diiadgeeresKtw weerstandspatrooii gemonteerd
In «en houder met cwiaciarni cn «en
sluilklcmmcn, Ingertebt n>owcl voor i'én
gat.». «I» bodctmnonlege.
De wceisUuidspairoou «ordl beschermd
door een geperforeerde» kap, «elke voor
het verwisselen van liet «ce/slamlscletncnl
kan worden «(genomen.
Hel reercnd contact verteken een ge
ralsddooie en soepele regeling.
Indien door langdurig gebruik kans ooislaat op slijtage van het weerstanddraad,
komt door ten kleine draaiing van bel
patroon weder een geheel nieuwe conlaclhM» Iresehlkhaar. Hel
iundtelemem ia dus prauladi onverslijtbaar
Deze weerstanden lijn ideaal voor hel gebruik In pluttlroomapparalen
en veraierkers en kunnen worden gebiuikl als serletmratund ol als
pstentlnmetw.
De lagero «aarden kunnen worden aangewend voor de regeling van
de automatische neg. reoslertpannlng iu verwerker»,
liestelnammer
CP. 57
lOOhm. l,3omp
••
77 I® „ 410 m,a.
« 180 300 „ 240
M 400 „ 2® .,
ISI 800 „ '78 „
182 700 „ 180 „
«i I .Ööö
138 ..
« t* i.soo _ HO
* 15.1 2,000 . 100

Pril» I Iiei,cl'
Prlja
I nummer
14,05
j CP. 6I 2.500Ohm.85 m.a. I4.55
„ , | .. I54 3.000 „ 75
,,
52 6.000 „ 00
.. I» 7,500 „ 60 „ „
,.
M 10,000 ., 42 ,. ..
„
,,
54 15.000 „ 27 „ „
„
..
55 80.000 „ 25 „ ,
65 60.000 ., 20 „

l-osse weerstanden I 2.35

Wrley
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DUO-NICORE Uzerkernipoel
In vnlo gevallen nul liet bezwaren
oplov#rori oori spoel mei liigebauwde
«clmhelflor Ie gebruiken en i)il deed
de Verley laboratoria bealnüen een
(poel I» ontwerpen epeclul voor
Nederland, welk" nog kleiner In al
metingen Ie dan de normale N'jcore*
«poelen, terwijl de elecirieclie eigen
«clieppen hetzelfde xljn K»-bl«voii

OP, «4
De zellMueile weerden zijn:
Kon# goll
BI'. 80A en D
187 mierohonrlrt
Hf 81, 82 cti M 126
BI*, tih, H7 en 88 BS
(.enge goll
2.20Ö mlcrobenrie*
I.OSó
300
Voor ScbtkeUcbema'e zie men de geregelde uitgaten reit bei „Arareb-flatluln"

V^iley
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Ondersuar.de gwcn wij een

overzicht van do verschillend* typen

Duo-Mcore Spoelen.
......................................................tl 3.78
SOA Antennapoel
......................................................... 3.78
SOD Detsctorjpoel - ■
81 Qscillatorspoel voor oissetsrroom heptoden ol o«oden n 3.75
triodo generator
. „ 3,75
wisselstroom
83 OsdUaiorepoel voor
.. 5.40
BP. 81 Madtl KreqoexsJ transformator (110 Hz.)
(465 Hz.) ■
5.40
BP. 85

BP.
BP.
BP.
BP.

BP Sti OscilUlnrspoel voor wisselstroom heptoden ot octoden
H65 Hz.) „ 3.78
BP. 88 Oscillaiorapoel voor wissdstroora

triode generator
(465 Hz) „3.75

Weerstand met middenaftakking.

Deze weerstand mei middenaftakking is bestemd voor het
aanbrengen van een nauwkeurig kunstmatig midden op een
gloeistroomwikkeling, waarop de aftakking niet of niet juist
is aangebrachl.
De totale weerstand bedraagt 40 Ohm.
De afmetingen zijn dusdanig, dat deze weerstand overal kan
worden aangebracht

Bestelnummer CP.75.

Prijs fl I.-

jm

Wrley
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„VARI-EL" Afstem Unit.
Alhoewel de af3temmeihode met variabele condensatoren thans algemeen
wordt toegepast, is het een bekend feit dat in verschillende opzichten
dit systeem gebreken vertoont,
De selectiviteit van een kring met condensator aisiemming ie b.v. veel
beter met groote capadteitswaarden dan bi] minimum stand van de
condensator.
Tevens is dan de geluidskwaliteit slechter, vanwege de sterkere aisnijding van de hooge tonen.
Het hierboven afgebeeide Varley „VARI-EL” a(siem6y»teeni bezit deze
gebreken niet: selectiviteit en kwaliteit blijven con9tant voor allo
afstemmingen, op beide golflengten I
Bij dit systeem blijft de capaciteit van de kring vast ingesteld en wordt
de zelllnductie gewijzigd door het In- en uitschulven van een Nicoreijzerkern.
De samenstelling van deze kernen, hun juiste afmetingen en vorm en
ook de constructie en vorm van de spoel alsmede de geschlkste draad«oorlen, dit alles en nog andere factoren vereischten jaren van expertmenteelen arbeid.

