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EDDYSTONE KILODYNE VIER
WISSELSTROOM U. K.G. ONTVANGER

INLEIDING.
De algemeene interesse voor Ultra Korte Golf ontvangst is
de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen en hoewel constructie
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De Kilodyne 4 gezien van de achterzijde.

beschrijvingen voor gewone omroep-ontvangers in groote ver
scheidenheid zijn gebracht, is er merkwaardiger wijze op het ge
bied van ULTRA KORTE GOLF ontvangers in den vorm van.
constructie beschrijvingen, zeer weinig gepubliceerd. Een der
voornaamste redenen is wel het feit,, dat onderdeelen voor Ultra
Korte Golf niet alleen van de allerhoogste qualiteit moeten zijn,
doch ook de fabrikage hiervan eischt ver doorgevoerde specialiseering op dit gebied. Meer dan voor het gewone omroepgebied,
moeten electrische verliezen tot het uiterste beperkt worden en
alleen die ontvangers welke van onderdeelen gebruik maken spe
ciaal voor dit doel ontworpen, zullen de toets der praktijk kunnen
doorstaan.
3

Met een zoo groote collectie speciaal U.K.G. golf materiaal van
„Eddystone” fabrikaat was de opgaaf voor de constructie van
een U.K.G. ontvanger minder moeilijk. Met de KILODYNE VIER
meenen wij er in geslaagd te zijn, een uitstekende U.K.G. gebracht
aanschaffingskosten
te hebben met maximum resultaat en lage
1
Een bijzonderheid van de KILODYNE Vier is wel dit. dat
de ontvanger ook bruikbaar is tot 2000 Meter golflengte. Voor
de Hollandsche luisteraars is dat wel van minder belang, vooral
omdat de selectiviteit met deze ontvanger op die golflengten ook
gering is, doch voor luisteraars buiten EUROPA kan dat een
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De Kilodyne-4 gezien van de onderzijde.
groote aantrekkelijkheid zijn, vooral omdat de Kilodyne vier
op golflengten van 200/500 Meter zeer effectief is. Daar het toe
stel met verwisselbare spoelen is uitgerust behoeft men zich dus
alleen die spoelen aan te schaffen, welke men voor een bepaald
golflengte gebied noodig heeft.

HET SCHEMA.
Het principe schema vindt men in fig. 3. hetwelk wij nader
willen toelichten.

De ontvanger is uitgerust met Vier Lampen, t.w. 1 Lamp Hoog
frequent. Detector, 2 Lampen Laagfrequent. Door toepassing van
4

