BOUWPAKKETTEN
MODULEN
APPARATEN
De groot programm voor de hobby-electronica
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'de claHerinnert U door een lUI
xontoon er aan, dat U in de auto
bij het uitschakelen van de ontsteking vergeten heeft, - eveneens
de verli chting, radio enz. uit te
schakelen. Daze bouwset bespaart
U de ergernis om de volgende dag
te moeten vaststellen, dat vanwege het nog brandende licht, de
accu leeg is. Voor 6 ••. 12 ,. Volt.
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Spanningsomvormer
van 12V naar 6-7,5
of 9Volt, max. 2 A
Met dit apparaat kunnen batterijgevoede 'apparaten zoals draagbare
radio's, cassette-recorders, ' portofoons, enz. op de 12 V auto accu
of boot accu aangesloten worden.
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Ex'tra telefoonbel, maakt aanslui_
ting van een tweede telefoonbel
mogelijk zonder veranderingen in
'•
het telefoontostel! De benodigde
,
" bel , en de beltr.W1sformator zijn
~ niet bij het bouwpakket inbegre~ ' pen.
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Elektriseertoestel
Wekt een zwakke, regelbare hoogspanning 80-300 V op uit een
batteri j van 3.•. 9 V (IB 100 .•. 250
mA). Dok
geschikt voor
het
zoeken
van
regenwo!,men
het
wissen.
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B 008 Netvoeding

<
B 003

omschakelbaar:6-9-12V,2A
Benodigde transformator: 12V 2A
Benodigde koelplaat ca.50x40x20mm

Wisselknipperlicht
Wissellichtknipper
voor
lampjes
van 6-12 V, 0,1 A. Deze elektronische
transistor-wisselknipper
doet
twee
lampjes
afwisseld
oplichten.
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Mini-Looplicht
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Eenvoudig 3-kanaals looplicht met
3 lampjes. Loopsnelheid is reg el baar.Voor 12-15 Volt. Ideaal te
gebruiken voor modelbouw , voor
kleine aanwijsbordjes, voor de
huisbar (drankflessenbelichtino) enz
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Sir ene max.1 W,3 •.•6Volt

Misthoorn 5W

... si re ne me; aa n en afzwellende
toon . Ideaal . voor modelbouw. 36 Vo ll

Verwekt een diepe, luide toon net
als een scheeps-misthoorn. Voor
4,5 .. . 12 Volt. Vermogen max. 5
W, afha nkelijk van de spanning.
Geschikt voor 8 ohm luidspreker.

Sensor-aanraakschakelaar
6 - 12 Volt
Door'n kort tikje met de vingers
toestellen
worden
inkunnen
of uitgeschakeld.
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Electronische
kanarievogel: dit
toestel
veroorzaakt
een
op'n
kanarie
gelijkende
vogelzang.
Regelbare
toon:
b.v. meeuw,
specht , kanarie • 9 Volt.
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Elektronische kanarie
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UKW-Zender 2 Watts

B 018

Testzender voor de FM -band \lan
ca. 88-'108 MH z . Voo r 9- 24 V,
max. 2 watt. Op de ingang kan
een mikro foon enz. aangesloten
worden. Let op! Dit zender mag
niet
mi sbruikt
worden!
(FMpiraten zender enz.) De PTTvoorschri ften dienen nagelleefd te
worden!
Misbruik
is strafbaar!

MG-KG-LG

Een radi o, dat zonder problemen
met moderne onderdelen gebouwd
wordt. Men kan zowel de middenalsook de korte en lange gal'
ontvangen.
"I.p. v.
de
oortelefoon kan ook een luidspreker 8
Ohm aangesloten worden. Constructiedetails: 1-kringer met moderne capaciteitsdiodenafstemming
met een uitgangsvermogen van
220 mW bij 9 V.
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Lichtorgel 1000 Watt