\Siley
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Het jwultutj* ecbt« m

™-™V cn

Töfr-2050
Elke sectieM.kan worden gebruikt voor de osdllaloralstemming ln een
3upcrliet met een ml deel van 119 K.Hr. door parallelschakeling V8n
de BP. 102 Padding Spoel
De kernen worden niet beïnvloed door tenipcratiiurversclifllen, eoodot
de afregellng der kringen ook op den duur juist blijft.
Lange- en kortegolf worden door aizonderlijke trimmers afgeregeld
en wordt door twee lampje»
De afstefoscbsal is verdeeld in golflengten
verlicht: geheel links is de ,Gra:n" stand aangegeven
Automatisch » ordt hier de pick-up ingeschakeld.
ook over de .VARI-EL" Eenheid, konlen
Zooals van al onze artikelen,
volledige technische gegevens voor in het .Amroh-Bulletin"

De hiernevens aigebeelde
Padding Spoel komt in af
metingen

geheel overeen

met de Variey BP. 26 h. I.
smoorepoel-

(Sïttelmunmer: BP. 100, DRIE-deelig «y*teem
BP. tot, VIER deelig tyateem
BP. 102, Padding Spoel voor
Superhet»(IIOK.Hz i
BP. 104. Gnmoloonschakelaar .

horemost as Pioncers.
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„BI- DUPLEX»

niet-inductieve draodgewonden
weerstanden.

Deze weerstanden zijn
van een'zeer bizondere
constructie en worden
gewikkeld volgens bet
speciale Varley-procedé
de .BI-DUPLEX”
wikkelingsmethode.
De weerstanden zijn
b.v. aan te wenden als
anode-weerstanden in
weersta nds'-'versterkerB
en passen in de üniverseel-bouder.
Deze „ BI-DUPLEX”
Draadgewonden Weer
standen zijn tot op 5” o
derjaangegeven waarde
nauwkeurig en nietinductiei.
Prijs

162
163
164
0
143
10
, II
, 12
. 76
13

280-80 ma. li 1.60
400-65
„ ..
2.000-35 .............
2.500—30 „ .. „
3.000—25
„ ,.
5.W)0—20 „ „ „
7.000-17 .............
10.000-15 .............
15.OW)—14 „
..
20.0ÖÖ—12 .............
25.OW)-10 „ „1.95
30.000- 8
„ „

tar

I

II

Prijs
CP. 14 40.000- 7 m a. n 1.95
„ 15 50.000- 7 „ .. .
Ib 60.000- 6
.. 2.50
17 80.000- 6 .. „ ..
.. 18 100.000- 6 „ ..
|Q 150.000- 3
..
20 200.000- 3 „ .. 3.65
21 250.000-2.3 ..
„ 22300.000- 2
4.95
„ 23 400.000-!.5 *
.. 24 500.000- I ~
„ 25 UniverseeUiondei... 0 70
EXTRA

VFrley Forcmost ns Pioncers.

M

19 & 23

Telefoon

u£ h'i -h"^

10-Watt Weerstanden.
De 10-Watt Weerstanden wijken in con
structie gebed a( van alle in den handel
lijnde typen- De hier gebruikte methode
iaat de uitzetting en inkrimping van hel
wcerstandsmateriaal toe zonder beschadiging der isolatie. hetwelk een veel voor
komend verschijnsel is bij diverse andere
weerstaiidsconstrncties.
Deze weerstanden zijn van dusdanige
afmetingen dat in verhouding tot de ca
paciteit, een roldoende koeloppervlakte
aanwezig is.
Nauwkeurigheid tol op 5°',

SS

JL

Ook deze weerstanden zijn uitstekend in Soa
de Univetseele houder, als gebruikt w or
de Bi-Duplex Weerstanden, te znonteeren.

Prijs Ij BestelPrijs
CP-ite KOOtaaSaOra.B. ai. oj lj CP. 43 15.000 Ohm 26
ra.*. fl 1.05
- »« as - 200 .
» 44 20.000 „ 33
■
- « so „ m ..
« 25.000 .. 20
2.35
■ •» i-o» .„ ieo „
46 80,600 _ 19
- &> 1.500
4' *0.000 ., J6
" "
- » 1-flOO .. 70
48 50.005 .. |ï
" "
- 33 2.300 , bj
- « w.ooo „ i3
;;,;S5
« 3V 3.000 . ij
»
80.000
„
||
- « 4.000
jj ■■ Sl 100.000 ., 10 1’
- « 3 000 . «
» « 10.000 , 32 _
- j - 25 Vmtusecl-I,ouder "o.70

: - S:

-

: i

extra
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Pick-Up en Toonorm.