1 lamp Hoogfrequent is straling in de antenne met genereerende
detector onmogelijk en voldoet deze ontvanger aan de nieuwste
eischen, gesteld voor radio ontvangers in Nederland. De Antenne
is apériodisch gekoppeld met de Hoogfrequent lamp, door middel
van de EDDYSTONE Universeele H.F. Smoorspoel No. 505,
en hoewel menigeen hieruit zal willen concludeeren, dat de H.F.
versterking in dezen ontvanger wel zeer gering zal zijn, merken
wij op, dat door gebruikmaking van een hoogst effectieve koppe
ling in den plaatkring van de H.F. lamp, een nog aanmerkelijke
winst wordt geboekt. De gebruikte H.F. lamp is de Philips
PENTHODE SELECTODE E 447. Deze lamp geeft een zeer
geringe demping op de in den plaatkring opgenomen koppeling en
door zijn variabele stijlheid is een uitstekende volume-regeling
mogelijk, welke bij dezen ontvanger voor vele stations dan ook
onmisbaar is.
De in den Plaatkring opgenomen koppeling is een EDDYS
TONE H.F. Transformator, de zes-pens spoel, met aperiodische
primaire, afgestemde secondaire en REINARTZ Terugkoppeling.
Deze koppelmethode van H.F. lamp aan Detector lamp is buiten
gewoon effectief en vormt een der meest vitale onderdeelen van
den ontvanger. Waar deze zes-ipens spoelen verwisselbaar zijn,
is, zooals uiteengezet, een universeele ontvanger mogelijk gemaakt.
De Detector is een TELEFUNKEN REN 904 of een PHILIPS
E-428, welke weerstand gekoppeld is met een zelfde type lamp.
De functie van de detector-lamp in een U.K.G. ontvanger vol
gens het type van de KILODYNE Vier, is zeer gewichtig. De
gevoeligheid van deze lamp, haar rustige werking en haar bromvrijheid toch, bepalen in zeer groote mate het nuttig effect van
dezen ontvanger. De Detectie is met roostercondensator en lek
en door juiste keuze van waarden der anode spanning, koppelweerstand etc., is het mogelijk geworden een terugkoppeling te
verkrijgen welke geheel zonder randgehuil is, waar het genereeren
van den detector uitsluitend overgaat in een licht suizen zonder
gilgeluiden. Op deze wijze toch is het alleen mogelijk bij zeer
zwakke ontvangst, de detector op zijn gevoeligste punt in te stellen.
Slechts zeer weinig lampen eigenen zich voor dit doel en de
TELEFUNKEN REN 904 spant hier wel de kroon naar rustige
werking en een hooge mate van bromvrijheid. De Philips E 428
doet in zooverre hiervoor niets onder, dat de werking ook zeer
rustig is en een soepel genereeren op alle golflengten mogelijk
maakt. Bij enkele exemplaren echter vertoont zich eenigen tijd
na inschakeling, wanneer de lamp zijn maximale temperatuur
heeft bereikt, lichte bromverschijnselen, welke ten onrechte in de
voeding of schakeling van het toestel gezocht zou kunnen worden.
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Zooals reeds gezegd is de detector weerstand, gekoppeld met
de eerste lamp laagfrequent, een Philips E 428, welke zijn nega
tieve roosterspanning verkrijgt door een weerstand in den kathode
kring. Deze lamp is verder gekoppeld met de eindlamp met een
laagfrequent transformator.
De gebruikte eindlamp is een PHILIPS E 443 H, welke met
speciaal opzet is toegepast. Ten eerste heeft deze lamp een zeer
groote steilheid en groote versterkingsfactor met kleine roosterruimte. Bij een betrekkelijk zwakke signaalsterkte geeft deze lamp
dus reeds een groote geluidssterkte. Verder heeft deze lamp
een gelijke waarde voor schermroosterspanning en plaatspanning,
hetwelk dit voordeel medebrengt, dat geen extra weerstand en
ontkoppelcondensator benoodigd is voor het verkrijgen van een
lagere schermroosterspanning.
De Eindlamp verkrijgt zijn negatieve roosterspanning door
den weerstand van een potentiometer, opgenomen in den minus
kring der anode spanning. De daaraan ontstane spanningsval
wordt gebruikt voor negatieve roosterspanning. Je waarde is
zoo gekozen, dat het juiste voltage verkregen wordt, terwijl tege
lijkertijd deze spanning benut wordt voor het verkrijgen van
variabele roosterspanning, benoodigd voor de volume regeling
voor de H.F. lamp. De glijder van den potentiometer maakt het
mogelijk, de H.F. lamp maximale of minimale neg. roosterspanning
te geven en om terugkoppeling te voorkomen is deze kring ont
koppeld met een weerstand van 100.000 Ohm en con
densator van 0,2 Mfd. Een goede opmerker zal onge
twijfeld reeds zien, dat op deze wijze, met den potentio
meter in den maximalen stand, de Hoogfreq. lamp nul roosterspan
ning zou krijgen, omdat geen vaste weerstand in den kathodekring is opgenomen om het rooster de minimale vaste negatieve
spanning te geven van circa 1 x/2 tot 2 Volt. In de potentiometer zijn
echter verstelbare stoppen, welke men zoo kan instellen, dat de
potentiometer-arm, op een nader in te stellen stand, sluit. De stand
van één der stopjes kan dus zoo genomen worden, dat minimaal
de voorgeschreven negatieve spanning verkregen wordt.

ALGEMEENE OPMERKINGEN.

De constructie van dezen ontvanger is met zorg ontwikkeld,
het geheel is gebouwd op een gegoten alluminium chassis, hetwelk
geheel gereed voor montage geleverd wordt. Dit gegoten chassis
geeft den ontvanger een ongekende stevigheid en sluit kraken en
stoorgeluiden uit. De H.F. lamp is half verzonken om ongewenschte koppelingen uit te sluiten. De gebruikte afstemconden-
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Chassis van de Kilodyne-4 aan de onderzijde gezien.
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sator is de EDDYSTONE ..SCIENTIFIC”, Type 942, met een
capaciteit van 150 mmfd. Deze waarde is het maximale wat men
gebruiken kan, willen de stations niet opeengedrongen op de
schaal komen. Door de lage minimum capaciteit van dit type
wordt met elke spoel een maximaal golflengte-bereik verkregen.
De Fijnregelschaal is van het allernieuwste EDDYSTONE type,
welke reeds zoozeer de aandacht heeft getrokken van U.K.G.enthousiasten. De schaal is n.1. zeer groot en vertraging zóó,
dat een buitengewoon gemakkelijke instelling mogelijk is. De
frontplaat is niet van metaal, omdat dit volkomen overbodig is,
handeffect is geheel afwezig, ook op de allergevoeligste instelling.
De meeste vitale deelen zijn dan ook ondergebracht in het alluminium chassis, dat een uitstekende afscherming biedt.