019

Lichto rgel voor gloeilampen tot
max. 1000 W 220 V. Dit apparaat
zorgt ervoor dat de lampen op de
maat van de muziek gaan knipperen.
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27 MHz-Zender 6 Watt
Afstembaar van ca. 25 ••• 35 MHz.
Modulation:
AM •
FM. Voor
12 ••• 60V. De rendër kan nadien
met
behulp
van
een
kristal
(Quarz)
gestabiliseerd
worden.
Denk aan de PTT -voorschriften,
misbruik is strafbaar!
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3-kanaals-lichtorgel
Laat de lampen in de maát · var)" . ,._,
de muziek oplichten. Elk kanaal
is
afzonderlijk
regelbaar.
De
ingangstrafo zijn volgens VDEvoorschri ft en
vervaardigd
(2kamers). Er kunnen gloeilampen
tot max. 500W/220 V aangesloten
worden.
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6-kanaals-lichtorgel

B 029

Elk kanaal is apart regelbaar. Dit
lichtorgel is bijzonder geschik t
voor gebruik bij stereo- installaties, omdat het 2 LF -ingangen
heeft. Het lichtorgel kan echter
ook
op
een
mono-installatie
gebruikt worden. Ve rmogen per
kanaal : ma x. 500 W/ 22 0 Vo lt.

~
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6,5 m Looplicht-Slang
Looplicht-slang
met
ca .
66
gekleurde lamp jes en kom pIe te
elektronische
loopli c ht
stur ing.
Voedingsspanning : 6 V, ca. 1,5 A.
De lampjes worden in de slang
en
regelma t ig
na
ingebouwd
e lkaar
ingeschak e ld ,
daa rdoor
ontstaat
een
zee r
effektvo l
"lopend" li c ht spel.

3 kanaals-Iooplicht 220V
De loopsnel heid is re ge lbaa r. ElI<
kanaa l is belas t baar tot max . 500
W. Er kunnen enkele lampen ,
lampkettingen
of
la mpgroep e n
aangesloten worden.
Toepassing:
voor lich t e ff ec ten in dico theke n,
winke ls en z.

B 025

U-Stroboscoop

B 035

Flitslicht
stroboscoop
met
U
vormige
flit s buis
voor
felle
fl itsen. Re gelba re sne lheid: ca .
1-10 Hz. Voeding: 220 VI"'-J
Toepassingen: e ffe c tbe licht ing in
discotheken, t e n toonstellingen, voor
truc-fotografie enz .

FBI-Sirene 12 V 15 Watt
Ze er
krach t ige
e lektronisch e
s irene met het geluid van een
Am e r ikaa nse politi e -auto. In de
zorg t
een
ve rste r ke r- e indt ra p
darlingt on- t ra nsis tor
_oor
ee n
we rk e lijk verm oge n va n 15 Wa t t '.
Voed in gsspa nning: 12Vo lt. Gesc hik t
voo r 8 ... 32
Dhm
luidspr eke rs.
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UFO-sirene 12 V, 15 W
Zeer krachtige sirene met he t
geluid uit de film "Star Wa r".
Voedingsspanning: 12 v. Vermogen: ma x. 15 Watt. Voor 8 ..• 32
Ohm luidsprekers.
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Audioscoop 12 Volt
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Veroorzaakt
op
het
televisie
beeldscherm
vert ikale
zwarte
balken, die op het ritme van de
muziek bewegen (zoals bi j een
oscilloscoop ).
Eenvoudige
aansluiting op de antenne -ingang van
de T,.
Voedingsspanning: 12 V.
Geschikt
voor
zwart wit, e n

B 037
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Sensor-cijferslot 6 V
Bij aanraking ' van de juiste c ijfe rs
schake ld een relais in. Wannee r
c ij fe rs
aangeraa kt
verkeerde
worden, blokkee rd het slot automatisch voo r een bepaa lde tij d.
De cijfers kunnen naar
keus
geprogrammeerd
worden.
Voedingsspanning: 6 Volt
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Spanningsomvormer
van 12V = naar ca.
220 V max. 120 W
Spa nn ingsomvorme r
va n 12 Vo lt
autoacc u naar
220 V wissel spanning, ca . 50 Hz (regelbaar).
De benodigde transformator e n
koelplaat worden niet bijgeleverd
(z ie onderdelenli jst).