De (miuentloa-eerKive vin de nieuwe Variey Pick-up is zeodinia, dn
de le klein* bas-amplitudo in de moderne gnrmoloonplaat geco.-npea.
«eerd wordl. Do amplitude van de naaidgroef in dae pliten blijü nl
gelijk voor frequenties beneden 250 Hem. De amplitude behoorde
leitelijk grootcr te worden bij doling van de frequentie.
Deze Volley Pkk-up I* zoodanig geconstrueerd du de rfgegevtn spin
ning voor de laagste frequenties zeer groot is en geleidelijk
dert bij stijging der frequentie tot 250 Hertz.
Tusschen 250 en 5000 cyties is de .output” gelijk. Boven 3000 Heru
vertoont de karakteristiek een kleine stijging, terwijl boven 4000 Hertz,
(de hoogste toon van het piano klavier) de .output" snel valt,
NaaMgcraiscb Is do* sterk onderdrukt
een zuivert weergave te
teBSdeelea!
Deze eigenschappen plaatsen de Variey Pick-up dan ook in de voorste
rij van alle in den haDdel gebrachte pick-ups.
Een ingenieuse naaldbouder is toegepast De naüd behoeft slechts te
de Pick-up te worden gestoken en wordt, door plaatsing op de plaat,
automatisch vastgeklemd.
De arm is te gebiuikea bij draaitafels met een diameter tot 30 c_U. en
draait op kogellagers, om de wrijving tot een minimum te beperken.
De juiste stand van de naald in de groei is verzekerd, roodst onnoo
dige plaatslijtage voorkomen wordt.
Het scharnierpunt van de Pick-up is voorzien van rubber. Rammelen
is dus uitgesloten. Ringen worden bijgeleverd om de Pick-up bij elk*
draaitafel op de juiste hoogte te monteeren.
Hei huis van de Pick-up en de voet rijn van zwart bakeliet, de arm
is vernikkeld.
TECHNISCHE ÜEGEVENS:
2110 Ohm.
Gelijkstrooraweerstand .
Zeil inductie, gemeten bij 1000 eyeles 1.02 Henry
Impedantie bij 1000 cydes . 1(600 0te*Gemiddelde spanning - - - . . 0.6 Volt
Bestelnummer: CP. 138. Prijs

Foreraosl as Pioncers-
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Stroombespaarder.

)

i!

besparing op
Mh behulp van dit instrument is het mogelijk
het stroomverbruik uit de anodebatterij te verkrijgen van
8ö> „ tem Ijl bel geluldavolume wat door liet toestel geleverd kan
Kortlee. ongewijzigd bfi)il!
De strootnbesparing wordt verkregen door de neg. roosterspanning
eau de emdlatsp te verhoogen tot ongeveer het dubbele van de nor
male waarde.
Als gevolg daarvan bedraagt de anodestiooru nog slechts enkele milllampères.
Zonder de Ainwezighetd van de Stroombespaarder zou die te hooge
neg. roosltrapsaning ernstige vervorming veroorzaken, doch nu wordt,
roodra era rigor al op hel rooater aankomt, automatisch de roosterspanning zooveel verlaagd als noodig is
liet siguaal zonder vervorming te verwerken.
Hst stroomverbruik is dos evenredig
de geluidsterkte, in tegenstelling met de normale instelling van een eindlamp, waarbij steeds
era constante stroom uit de batterij betrokken wordt Ue gemiddelde
stroombespariog bedrraagl ongeveer SO*„ terwijl voor de levensduur
van de batterij deze wissel
1
ende belasting veel gunstiger is.
Bestelnummer r DP. 15. Stroom besnaarder

VSrley

. Prijs II d.50
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NI CO RE „I" Transformator.
Intensief onderzoek van nihkelijzer aht kernmateriaal ten gebrnike
laaR frequent transformators, tezamen met de langdurige ervaringen
op liet terrein der translormator-construale, stelden de Varley-labriektn in staat een product te lanceeren van buitengewone eigenschappen.
Deze Nicore .1” Transformator is, in verhouding tot prijs en airaeüngen, te beschouwen als de beste transformator tot op heden
ter markt gebracht \
TECHNISCHE OEOEVENS:
Primaire zeliinductfe 130 Hennes (ronder gelijkstroom).
Primaire gelijkstroom'weerstand 1300 Ohm,
Secundaire gelijkstroom-weeretand 10.000 Ohm,
Maximum toelaatbare stroomsterkte In primaire 2',y ma.
Verhoudingen: Wikkelverliouding 1 ; 4,
Als Auto-Transiormator 1 :3 en 1:5.
Bestelnummer: DP. 1

V^rley

. Prijs fl 11.50
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NlCORE „II" Transformator.
de constructie vin deze Nlcoro ,11" Transtormaior Is dezelfde aandacht besteed als aan de
Kitrvoien besproken Nicote ,T' Transformator.
Deze transformator komt dan ook overeen met
de Nicorc .1”. echter zijn de afmetingen cn pri
maire zcll-lnductie iets kleiner.
TECHNISCHE (IEÜ EVENS:
Primaire zcli-ioductie 80 Henrles,
Primaire gelijkstroom-weerstand
1000 Ohm,
Secundaire gelljkstroom-s-cerstand 5.500 Ohm,
Maómuns toelaatbare stroomatcrkle In primaire 2 m.a
Verhoudingen: Wlkkdrerhoudlng I : 4,
Al» Auto- Transformator : .1 en l : S.
Bestelnummer DP. 3.