(

De terugkoppel-condensator is met ingebouwde vertraging en
voorkomt een critische instelling van de terugkoppeling.
De voeding van den ontvanger is niet ingebouwd en dit
maakt het mogelijk, dat bouwers van dezen ontvanger het
voedingsapparaat monteeren met onderdeden welke zij zelf nog
bezitten. De juiste spanningen voor de lampen worden in het toe
stel verkregen en voor de ontkoppeling zorgt het EDDYSTONE
CONDENSATOR BLOK van 6.2 Mfd. Dit condensatorblok is
in zooverre iets bijzonders, dat het geen nul-klem heeft, de nul
leider is met het huis inwendig verbonden en maakt bij montage
van het blok in het chassis, automatisch verbinding. Men heeft
maar één spanning noodig voor het toestel en deze moet
ca. 225 Volt bedragen bij ca. 40 milliamp. Men moet hierbij wel
bedenken, dat deze spanning zoo constant mogelijk moet zijn,
m.a.w. de plaatstroom transf. moet ruim bemeten zijn, is dat niet
het geval, dan gaat de spanning van de voeding te veel op en
neer wanneer de netspanning niet constant is en bestaat de mo
gelijkheid. dat men het signaal bij gevoelige instelling verliest of
dat de detector in genereeren overgaat. Nu is de spanning van
den detector in het toestel zooveel mogelijk constant gehouden
door een potentiometer-schakeling, doch het uiterste kan men hier
van ook niet verwachten. Voor meerdere bijzonderheden over het
plaatstroom-apparaat zie men onder ,,Voeding".

DE CONSTRUCTIE.
De montage van de Kolodyne Vier is vrij eenvoudig, omdat
het alluminium chassis geheel geboord en afgewerkt geleverd
wordt. De montage kan naar keuze bijna geheel met schroeven
en moeren plaats vinden, doch meer aanbevelenswaardig is,
vooral bij gebruik in de tropen, alle verbindingen te soldeeren.
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Bij de bestelling van de verschillende onderdeelen moet dus wel
worden opgegeven of de spoelvoet en de lampvoeten voor soldee-/
ren gewenscht worden of voor schroefmontage.
Men begint met eerst de bussen voor aansluiting van antenne,
aarde. Pick-up en Luidspreker aan te brengen in de daarvoor in
het chassis reeds aangebrachte montage-plaatjes. Dan brengt men
den spoelvoet en de lampvoeten op de juiste plaats, en let daarbij
wel op den juisten stand der pennen. Een en ander kan men
natuurlijk duidelijk zien aan de constructie-teekening. De bevestigingsboutjes van den spoelvoet en lampvoeten dienen tevens
als aardverbinding voor sommige verbindingen in het toestel en
daarom is op die plaatsen de verf van het chassis verwijderd,
om een goed contact te waarborgen. Nu kunnen de andere onder
deelen. als de H.F. Smoorspoelen. de laag-frequent Transformator
en het Condensator-blok gemonteerd worden. Men moet bij dit
laatste onderdeel er op letten dat de montage zóó geschiedt, dat
de waarden op den condensator in geheel dezelfde volgorde staan
als in de constructie aangegeven. Ook hierbij zal men zien, dat
op een gedeelte van het chassis de verf is verwijderd om zeer
goed contact te waarborgen.