B 039

Knipperlicht 4,5 ... 12 V
Knippe rschakeli ng
voor een of
meerdere lampjes 4,5 ..•12 Vo lt
tota l max. 0,1 Amp.

B 045

Lichtgevoelige schakelÇlar
4,5 .... 12 Volt
Het apparaat schakeld bij licht of
duisternis (schemering) het relais
in of uit (i nste lbaar). Voor 4,5 ... 12
Vol t .
Toepassi ng:
Wanneer
de
lichts traal
van
een
lamp
bij
de uren, ramen
enz. door een
persoon wordt onderbr'oken, geef t
het
a pparaat
alarm.
Ook
te
gebruiken als sche mersc hake laar.

Appel-radio

llchtsch.t .... r

Een kleine middengol fra dio . De
bedrijfsspanning wordt als bioe lectr iciteit met behulp van
appel opgewekt' De twee speciale'
electroden worden in de ~
gestoken
en
wekken
zo
de
spanning op. Dok geschikt voor
batterijbedrij f!

een
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Mengpaneel 6 ... 12 V
3-kanaals me ngpaneel voor het
mengen van b.v. mi crofoon
bandrecorder - rad io e nz. Met
voorverster ker ! Ingangsimpedantie:
ca . 500 ohm t ot 100 K ohm.
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Toongenerator

I

Toepasbar b.v . a ls morse-oefen
generator of als testzoemer voor
het
door te ste n
van app araten.
Te stst room: < 15 uA.

B 048
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Ti jdschakelaar
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Temperatuurgevoelige
schakelaar
Schakeld bij ee n voo raf ingeste lde
tempe ra tuur het re la is in. He t
ka n als
t hermostaa t ,
a pp ara a t
koe lkast be ve ilig in g
vorstme lder ,
enz. t oegepas t worde n. Voor 4,5 •••
12V .

Na het be d ienen van de drukschakelaa r trekt he t relai s ge seconden
durende
ca.
0 ... 180
(inste lbaar)
aan.
Voor
9 .••12V.
Voor ,', 's la rmi nstalla t ies,
ve r lic htigsapparatu ur e nz.

4

I®iu·j BOUWPAKKETTEN
B 049

Vermogensregelaar 220V
1800 Watt

B 052

Torpedojager-S irene
Oorlogsschip - sirene
"Maak schip
gereed voo r gevecht", Er we e r kl inkt een snel pulserende kort
aanzwelle nde
toari:
Uiiit--Uii i t---Ui i i t. Voed in gsspanning: 612 Volt.
Vermogen 3-15 Watt.
Voor B Ohm luidsp r ekers.

Deze
rege laar
regeld
traploos
gloeilampen, verwarmi ngsapparaten
(b.v. soldee rbout en, ovens enz.) en
tevens motoren (wisse lstroommotoren zoa ls b.v. boorm ac hines ,
decoupeerzagen enz.) Vermogen:
220 V "-J , ma xi ma a l 1 BOD Watt.

C3
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Melodie-signaal
Het apparaatje speelt in snel
tempo 3 verschillende tonen. Deze
toonvolgorde
herhaald
zich
voortdurend. Voor B Ohm luidsprekers.
Voedingsspanning:
69 Volt

JJ
B 050

Lichtzweller
De zweIIer laat 220 Volt gloeilampen in regelmatige periodes
langzáam . oplichten en langzaam
weer uitgaan. (in een tijdsduur
van ca. 2 seconden) Geschikt voor
gloeilampen tot ma x. 200 Watt.

B 051

B 055 Metaal-zoekapparaat
Het
apparaat
die n t
voor het
zoeken va n metaal. (b.v. waterbuizen ) in muren, onder vloeren
enz . Indicatie
via
een
lichtemitterende
diode.
Voor 9
V
bat te rij.

Gassensor
Dit apparaat meldt gassen zoals
alcohol, aceton, benzol, propaan,
koolmonoxide (bevindt zich in de
rook van ee n vuur!. Ideaa l als
waarschuwingsapparaat voor gassen
en vuu r. Voor 12 Vo lt.