Prijs II 7.80

Tooncorrectie Transformator.
In tegenstelling me» andere i
transformatoren geoll dit type irantlormator geen uniforme versterking van alle frequenties, doch bezit
de iioogere frequentie*, teneinde bel In
» v: c lonen Ie compenseeren
De uitvoering komt geheel overeen met de , Niccre II" 'l ransformalor
TECHNISCHE ÖEOEVENS:
Prlmiire zeil inductie V) Haay,
Primaire gelijkstroomiHteretand 800 Olm),
Secundaire gelijkstroom «««tand 6000 Ohm,
Ma*, toelaatbare stroomsierfcle (n de primaire
4 u).a.,
Verhoudingen; Wikkelverhouding I : 4,
Ala Auto-lraneformslor I : 3 en 1:6,
Bestelnummer: DP. 35

Wriey

Prij* II 7.60.
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NIC LET Transformators.
Hetgeen vroeger «Is ónmogelijk geacht werd
I, door toepassing van nikkelljzer «Is kern.
materiaal thans mogelljk geworden. t)ew
Nklet Translorniators zijn hiervan wel het
beste bewijs I
De afmetingen zijn gering, de versterking is
shtmlnul gelijkmatig over de geheele toon
schaal, terwijl de prijs voor een dergelijk
product buitengewoon laag Is
Deze Vsrley Nlclel Transformators zijn leverhsar In twee typen, n.l. met een wikfcelvcrbuuding van 1 : J', (Het
Standaard model» ol I ■ 9 (Het Spaesalo model»
TBCHKISCHB OUOBVBNS:
(van Standaard type)
Primairs zeil inductie « Henriet,
Primaire gelijkstroom weerstand 390 Ohm,
Secundaire gelljkatroora-weerstand 4000 Ohoi,
Maximum toelaatbare stroomslctkte in primaire 3 m.a;,
Verhoudingen: Wikkelveihouding I : 3‘
Al* Auto Translormitor «2". en : 4i:,.
TECHNISCHE UEOEVENS:
(van Spoolala model»
Primaire zelf-Inductie IT llemle».
Primaire gelijkstroom.weerstand 930 Ohm,
Secundaire gelijkalroom-weerstand 3900 Ohm,
Maximum toelaatbare stroonuterkte In prinialie 3 ro,s.
Verhoudingen: Wikkelvcrlioudlng I : B,
Als AutoTrsmrformstor I : 4 en I : <•
Deslelnummer: Dl'. 21 Standaard Model
Heitelnumnier: DP. 22 Spooiaal Model

\fërley

Prijs 114.50
Prijs II 4.80,

Porcimisi as Pioncws- .i.i

Extra rware Laag frequent Transformator.
in grocM kradirreraastas worden, ter voorkoming nn overbelasting
m de voorrewterüngsrïp, tampen gtbnukt met een betrekkelijk groote
rinil bet gebruik van een extra rware I. 1
in iassehen voorversterker en eind trap
Dtiï Varley erUa rware 1.1 T
is speciaal ontworpen voor
fcet gertie
kennenadigrag een slroomsterkte
es kan
3J ma.
Dei* hoog*

(«Ken paraSd-voediog wordl totgepasi Wijt! de volle primaire reliamaakvol, rwart bakeliet
TECBNISCBE 0E6EVEKS:

W Henna (ronder gelijkstroom),
M Herie» (5 ma), 27 Henrtes (10 ma.).
“ ------------1* in primaire 20 m.a.,
Prijs n 12.50.

VSrley
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PUSH-PULL (Balans-) Ingangs Transformator.
De voordeel en van het gebruik vin de push-pull (balans-) versierkiagsmethode zijn algemeen voldoende bekend: groote geluidsterkte zonder
vervorming, afwezigheid van LI. genereeren en
vermindering
van harmonische vervorming enz.
Varley labriceeri twee push-pull onderdeden, de P. P. Ingangs Trans
formator en een P. P. l'iigangs Transformator ea vts de eerste mes
P. P. Ingangs Transrormator met gescheiden secundaire wikkelingen.
Aangezien de beide helften der secundaire niet
den zijn, is individueele regeling der neg. roosrsrapanning van de versterkerlampen mogelijk, en kunnen kleine verschSien tussehea de lam
pen gecompenseerd worden..
De primaire van deze Push-Puli Ingangs Transformator kan rerder
klein type emdgevaar voor kernverzadiging de anodesaoom van
lamp geleiden
TECHNISCHE GEGEVENS;
Primaire gelijkstroom-*eerstaad 2500 Ohm,
Secundaire gelijkslroom-weersiand 12-500 Ohm,
Primaire zelt-induclie 91 Hennes (zonder gelijkstroom •,
t l Henries (5 m.a.), 27 Henries (10 tn.a.
Maximum toelaatbare stroomsterkte ln primaire 10 tmVerhouding l : 2Vs P*r elke heHt.
Prij» B
Bestelnummer: DP. b

