Super..Serie No 9

Prijs 65 cut

HET

RADIO-ONTVANGTOESTEL
VAN DEN

ZELFBOUWENOEN AMATEUR
HANDLEIDING BEHOORENDE BIJ
HET 3=4-LAMPS TOESTEL,
VOOR OMROEP.ONTVANGST
EN ULTRA.KORTE-GOLF
(H.F., DET., 1= 2 L .F. TRANSF. VERST.)

MET WERKTEEKENING OP WARE
GROOTTE, SAMENGESTELD DOOR

W. PEETERS

UITGAVE: RADIO-TECHNISCH PERSBUREAU
DIR.·RED. W. PEETERS
AMSTELDIJK 92 - AMSTERDAM (Z) - TEL 26612

VARTA
AMSTERDAM SPUISTRAAT 46

GLOEISTROOM-ACCU's
PLAATSPANNING-ACCU's
"SIMPLEX" - "DUPLEX"
EN "ACCUNODAX"
LAAD-G ELiJ KR ICHTERS

--

VRAAGT UWEN HANDELAAR
OM PRIJZEN EN INLICHTINGEN

LAAD. EN REPARATIE-INRICHTING
OOK VOOR PARTICULIEREN

W ie de "MEESTERZANCER"
- geplaatst achter een goed toestel niet heeft gehoord, weet nog niet
welk een volmaakt genot
Radio-ontvangst kan geven.
Ph ilips Luid spre ke r 2011
de "MEESTERZANCER'·

f. 165.-

II~~IIH~ RADIO
IILIIIP~S

~~ IHIIII iLIIIII~I~S
" M.I N IWATT

*
44

H

WONDERSERIE

2

u
VOLMAAKTE

84"3

ONTVANGST

HET

3=~-LA.MPSTOESTEL

VOOR OMROEP- EN

ULTRA KORTE GOLF-ONTVANGST.

Inleiding :
Deze werkteekening is feitelijk een combinatie van het zoo
met recht geroemde schema .. Inductief Koomans" en de
.• Inductieve detector-schakeling" . waardoor een zeer selectief
universeelomroeptoestel . is verkregen dat tevens uitmuntend
geschikt is voor ultra-korte-golf ontvangst.
Voor omroepontvangst wordt het toestel als 1-lamps gebruikt. dus H.F .• Det. en 2 L.F. (eventueel met de moderne
lampenserie A H2/A 135- A 115- B 113 als 3-lamps), terwijl
ultra-korte-golf ontvangst geschiedt door uitschakeling der
H .F .lamp. Om dit mogelijk te maken is van de normale
montage afgeweken . De grondplank wordt niet aan den
onderkant van het frontpaneel bevestigd doch In het midden.
De verbindingen zijn bij deze gewijzigde opstelling belangrijk
korter dan bij normale montage. Uit de teekening blijkt zulks
niet. doch wanneer men de grond plank naar het midden
van het frontpaneel opgeschoven denkt. valt dit onmiddellijk
op. Deze uiterst korte verbinding~n komen de werking ook
voor omroepontvangst zeer ten goede.
Er zijn twee aansluitklemmen voor de antenne. Het stekerbusje geme rkt met .. Antenne 2" is voor het gebruik van
gewone honingraatspoelen en .. Antenne I" dient voor spoelen
met aftakking; in het laatste geval Is de selectiviteit het grootst.
Zoowel wat geluidssterkte. kwaliteit. gevoeligheid en selectiviteit aangaat is dete schakeling niet te overtrd fen . ook is de
bediening hoogst eenvoudig. zoodat wij dit toestel te~ zeerste
kunnen aanbevelen .
Ten slotte wijten wij nog op de adviesbon in het boekje
afgedrukt. doch vestigen er de aandacht op dat het advies
uitsluitend schriftelijk is en noch telefonisch noch mondeling gegeven kan worden. Vragen welke niet vergezeld
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gaan van een adviesbon, 50 cent aan postzegels en
geadreueerde enveloppe worden niet beantwoord.
Ondergeschikte wijzigingen in de opstelling en onderdeelen
kunnen zonder bezwaar aangebracht worden. Alle merken
onderdeelen, mits van goede kwaliteit, kunnen gebruikt
worden. Zij mogen afwijken van den vorm en model in de
teekening aangegeven.
Benoodigde onderdeelen I
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 24 c.M.
Plaatje eboniet van 8 bij 5 c.M. (voor antenne en aarde)
..
..
• 5 bij 5 c.M. (voor luidspreker)
Grondplank van 50 bij 16 c.M.
Lampvoetjes.
9 Telefoonbusjes.
Spoelhouders, waarvan 2 draaibaar.
2 Variabele condensatoren (één van 500 en één van 250 c.M.).
2 Laagfrequenttransformatoren.
1 Roostercondensator van 300 c.M.
1 Eénpolige accu-schakelaar.
3 Stekers voor roosterspanningbatterij .
2 Gloeidraadweerstanden (één van 30 en één van 50 Ohm.).
I Roosterlekweerstand van 2 Megohm.
1 Vaste condensator van 500-1000 c.M.
Geïsoleerd montagedraad en batterijsnoeren,