B 056

schatvinder
Schemeringsschakelaar
220 Volt
Deze elektron ische
schakelaar schakeld
gloeilampen tot max.
bij het intreden van
ring's avonds aan,
da n' s
morgens
bij
automatisch weer uit.

schemeringsautomatisch
25UW, nOV
de scheme en schakeld
zonopgang
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Ijs-waarschuwapparaat

TL-Iamp-spanningsomvormer
Met
deze
spanningsomvormer
ku nnen
TL-lampen
(8 ... 20
W)
rechtstreeks op een 12 Volt auto
akku gebruikt wo rd en~ Het licht
is aanmerke li jk feller. als dat va n
gloeilampen, dat .bestekend een
aanzienli jke
energie
besparing'
Ideaal voor weekend huisj es, op
de
camping,
in
auto's
enz.'

Dit apparaat meldt ontoelaatbare
te mperatuur-veranderingen
in
koelkasten, vrie scelle n enz . Ook
in de auto te gebruiken als ijzelmelder, wanneer de voeler onder
de
bumper
gemonteerd
wordt.
Voedingsspanning:
9 ... 12
Volt.
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Induktieve afstandsbesturing
A fstandsbesturings
sc hakeling
d.m.v. 10 KHz magneet impulsen.
Kom ple et met zender en relaisontvanger.
Bereik :
1-2
meter.
Ideaal
als
garagedeur
opener.
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Elektronische zekering
Deze ze kering wordt eenvoudig
met twee aa nsluitpun te n voor de
verb ruiker geschakeld (zoals een
normale ze kering ). Bij overschrijding van de
ingestelde werkst room , sc hakeld de ze kering de
st room a f. In s telbaa r tussen 100
mA
en
3 A. Geschikt voo r
tussen
5 . .. 30
Volt.
spanninge n

Impulssturing-toerentalregelaar
De stu ring maakt het mogelijk om
een
gel ijkst roommodeltrein
langzaam
en natuurget rouw te
laten
optrekken,
evenals
een
traploze
regeling
tot
volle
snelhe id.
Gelijkstroom-printboormachines kunnen belastingsonanfhandel ijk in toerental
geregeld
wo rden. Volledige kracht bij al le
toerentallen'
Spa nning:
12-16
Volt, ma xi ma al 2 A.

B 062

Infrarood-lichtschakelaar
afstandsbereik meer als
6 meter
Lichtschakelaar met een onz ichtbare infrarood lichtstraal. Kom pleet bouwpakket met zender en
ontvanger.
Afstandsbereik
meer
als 6 meter! Voedingsspanninge(1:
ze nder 9 .. •12 Volt, ontvanger 12
Volt. Relaiscontact: 3 A schakelvermogen. Idea a l voor ala rm installaties, voor het automatisch
fotograferen
van
di eren
enz.
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Digitaal cijferslot
Na het intoetsen van een 4cijfe r ig getal t rekt het relais
aan . Het codegetal is vrij pro grammeerbaar en kan gemakkelijk
vera nderd worden. Voedi ngsspanning: 12 Volt. Toepass ing: Als
deurslot
zonder
sleute l
enz.

Stoomlokomotief geluid
met stoomfluit
Dit apparaat wekt het sissende
geluid
op
van
een
rijdende
stroonilokomot ie f.
Het
geluid
wordt vast ingesteld, of werkt
afhankelijk
va n
een
op
een
bepaald moment ingestelde
rijsnel heid.
Geschikt
voor
alle
modelbanen met bedrij fsspanningen
van 9-20V, gelijk- of wisselspanning.
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B 067
B 064

Netvoeding 0 ... 28V, Z,Z A
Elektronisch rege lbare netvoeding
0 ... 28 V, max. 2,2 A. Benodigde
tra nsformator: 24-27 Vo lt. Koe llichaam: 10x10x5 cm.