Varley

Forctnosf as Piooeers. io

PUSH-PULL Uitgangs Transformator met
twee verhoudingen.
Deze Push-Pull Uitgangs Transformator kan Korden gebruik! schier de
grootste verzterkeriaropea en is ufegevotrd met twee verhoudingen
voor hoog* en lage veerstand luidsprekers.
TECHNISCHE OEOEVESS:
Primaire gelijktuc-cita-veerstand 2 X >25 Ohm,
Secundaire gelijkstroom-* ecrstsod 280 Olim
OA ■ U. 1 Ohm <28 : I),
Primaire zelf-lnductie <8 Henriet (zonder gelijkstroom)
Verhouding voor hoogt veerstand luidsprekers 1,4 : I,
Verhouding voor lage veerstand luidsprekers 28:1,
Maximaal totale stroomtlerkw in primaire 130 m.a.
<(& m.a. per helli).
Restelnummer: DP. 7

Volley

.

. Prlj* II 13.60,

Porcmost as Pioncers.
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„QUI ESCENT" Push-Pull Onderdeelon.
Df| ,o»tellco met anode-batterijen bij wisselstroom appa,,^ b(fa(
achter te staan is een gedachte, welke tot het verleden behooit.
^ de Varleylabrieken de fabricage der .QUIESCENT" Puih Puil
„asierdeelcn ter hand hebben genomen.
Ia de *-«• .QUIESCENT Pwh-PuB Schakeling .orden t.ee pemode
ticdlampen in posh-puli geschakeld, terwijl een zoodanige neg.
terspaiwlng wordt aangelegd, dat deze tampen gedurende pawe eener
uitiesdlng bun aiolaale straers vanuit een anode-batterij betrekken.
Gemiddeld nemen deze lampen gedurende een programma ongeveer
de helft van wat te in normale schakeling zouden betrekken, hetgeen
dm neer komt op een verdubbeling van de levensduur der anode-batterij

„QUI ESC ENT" Push-Pull Ingangj Transformator.
Verhouding:

9:1,
Primaire gefijkstroom-weerstand 525 Ohm,

Totale secundaire gelijkstroom-weerstand
«00 Ohm,
Primaire zell-inductie 30 Henriet, zonder
gelijkstroom, 27 Henries, bij 2 m a.,
22 Henries, hij 4 ma.,
Maximum toelaatbare siroomateikle
tn primaire 4 ma.
Bestelnummer: DP. 36

\^iley

Prijs II 10,M.
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„QUIESCENT" Push-Pull
Uilgongs Smoorspoelen.
Voor een goede aanpassing ion ver
schillende luidsprekers hebben de
Virlej-lahrieken drie oiieenlooper.de
Uitgings Smoorspoelen voor de
.QuieecenC’ Push-Pull schakeling
geconstrueerd, waarvan «ij onderstaand de spedfleatitt doen volgen:

Type: DP. 37.
3;
Verhoudingen: . .
Primaire gelijkstroom-weerstand : 240 Ohm, (per heli
Secundaire gelijkstroom-weerstand, (verh. 3 : I) : 130
Secundaire gelijkatroom-weerstand. (verh. 42 : 1) : 0.8 Ohm,
Primaire relf-inductie van elke helft: 13 Henriea bij 26 m.a
Bestelnummer: DP. 37
- - Prijs il 11.50.
Type ; DP. 30.
Verhoudingen r .
3 :1 en 50: I,
Primaire gelijkstroom-weerstand: 200 Ohm, (per helll).
Secundaire gelijkairoom-weeroiand (verh. 50: I): 130 Ohm
Secundaire gelijkatroom-weersland (verh. 50 : IJ: 0.0 Ohm,
Primaire stiMadactfe vsn elke helll t S Henriw bij 26 m.a.
Ueeleinummer; DP. 38
. I'rljs II 12.50.
Type; DP, ao.
Verhoudingen;
. 3 ; I es 76 : I,
Primaire gelljkairoonwwentund. 200 Olim, (per helft).
Secundaire gelljkitroom-weetsund (verh. 3:1; : 130 Ohm,
Secundslre geliikalroom-wearsUod (verh. 7» ; 1): 0.64 ........
Primaire aelMnductie vsn elk* helft; 8 Henriea bij 26 m.a.
Beslslmmtmer : PP, 3a

Prijs II 12.5a.

Y^frley l'oreinost as 1’loru'crn,

-is

Uifgangs Transformator me»

ve randerlijke verhouding en.