'*
'*

Toebehooren.
LUidspreker.
Accu-anode batterij van 120-150 Volt of plaatsp.
apparaat.
Accu van 12/ 27 A. U.
Roosterspanningbatterij van 15 Volt.
Serie honingraatspoelen (Event. met afgetakte spoelen
nrs. 200 en 75) .
Lampen.

'*

Bij de werkteekening.
De grondplank wordt gemonteerd precies in het midden
van het frontpaneel (zie de dubbele stippellijn) hetzij met
'4

schroeven of z.g . steunen (montage-brackets). Eerst worden
alle onderdeelen op het frontpaneel gemonteerd waarna de
grondplank bevestigd wordt evenals de twee paneeltjes met
aansluitklemmen. Hierbij wordt rekening gehouden dat de
variabele condensatoren naar beneden uitdraaien zooals de
teekening aangeeft. Onder de grondplank vallen dus : de variabele condensatoren, gloeidraadweerstanden en accu -schakelaar.
Men rangschikt nu de onderdeel en op de grondplank zooals
de werkteekening aangeeft, er voor zorgdragend dat de opstelling
zoodanig wordt dat de kortst mogelijke verbindingen verkregen
worden. Daarna worden de onderdeel en op de grondplank
gemonteerd. Om de verbindingen tusschen variabele condensatoren en weerstanden welke met de spoelhouders verbonden
worden door te laten, wordt eenige ruimte uitgespaard in de
grondplank waar deze tegen het frontpaneel bevestigd wordt.
Onder de drie spoelhouders in het midden van het frontpaneel
zijn 3 telefoonbusjes aangebracht. gemerkt 1, 2 en 3. Voor
omroep-ontvangst worden de busjes 1 en 2 doorverbonden ,
b.v. met een normalen steker. Het busje gemerkt 3 blijft dan
onverbonden. Verder is nog aangebracht op het frontpaneel
even boven den gloeidraadweerstand der H. F .-Iamp een telefoonbusje gemerkt i. Voor ultra-kortegolf ontvangst wordt de
antenne daarin gestoken. De steker wordt verwijderd uit de
busjes I en 2 en gestoken in de busjes I en 3. De antenne
wordt voor omroep-ontvangst geplaatst in het busje gemerkt
"Antenne B" bij gebruik van gewone honingraatspoelen.
Wil men de selectiviteit nog hoog er opvoeren dan wordt de
antenne in het busje gemerkt "Antenne A" gezet. Hiervoor is
het gebruik van een afgetakte antennespoel echter noodzakelijk.
Men kan de afgetakte spoel zoo uit den handel betrekken,
doch ook zelf vervaardigen. Men neemt een gewone honingraatspoel no. 200 en haalt op 1/3 à 1/4 der hoogte aan den
zijkant een winding iets naar buiten zonder deze te breken .
Nadat de winding over een lengte van ± 1/2c.m. blank gemaakt
is wordt er een kort stukje draad aan gesoldeerd. Hieraan
verbindt men het loshangende snoer.
Voor omroep-ontvangst worden de spoelen op de normale
wijze in de spoel houders geplaatst, de telefoonbusjes I en 2
doorverbonde.n met een steker en de antenne in het busje
"Antenne B" of "Antenne A" geplaatst.
Voo!' ultra-korte-golf ontvangst worden alleen de drie
spoel houders in het midden van het frontpaneel gebruikt, de
busjes I en 3 met den steker doorverbonden, de antenne in

5

het busje 4 gezet en. de H.F.-Iamp gedoofd met den gloeidraadweerstand.
Het maken van ultra-korte-golf-spoelen.