B 065

Spanningsomvormer
van 6V naar 1ZV en van
1 ZV naar 18 .. 30V, 1 ,5A
AI naar gelang de wikkel ing van
de transformato r kan elk va n de
bovenstaande spanningen met deze
gelijkspanningsomvormer
bereikt
worden. Ideaal voor het voeden
van andere apparatuur uit de 6V
of 12V auto-accu.
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Antenne versterker
Breedband antenne versterker van
0, 15 ••• 150 MHz , 9 ••18V. Versterking : ca. 5... 20 dB (bij FM 10
dB ). Wegens zijn grote bandbreedte
kan hij voor ontvangpt verbetering in radio's 27 MHz-ontvangers
en
televisie -appa raten
gebruikt
worden.

B 068

Autoantenneversterker
1Z Volt
De
antenne
wordt
eenvoudig
tussen de antenne en de radio
geschakeld.
Voor
60 ... 75
Ohm
coaxkabel. Versterk ing ma x. 22 dB
Frequent iebereik: ,' ong.
0,5 •. . 150
Me .

B 069

A fluister-Stethoskoop
U kun t afluisteren door dunne
wanden,
deuren,
ramen
enz .
Uiterst gevoelige voo rve rsterker
met mikrofoonkapsel en oortelefo on. Voor het beluisteren van
die ren (b.v. mu izen), als babyfoon
e nz.

I a:Uit.j BOUWPAKKETTEN
Wanner de voelers in aa nrak ing
komen met water, gaat er een
luide zoemer. Voor 6 - 9 Volt.

Hoogwaardige
Hl-r I-vers terker
met een geintegreerde schakeling. Vermogen max. 4-12 Watt.
UB
!l ... 16
Volt.
r- 4U ••• •••••
20.000 Hz. GevoeJighe id: min .
500 mV. Geschikt VOor 1,6 .••.. 8
ohm luidsprekers.
~------------.-~4t+
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Snelheidsregelaar 10/30A
Elektronische toerenregelaar voor
gelijkstroommotoren
12-16
V,
max. 10 Ampere . Door de aanschaaf van meer vermogenstransistoren kan het regelbereik uitgebreid worden tot 30 Ampere l

B 072

B 076

Versterker 26W

I~

Hoogwaardige
Hl-Fl-versterker
met een geintegreerde schakeling.
Vermogen
max .
26
W
muziek, 20 W sinus. UB 28 V. lB
1 1,5 A. F 20-30.000 H z. Ge voe. Iigheid: min . 300 mV. Geschikt
voor
4 ••. 8
ohm
luidsprekers.

B 073

Universele voorversterker
Super breedband: ca.
10 Hz ... 150 KHz
2-traps voorversterke r voo r 9 ... 30V
voedingsspa nn ing.
lngal;lg:
2... 20
mVj .ui.t.gang; 200 mV •. . LV. Toepassing: als voorversterker voor
eindtrappen, ' als
hoofdtelefoonversterker enz.

B 074

Diodeontvanger MG + KG
Detektor-ontv anger voor middengol f of kortegol f (3 -9MH z). ueze
radio ,
die
volgens
hetzei fde
principe werkt als de eerste raoio
ontvanger uit grootvaders tijd,
heeft
geen
voe dingsspanning
nodig. Dit is een erg leerzaam
bouwpakket voor Oe beginneling.

Stereo-correctievoorversterker
Voor
platenspelers
met
e lement.
Volgens
RlAA
Fl-norm.
Voor
12 .•. 20

B 077

Politie sirene 12V 15 W
Sterke sirene met het geluid van
een Duitse politie-sirene: talü ......
tatü ..... tatü ..... Vermogen
max.
15Watt,
afhankelijk
van
de
gebruikte
luidspreker.
Voedingsspanning: 12 Volt. Gebruik in het
verkeer op straat is tverboden l

laijjjt']SOUWPAKKETTEN
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Magnetiseur

B 081

B 082

Gewrichtsrheuma

~&}jj
B 083

acculaadinrichting
Automatische
acculaadinrichting.
Constante
laadstroom
in
7
waarden, instelbaar 4 ... 400 mA.
Voor accu's van 1,2
18 V.
Laadaanwijzing door LED. Benodigde
trafo:
18-20V,
0,4
A.