TWEE TYPEN; Voor hooge- en
lage

weerstand

luidsprekers.

jül ,jeie speciale Varley Uilgangs Tranalormato.' kunnen, slechts door
•’ilzigiftg der aansluiting, de meest uileenloopeode verhoudingen
Mitregeo worden, zoodat de aanpassing tusseben diverse luldsprelitri tn elndlampen op eenvoudige wijze bewerkstelligd kan worden.
Er worden twee modellen vervaardigd, een voor lage weerstand lutdrpitkers en een ander type voor luidsprekers met een weerstand van
3ö) Ohm en hooger.
TECHNISCH II QEQEVENS:
(Lage weerstand type)
Primairs gelijkelroom-weerstand 162 Ohm,
Maximum toelaatbare stroomaterkle ln primaire 50 m,a„
Primaire zeil-Inductie: 6.5 Henrles bl) 25 m.s„
Verhoudingen: 8 : 1, 10:1, 13:1, 15 : 1, 20:1, 25:1,
(Hoogs weerstand type)
Primaire gelijkelroom-weerstand 148 Ohm,
Maximum toelaatbare etroomaietkte In primaire 60 m.s.,
Primaire solMmluellet ö Henrles bl] 25 m.s.,
Vetlioudlngeti: 0,76:1, lil, 1.6:1, 2:1, 6i
Bestelnummer,: DP. 14 Cape weerstand type)

DP. 30 CHoope

Wrley

Prijs II tl.76
„ „ 11.76
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Psnfode Uitgangs Transformator met veranderlijke
verhouding.
Deze nieuwe transformator vóórziet in een long gevoelde behoefte.
van eSecüo-djTumische luidsprekers san pc ntoden is
De
zeer critireh en lang niet alle luidsprekers geven een goed resultaat
achter dit Uraptype.
Door middel van deze Varlev üilgangs Transformator met 7 verschilcileenlloop ende luidlende verhoudingen is het echter mogelijk,
sprekers
juiste aanpassing te verkrijgen aan de Pen iode iïlndlamp
en het volle profijt te trekken van het grootere rendement van deze
lamp.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Primaire zeü-induct'ie 29 Meerits bij 20 m a.
Primaire gelljkstroom-veerstand 800 Ohm,
Maximum toelaatbare etroomaierkte in primaire 40 m.a.,
Verhoudingen: 20 : I. 24 : I. 28 : I, .13 : I, 38 ; I, 4S: I, 53 :
Bestelnummer: DP. 32

g

VSrley

Prijs « I3.W.
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Laag Frequent Smoorjpoelen.
van
Ie. De gelijkstroom «cersland moei laag *|jn_ blj
zeil-Inductie wasfdo.
2e. De zell lnducile mag bij de maximum Mroomalezil*
Ie eterk verminderen.
u, De smoorspoei moe! zonder oververhitting continu de
maximum stroomsterkie kunnen voeren.
Alle V'arley laagfrequent smoorjpoelen voldoen ten colle sin deze
Lheo Voor «Ik doel beslaat een passende Vartey «moor.poel, 0J‘
voorr ullgangS-Hller*. afvlakking In plaatstroom-apparaten tol de grootalmelingen, jmoorspoelvoedlng voor ^krsclu-drtector" en pentod*-.

Standaard Laag Frequent Smoorspoel.
Deze Standaard Smoorspoel heeft een
lage gelljkstroom-treeretaad, en kan
met voordeel «orden toegepast in een
smoorspod-coodensalor-uilgang achter
versterkerlampen.
Ook voor afvlakktng In plaatsparaiingapparalen is deze smoorspoel zeer ge
schikt en geeft hierin door de lage gelijkstroom-sreersund slechts een gering
spanningsverlles
TECHNISCHE OEOEVENS:
Zeil Inductie

20 Henries zonber gelijkstroom,
(100 m.s.)
r.

Gelijksiroom-neersland 250 Ohm,
Maximum etroomsteikte 140 ra.n.
Bestelnummer: DP, 10

.

. Prijs U 9-50
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gébeel I* «Tjarenomen. ronder de weer
gave der lioóge lonen te bumtdeelcn.

technisch»;

ouaiivnNSt

Gelijkstroom-*i'ei*(»i)d 47 Olim,
Zelt Inductie 3 Heorie*.
Aftakkingen 0>5, l.Ö, 1.8, 2.0, 3.0 Henrits.

1’rlJ* II o.so.
Pentodo Nichoke Uitgangssmoorspoel.
ten Btiioonpoel vau kleine afmetingen
met
mei nikkeltje
nikkehjter kern, twuemd roof ge
bruik actoer
verectitlende
voor
pen. Aftakkingen
Alt
mgen zijn
aangebrachi,
Verhoudingen
zij n aan
aam
ng met alle op de marat gijade
Itildsprekct»i mogehjk lg.
Indien gros
groolere peniodes worden geliet aanbeveling de
brulkt verdient
___
crooie pentode uitgangsamoorspoH
DR ■> te gebruiken.'

ode

TECHNISCHE 0E0EVENS:
Zell-inductle 43 Henrlcs, i. gelljkstr.
Oelrjitstfoom'areergland 800 Ohm.
M.ximum strooimierkie 18 m.a..
Verhoudingen 2:1, 1.75 : I, 1.25 : I.
Bestelnummer; Dl’, 21

l’rija || 7.50.

Poremost as Pioneers.