Men kan de spoelen. benoodigd voor ultra-korte-golfontvangst eenvoudig zelf maken. Het beste wordt hiervoor
stijf geïsoleerd draad (Montagedraad) gebruikt. In totaal maken
we 6 spoelen voor het geheeIe ultra-korte-golf gebied.
Als wikkelvorm nemen we een f1esch (inhoudsmaat 8 d.L.
of I L.) Hier omheen worden de windingen gelegd en als 't
benoodigde aantal verkregen is, schuiven we de windingen
er af en binden ze op twee of drie plaatsen vast met sterk
garen, liefst zoo dat er eenige ruimte tusschen de windingen
blijft. De spoel kan gemonteerd worden aan een spoelhouder
of met twee bananenstekers. Zoo maken we één spoel met 1
winding, twee met 2 windingen, één met 3, één met 5 en
één met 10 windingen.
De volgende spoeIcombinaties moeten voor het ultra-kortegolf gebied gebruikt worden:

Golflengte
10- 20 M.
12- 30
20- 45
35- 75
60-150
100-225

..
..
.
..
"

Primair

Secundair

2
2
15
15

2
3
5
10
25
35

I

Terugkoppelinll
2
2
2
3
10
10

Lamp-combinaties.

Uitgevoerd als 4-lampstoestel (H.F., Det. 2 L F. transf. verst.)
voldoen de volgende lampcombinaties :
H.F. A 409 / A 435 / A 442 / A 425 / A 415. -DET. A415 Ie L.F. B. 406 - 2e L.F. B. 406 I B 403 / B 405.
Als 3-lampstoestel (H.F.. DET., I L.F . transf. verst)
H.F. A 409 / A 435 / A 442 / A 425 / A 415 - DET. A 'lIS L.F. B 443.
6
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Men dient er echter rekening mede te houden dat het
gebruik van de moderne lampen een hooge anodespanning
noodzakelijk maakt. Voor de serie A 442 of A 1.35. A 115
en B 143 of B 105 moet het
plaatsp app.. belast gemeten
(dus met het toestel in gebruik).
een spanning van HO á 150
Volt aanwijzen. Uitgevoerd als
1-lampstoestel mag de anodespanning. belast gemeten. iets
lager zijn en is 120 Volt nog
voldoende. Bij 2 x L.F. versterking neemt menalseind-lamp
de B 105. met I x L.F. versterking voldoet de B 413 weer
beter. Wanneer de A H2 gebruikt wordt als H.F.-lamp
worden de aansluitingen als volgt.
De verbinding welke thans aan P van het lampvoetje is
verbonden komt aan den top der A 112. Aan de aansluiting
P van het lampvoetje wordt een verbinding gemaal<t met a.p.
van den len L.F.-transformator.
De beide L.F .-tran~formatoren hebben een verhouding van
I : 3 1/ 2, Andere verhoudingen zijn ook te gebruiken. Men
lette bij het aansluiten alleen op de aanduidingen I. P .. O. P.
etc .• niet op den stand. De verbinding~n welke op de teekening
naar I. P .• O . P. etc. gaan worden ook verbonden met I. P ..
O. P. etc. van de gebruikte L F.-transformatoren .

Spoelen verwisselen overbodig 1
met een toestel gebouwd volgens onze werkteekenlng
op ware grootte van het 3-lampstoestel met ingebouwde
niet verwisselbare honingraatspoelen
Eenvoudige montage. goedkoopste constructie.
maximum selectiviteit.
Huizen - Parijs - Zeesen - Daventry - Motala
- Kalundborg - Hilversum zonder onderlinge storing.
Prijs f 0.65. Aanvragen serie 7.
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Het gebruik van

PRIMA ONDERDEELEN
waarborgt U een goede
ontvangst en verhoogt .
de Selectiviteit.
Wij voeren uitsluitend

KWALITEITS-PROD UCTEN
en is het dus Uw
belang deze te
verwerken.

Ingenieursbureau CONNECTOR
Bloemgracht 174, AMSTERDAM
34088

Telefoon 454 1 0 - Telegram-Adres I NGCON

Geen Radio, doch

werkelijk MUZIeK
zal ieder roepen bij aansluiting
van een nieuw type

MAGNAVOX
CONE=LUIDSPREKER

Eene Openbaring.
Ingenieursbureau CONNECTOR
Bloemgracht 174, AMSTERDAM
34088
Telefoon 4541 0 • Telegram. Adres I NGCON