Nu kan de bedrading van den ontvanger een aanvang nemen
en hel gemakkelijkst geschiedt dit wel in volgorde van de num
mering van elke verbinding. Alle verbindingen gemerkt met ,,A”
maken contact met het metalen chassis en men moet goed er op
letten. dat deze verbindingen uitstekend
contact
maken,
anders kan men naderhand voor allerlei onnaspeurlijke fouten
komen te staan. De gloeidraad-verbindingen voor de lampen,
t.w. 1 en 6, 2 en 5, 3 en 4, moeten, in elkaar gedraaid, aangebracht
worden Het best gebruikt men voor de montage blank, vertind
koperdraad met isolatie-kous. welke men er over schuift.

i

Het bouwplan behoeft eenige nadere toelichting, omdat men
boven op het chassis ziet en enkele onderdeelen daardoor niet
duidelijk geteekend konden worden. Daar is b.v. de weerstand
van 60.000 Ohm naast het condensator-blok tusschen de verbin
dingen 24 en 23. Deze weerstand staat verticaal, aan de eene zijde
verbonden met de condensator-klem gemerkt 2, en aan de andere
zijde met den montage-jbout van het blok gemerkt ,,A . Een
tweede toelichting behoeft de montage van den weerstand van
40.000 Ohm, tusschen de verbindingen 28 en 29, deze zijn succes
sievelijk verbonden met de klemmen 0.2 en 2 van het blok. De
verbindingsdraad van plaat-detector naar de spoelbus 5, ge
merkt no. 35, loopt hieronder door en is op die plaats gestippeld
geteekend. Vlak bij den vermelden weerstand van 40.000 Ohm
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bevindt zich een cirkelvormige aanduiding gemerkt ,,A". Dit
nu is een klein isolatie-busje, hetwelk met een boutje aan het
chassis bevestigd is, en dient om één zijde van den lek-weerstand
genummerd 40 met het chassis (— aarde) te verbinden. De ver
bindingen no. 38 en 39 van den rooster-condensator zijn hieraan
dus NIET BEVESTIGD. De verbinding no. 39 gaat onder den
rooster-condensator door een opening in het chassis en
wordt aan de bovenzijde van het chassis met de vaste platen
van den condensator verbonden. Nu resteert nog de verbinding
no. 59. deze verbindt zich aan de BOVENZIJDE van het chassis
en verbindt de draaiplaten van den condensator aan het chassis.
De verbindingen HS ■— en HS 4- en de verbindingen gemerkt
4 Volt gaan door een opening in het chassis naar buiten en vor
men de voedingsverbindingen voor de lampen, t.w. de spanning
van 225 Volt en 4 Volt voor de gloeispanning. Hiervoor gebruike
men één-polig rubberkabel en bedenke daarbij, dat het snoer voor
de gloeidraad-verbinding 4 Ampère stroom voert, dus zwaar ge
noeg moet zijn om geen spanningsval te veroorzaken. Men make
deze snoeren niet langer dan 0.75 Meter.
HET VOEDINGSAPPARAAT.

Aan een voedingsapparaat voor U.K.G.-ontvangers moet
meer zorg besteed worden dan voor gewone omroep-(ontvangers
gebruikelijk is. De transformator voor de plaatspanning moet voor
dubbele gelijkrichting zijn. 2X250 Volt; over deze spanning moet
een ratel-condensator geplaatst worden van 2X0.1 Mfd. Bij voor
keur gebruike men een transformator welke ook statisch is
afgeschermd tusschen prim. en sec. wikkelingen. De smoorspoel moet een hooge zelfinductie bezitten bij doorlaat van
ca. 40 ma. en daarbij een lagen gelijkstroom-weerstand. Is de
zelf-inductie niet hoog genoeg, dan is een tweede smoorspoel
benoodigd. Als afvlak capaciteit gebruike men condensatoren van
minstens 4 Mfd.. of beter nog electrolitische condensatoren van
8 Mfd. De gloeidraadvoeding geschiedt met een transformator
van 4 Volt 4 Amp., met midden-aftakking. Deze middenaftakking moet met aarde verbonden worden. Wanneer de plaatstroom-transformator een extra wikkeling heeft van 4 Volt 4 Amp.,
kan deze ook gebruikt worden. Vooral bij de gloeidraad-voeding
is het aanbevelenswaardig, dat primaire en secondaire wikkelingen
statisch zijn afgeschermd. Bij sterke locale zenders is de mogelijk
heid anders niet uitgesloten, dat men dezen zender door den
geheelen korte-golf band nog hoort. Men kan ook de middenaftakking op de 4 Volt winding niet gebruiken en in het toestel
een z.g. ..Humdinger" aanbrengen. Dit is een weerstand met
midden-aftakking. De uiteinden van dezen weerstand verbindt
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men met de 4 Volt spanning in het toestel aan verbindingen
3 en 4. Er bevindt zich in het chassis, tusschen de luidsprekerklemmen en Pick-up-klemmen. een boorgat voor eventueele
montage.

BEDIENING.