L. r. Srnoorspoelen.
!)*«• DP. » Varley SmtMrrfpoel werd uitgebrMhl om te voldoen o,,
de vraag
e*n M,r* *WMr *yp» «moorspotl vool hoogspanninggtlijkilohlers en «moto versterken zooels gefnuikt worden voor opettludit - en Ihestor doeleinden.
Peie smoorspoel ken de anodestroom ven een KO-Watt veniwkerlrap
gtmakk< lijk voeren, en de «elf-lndtidle i* ruim voldoende, «angciien
deie smoorspoel vanielfiprekend gebruikt zal worden voor lompen met
loge Inwendige weerstond.
TECHNISCHE OEOBVÊNSt
Zell-inductle
13 Hcnries, zonder gelijkstroom,
I'
bij 300 m.s.,
Gelijkstroomweerstand 100 Ohm,
Maximum élroomslerkte 300 m.a.
Bestelnummer DP. 30
. Trijs II 22,50.
Naast het hierboven ontschreven type I. f. smoorspoel brengt Varley
thans nog liet model DP. 43, waarvan de gegevens als volgt luiden:
TECHNISCHE üllütVENS:
Zell-inductle, zonder gelijkstroom, 30 Hennes,

,,

bij 160 m.a., 20 Henriet,

Gelijkslroom-tveersland 160 Ohm,
Maximum slroomsterkte 150 m.a.
Bestelnummer: DP. 43

\5iley

.

. II 22.50.
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„GOLDEN" MODEL
de „Golden" Wtafebie
£
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feteoen «al de geaces^d ber^^
geleien

ïai*xlSC«i <ïS*5»S**:

19 & 23

TéTefodn

„AUDITORIUM” MODEL.
DU type luidspreker is ontworpen om Ie sarden gebruikt bl) versierbeperkte .output” behoeven ie rijn daar
kerlnstalUlies, «reike van
f dtae .Auditorium" luidspreker is uitgevoerd met een zéér sterke ,Atni"
magatel van nikkel -aluminium, D® j
veldsterkte bedraagt dan ook 12.000
lijnen per c.m.:! Is meer dan
BO--,- gevoeliger dan elke nor
male luidspreker.
Oe comrs is ongeveer gelijk aan die
van tel .Golden” type, als voorgaand

de kwantiteit, is weer iets «periaaia.
Adrter
periode eindlarsp wordt reeds voldoen
de geluidsterkte bereikt voor een dans
zaal voor vijftig paren!
TECHNISCHE GEGEVENS:
Impedantie»: Prim. Ï.CCO - 25.<W> Ohm,
,
Capaciteit:

Sec l-V; - II Ohm.
II Wan onverv *rtatUir.

(pl. min. «3 Wall anode energie)
Veldsterkte: 12M0 lijnen per era/Weergave vanal 50 Hz. tol 9X00 Hz.
Gewicht netto TV, kg, Klankbordopenag 22
Prijs fl 86,—

Wharfedale = één uit duizend! 64

Telefoon

CSndtr bofWlff*™* n!efk KOrdc’ •*«& «nig« tijd de
.«Jont>£”de RolaererK3e Omvormers in den h^, pör_.,
^ apparaten *fl° b« Ubrikait
0 , de Electro Dynaroic Constructen Co.. Ltd. te Lonfia. «tij wlj
dc meest courante typen geven wq op rsig-aSe pagina’s
everricbt.
Vafl

gUe soorten omvormers door vijl beiaagrijie

«Li.

Ie- GERU1SCHLOOZE WERKING
(Zoowel mechanisch els eissrisch!)
2e. HOOG RENDEMENT.
3e. VOORZIEN VAN KOGELLAGERS.
4e. ZÉÉR COMPACTE VORM.
5e.

LAGE AANSCHAFFINGSPRIJS.

De toepasamgamogelijkheden rijn La bet kort sameagevsidt volgend*:
Zaten Qelllksiroom 100—230 Volt cm ia
(b.f.
220 V.) 40- t;m- bOO Watt.
in gelijkstroom (b.v. 220 V.) vermogen
Zetten wisselstroom
100 t m. 500 Watt.
Zetten de spanning van een accumulator om in een hoog* gtüjkswnoiflg, (160- 1.000 Volt bij 20-200 Wat!) eni.

ELEGTRO DYHAMIG - de omtormer specialisten

OMVORMERS voor omzetting
van gelijkstroom in wisselstroom
Du» hv. voor voedhig ran r
welke normaal voor 220 V. wiaaelMroom
ïijn oniix'rncn «o «airroo: Ihwis de mogelijkheid {* geachapeji derc
op hel ooIijtCBtroomnel Col
ocoumuiator Batterij) w
mei lusschcn
«duiding van genoemde omrar
nier Db model omvormer wordt
compleet geléverd In
dIdilo «Igeelofen
kast,
aaatin ook de alvtakkiog voor
de omvormer I» aangebracht
Deze omvormer» rijn ook lever
baar loeder aivlakldag cn gelieve men on» hiervoor prijs «»n le vragen.
Spedals alvlikking voor hal gebruik bij kortegolf ontvangers II
extra.
gelijkspanning van 24
Dexe omvormer» Borden gemaakt voor
l m. 250 Volt Voor
Odieve bij
Voor bel beperken der aaoloopsSroom kunnen flanlaopweeratanden

IWuMWPibiiufea «u.

Wf| laten een ovejxicbt volgen der door ons in voorraat! gehouden
omvormtrypeo i
TYPE

WATTS-AFGIFTE.

X. I 3
Idem
X.
idem
X
Idem

40
50
90
120
ISO
200
250
300
400
500
600

idem
XX.

x. v,

WATT-VERBRLUK

n
98
ISO
200
260
230
400
630
700
780

PRIJS
II 82, 110—
. 122.60
. 138—
. 160—
, 173.—
, 195—
. 220. 267 —
. 287—
, 810—

Reserve borstel» voor genoemde omvormer» X II 0.90
Graotere Ij-pen umvormeis tot 25 K.W.
worden geleverd, men
WW* on» prijs en verdere gegevens.

ELECTRO DYNAMIC • de omvormer specialisten <*>

TfltfloOM

OMVORMERS

voor omz.,ti

van wisselstroom |n 8.ll|k.ff0om
O"'

in (tuïsllBn wonrin hm gelllkmrotrmntl wmüi
de bests nut* KO!l|k»iroQ.j!.spp»r»tea umK'^*d ¥00,

Ti Pt.

tut typ®

M O.
MO.
M.O.
100- en

WATTS-Al'OlfTl!,
PRijg
100
I
n i«s200
2
fl 210—
3
11 2*8—
200 W»li behoeft geen
annloopsettjUEÜ K»bndkt

m

Mnloop»®®'»1""1 voor bM *«>• MQ- 3‘ *“■ B 28:-

OMVORMERS voor t wee verschillende Ingongssponningen
. ,00-120 V. gelljkstr. en 200:250 V. geiijkwr.
Ulig»nSfSPinr‘*11^ 200 250 Vo,t' •**»«**e., één phiw.

Deze prijsen verslaan ilch exrintid metalen kas! en alsleküng.
Prijten hiervoor op aanvraag

OMVORMERS voor omvorming
van gelijkstroom tot wisselstroom
Speciaal voor aansluitlnfl op netten met een vaneerenoa netspanning,
Deze omvormers »l|n speciaal gewikkeld voor werking me! een robraie
regulateur, welke geen bewegen de (leelcn beiil en die de spanning auto-

ELECTRO DYNAMIG - dB omvormer specialisten 67

&r.

■ ■

k v-"
cormtonl nouts bij natajMasjitgcririilln
„ epraaint tooi *> ra»Jel i» 2» Volt
60 peludtn.
dH raspdarew o> alvultUai
ryPE

WATTS-APÖ1FTE

2.
J.
4.

2SÖ
«0
u»

i:-

PRIJS.
II tso , 197—
, 295., -U6—

GENERATOR voor aandrijving door de
venHiatorriem van den automobielmotor,
isoJ «oor geioidswagent.
Rrtnl bij variaties In liet toefenal iw dra Itr-»
Dil type beboet? extra beknchtlging van de fr- cd 12 Volts acrcteua Is ei. 20 Wadi N'onnaal
De Volgende iree typen
«X> Watt type ad. fl 245.-

en 600 Watt type ad. II 280.-

Der* prijzen

MODELLEN vroor omvorming dar sponning
batterij in hooge gefijlciponmng.
Voor ie voeding,

ELtCfHO OYHm - de om?onuBf specialisten

jj. u-, M - ’°1>

m Vu)i> «• e&«

VOLTS
250

m
300
200

.m
90

Idem
Idem
USt»
X- =•»
[den

4Ö0
300

m
500

100

ISO

500
tOO
1.BG0

XL '/■«
yon

«O
ÜÖO
1.000
200

500
600
1J500

Ma.
90

u»
I»
loo
73

ttó
125
IOC
250
200

105
100
375
2S0
ISO
e»
330
200

P«SJ8
n 3790

.

, 12256
, 122.30
. 122»
. lol—
. lil—
. *61—
. 166—
, 170-

, na—

, 245„245—

Boreottsïnile
____ _
ingevoerd roet exlxa iware kogellagers word! de pitji verhoogd ma »*■„
BENZINE
AGREGAAT met
cangehouwde Wis
selstroom Dynamo.
De hieröij i^eb-üde sfe.

EÜCTRO DYHAMIC - de omvormer specialistEE
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2 x m vking 270 V . duren pstóifc ra»

lx.

- -* A=P
2—o—2 V. - I Aap
Pna n. 7.95.
AttSOH
Voedingsblok P. 36
Dit voeding*Wok bevat de com
plete voeding voor een toote]
betaelk 500 V. plu tspa nning be
bot*, hierin is tur.dtergebracht
voedingstranslormalor met
aitfaksmoorspeel.
Het geheel is robust uitgevoerd
en in alle opzichten betrouwbaar
te noemen, de boogspanningszijde
is gezekeid met een 150 ui. a.
gtaafzekezing.
Dit voedingsblok wordt geleverd CA voor 125 V. primaire apannlng ól
voor 220 V. Bij bestelling gelieve men de verlangde netspanning op
te gevenDe secundaire spanningen zijn
2 X MO V. - 50 m. a. (na afvlakkirig 300 V.)
2—0—2 V. — 4 Amp.
2—0—2 V. — I Amp.
Voedingsblok P. 36............. Prijs PI. 14
I
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