Wanneer de ontvanger en het plaatstroom-apparaat zijn ge
monteerd. gaat men alle verbindingen nog eens grondig na
om te zien of niets is overgeslagen. Dan kan men de lampen in
de voeten plaatsen en den luidspreker verbinden. De ontvanger
is niet van een uitgangstransformator voorzien, omdat de meeste
luidsprekers toch een transformator bezitten.*) Wanneer de lampen
voldoende op temperatuur zijn gekomen, en de volume-regeling
maximum staat en terugkoppeling minimum, dan mag alleen een
zeer licht ruischen hoorbaar zijn. Het best gebruikt men voor de
eerste proeven de spoel R (gemerkt met roode stip), of de
spoel Y (gemerkt met gele stip). Draait men nu de terugkoppeling
naar maximum, dan wordt het ruischen sterker en begint de
detector te genereeren. Men houde er wel rekening mede, dat
de detector nimmer tot gilgeluiden kan overgaan, het min of meer
sterker genereeren van den detector is alleen hoorbaar aan een
sterker of zwakker ruischen. Wanneer dus een sterker ruischen
hoorbaar wordt, genereert de detector en hoort men bij langzaam
draaien van den condensator verschillende fluitsignalen, de
groote commercieele zenders en de U.K.G. amateurs. Ontmoet
men hierbij een ononderbroken fluitsignaal, dan zal dit een tele
fonie signaal zijn, dat eerst dan hoorbaar kan worden, wanneer de
terugkoppeling langzaam teruggedraaid wordt en de detector op
den rand van genereeren gebracht is. Vergeet hierbij niet iets
bij te stemmen met den condensator. Met den condensator tusschen
20 en 30 graden en spoel R, vindt men hier op de 50 Meter
des avonds om 7 uur Holl. tijd den VATICAAN zender met een
buitengewone sterkte, vlak hieronder den Engelschen zender en
later op den avond ook den Moskou zender. Met spoel Y vindt
men des middags tusschen 20 en 30 graden den PHOHI zender.
Wanneer men zich de bediening eigen heeft gemaakt, probeert
men met de spoelen LB. Y. R en W of de detector op alle standen
van den condensator gemakkelijk tot genereeren kan worden ge
bracht. Wanneer t toestel op spoel LB (gemerkt ..Blauwe stip )
niet wil genereeren, dan kan men den weerstand van 40.000 Ohm
*) Het toestel mag niet aangeschakeld worden met de luidspreker niet aange
sloten of de luidspreker uitgeschakeld worden wanneer het toestel aan staat
Dit kan een defect raken van de eindlamp veroorzaken I
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tusschen de verbindingen 21 en 22 vervangen door een waarde van
30.000 Ohm. waardoor de lamp iets meer plaatspanning krijgt.
Wil de lamp dan nog niet genereeren op spoel LB, dan kan men
gerust tot een ander exemplaar detector-lamp overgaan. Dit zal
zich echter in uitzonderingsgevallen kunnen voordoen, b.v. wan
neer de plaatspanning beneden de voorgeschreven waarde van
225 Volt is. of wanneer de detector een slecht exemplaar is.
De mogelijkheid bestaat ook, dat het genereeren te krachtig
is en bij terugkoppeling gilgeluiden ontstaan en ook randgehuil,
het beste verlaagt men dan den weerstand van 60.000 Ohm tus
schen de verbindingen 24 en 23 tot 50.000 Ohm, waardoor de
detector iets minder plaatspanning krijgt.

Na korten tijd zal men zonder twijfel zooveel routine ver
krijgen, dat men in staat is zelfs de zwakke uitzendingen goed
in te stellen.
En nu

LUISTERT
DE WERELD SPREEKT.
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Eddystone dealer Fa* H*Thie*
Oude Ebbingestraat 21*Groningen*

BENOODIGDE ONDERDEELEN.
1 EDDYSTONE gegoten aluminium chassis, ge-j
heel compleet, geboord, met aansluitbordjes en
frontplaat
1 EDDYSTONE Afstemcondens. no. 942/150 mmfd.
1 EDDYSTONE Terugkoppel condensator no.
957/200, met knop en schaal ...
.
2 EDDYSTONE H. F. smoorspoelen no. 505
1 EDDYSTONE Condensator blok 6.2 mfd.
1 EDDYSTONE Open Fijnregelschaal no. 970 B
1 EDDYSTONE zes-pens spoelvoet met schroefklemmen no. 963 of
1 dito met soldeerlippen no. 964
4 EDDYSTONE chassis-lampvoeten, 5 pens, met
schroefklemmen, no. 956 of
5 dito met soldeerlippen no. 954
1 ELPRO. Speciale Potentiometer, 300 Ohm, met
knop en schaal
1 G. R. H. Speciale L.F. transf. type K-4-2000 ...
1 SERADEX weerstand, 1.5 Watt, 600 Ohm ...
1.5 Watt, 40.000 Ohm
2
1.5 Watt, 60.000 Ohm
2
100.000 Ohm
1
1 megohm
1
0.5 megohm
1
3 megohm
1
1 Mica condensator, 50 mmfd
1 Mica condensator, 2000 mmfd
1 Mica condensator, 10.000 mmfd.

ƒ 13.75
„ 4.10
„
,,
„
„

3.30
2.50 p. st.
6.25
5.70

„ l.io
„ 0.80

0.70 p. st.
0.50
„ 3.—
„ 5.80
„ 0.40
0.40 p. st.
,, 0.40 p. st.
„ 0.40 p. st.
,, 0.40 p. st.
,, 0.42 p. st.
,, 0.42 p. st.
,, 0.25 p. st.
,, 0.45 p. st.
0.92 p. st.

ZES-PENS SPOELEN No. 959.

6
6
6
6
6
6
6
1
1

L B Golfbereik, 12-26 Meter
22-47 ,
Y
41-94
R
76-170 „
W
150-325
P
250-500
G
1000-2000
GY
Voedingscomb. (Tr..en Sm.), 125/220 V., of
PS A geheel compleet in kast, 125'220 V. ...

...
..
..
..
..
..
..
..
..

ƒ 2.50
„ 2.50
„ 2.70
2.70
„ 3-„ 3.„ 3.30
„16.„35.-

DE WERELD SPREEKT

®
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' 'luistert?

Het Ultra Korte Golf gebied is voor vele radio luisteraars nog een gesloten boek en de redenen hiervan zijn
vele. Het bouwen van een Ultra Korte Golf ontvanger is nu eenmaal niet zoo eenvoudig als de constructie
van een gewone radio ontvanger temeer omdat
constructie beschrijvingen van ontvangapparaten
op dit gebied in gespecialiseerden vorm nog niet
zijn verschenen. Aan inlichtingen en aanwijzingen
voor den bouw van U. K. G. ontvangers heeft het
in radio tijdschriften zeker niet ontbroken, doch
voor de meeste bouwers is dat niet voldoende
gebleken. Hen interesseert minder het „WAAROM”
dan HOE kan ik zelf zulk een ontvanger bouwen,
met honderd procent kans van slagen.
De bouwbeschrijving van de „KILODYNE 4”
geeft alle inlichtingen over een 4 lamps wisselstroomontvanger, welke met eenvoudige middelen
maximale resultaten biedt. Er is van afgezien, deze
ontvanger met ingebouwde voeding te ontwerpen,
omdat het thans mogelijk is, dat vele onderdeelen
voor de voeding benoodigd, zooals transformatoren,
smoorspoel, condensatoren, etc. welke de meeste
amateurs wel bezitten, weder worden gebruikt.

De KILODYNE 4 geeft Luidspreker ontvangst van alle groote en middelgroote korte golf zenders, zooals de
_____ Engelsche, Fransche en Duitsche omroepen, alsmede
Rusland, Amerika en bij gunstige omstandigheden ook
onze Indiê zenders. Het is echter ook mogelijk, stations
tusschen 200 en 2000 Meters te ontvangen, echter
met geringe selectiviteit, waarbij er dan ook den nadruk
op gelegd moet worden, dat de ontvanger meer speciaal
voor Ultra Korte Golf ontvangst is ontworpen.

De KILO DYNE 4 is een ontvanger welke ook voor
de TROPEN, en hier wordt speciaal Ned.-Indië be
doeld, zeer bruikbaar is. Alle onderdeelen zijn niet
alleen door een speciaal fabriek voor U. K. G. onder
deelen vervaardigd, maar ook volkomen gegarandeerd
voor gebruik in de Tropen.

De BOUW BESCHRIJVING geeft alle inlichtingen
van benoodigde onderdeelen en maakt het bouwen,
ook voor een leek mogelijk.

LUISTERT met
„EDDYSTONE”. Zij reikt U de hand
voor verbinding met elk land
Constructie Beschrijving 30 cents.
VOOR HOLLAND EN KOL.:

GOOISCHE RADIOHANDEL - HILVERSUM
TEL.-ADRES: DEKORT