M
y

Klapschakelaar
Deze akoestische schakelaar schakeld bij geluiden zoals b.v. bij
handgeklap een relais in. Bij
nogmaals klappen schakeld het
relais weer uit. Oe gevoeligheid
is instelbaar. Voor 6 Volts. Toepassing· als partyprap, als akoe-
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Metronom
De maatslagen zijn regelbaar: ca.
30 •.. 300 slagen per minuut. De
slagen worden als een luid, en
duidelijk "klak" in de luidspreker
weergegeven.
Voedingsspànning:
4,5 ••. 6 volt. Voor musici enz.

Versterker 5W
Hoogwaard ige·
Hl-PI-versterker
met een geintegreerde schakeling.
Vermogen max. 5W muziek, 3W
sinus. Geschikt voor 4 ••. 16 ühm
luidsprekers. UB 12 ••. 1bV. Gevoeligheid: min. 16lJ mV. F: 20 •• :WOUtJ
Hz.

B 079 Universele Ni-CD-

B 080

Behendigheidsspeel
Het gaat er om, dat een kleine
lus met greepje over een draad
met vele bochten en hindernissen
gevoerd wordt. Wie met de lus de
doorgestoken
draad
aanraakt,
veroorzaakt een acoustisch en optisch signaal. Een interessant spel
voor de party en lange avonden.
Bedrijfsspanning: 9 .. 12 V

Dit magneetveld-genezingsapparaat
werkt volgens hetzei fde principe
als kant en klare op de medische
markt
aangeboden
apparatuur.
Magneetveld-wisselstromen zouden
een genezende werking op vele
ziektes hebben.

B 085

Parabool-Microfoon
Deze uiterst gevoelige microfoon
kan wanneer hij ingebouwd wordt
in een halfronde reflector (b.v. in
een hal ve plastic ba!) geluiden en
gesprekken
vanaf
verscheidene
honderden meters afstand opnemen! Ideaal voor het be.luisteren
van dieren, voor detectives enz.
Aansluiting
voor
een
8 ohm
hoofdtelefoon. Voedingsspanning: 9
Volt.
puaboolopieqol

~
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Versterker 80W
Vermogenversterker der topklasse
met IC. Bedrijfsspanning 24 .. 40V.
Voor lui dspreker 4 ... 16 Ohm. F:
ong.
20 ... 20.000
Hz.
Benodigd
koellichaam:
koellichaam
met
ribben
met
minstens
2K/W! ·
(minstens ong. lSxSx3cm). Geen
bestanddee I
van
de
bouwset.

B 087

Leugendetektor
... kan veranderingen van de huidweerstand meten en via een LED
aantonen.
Verandering
van
de
huidweerstand (zweet) kunnen op
deze manier leugens, angsten enz.
vastgesteld worden. Voedingsspanning: 4,5 Volt. ~

B 088

B 090

Microfoon-voorversterker

f\

De ingangsimpedantie kan voor
alle microfoons van 4 ohm tot
100
Kohm
aangepast
worden.
Ingangsspanning:
2 ... 40mV.
Uitgangsspanning: ma x. 1,8 Vss. De
versterking is regelbaar. Frequentiebereik:
ca.
20 •.. 40000
Hz.
Voedingsspanning: 6 .•• 20 Volt, ca.
lmA.

,

B 091

~

Miniatuur verkeerslicht

B 092

3 kleine LED's rood-geel-groen
worden in volgorde langzaam na
elkaar ingeschakeld. Oe sturing
kan ook een kompleet kruispunt
met 4 verkeerslichten sturen, de
extra LED's
worden
in
het
bouwpakket niet bijgeleverd. Voor
4,5 ... 6 Volt.

B 089

Kojak-sirene 12V, 15 W
Zeer luide sirene, met een in
snel tempo aan- en afzwellende
toon (zoals in de Kojak -po litieauto ). Door de hoge werkfrequentie is de toon zeer aggressief en
ver hoorbaar! Geschikt voor 4 ..• 32
ohm luidsprekers. Het gebr~ik in
het
wegverkeer
is
verboden!!

LED

LED-wisselknipperlicht
2 LED's met verschillende kleuren
gaan
afwisselend
branden.
De
knippersnelheid
is
regelbaar.
Voedingsspanning: 6 ... 12 volt, ca.
10 mA. Geschikt voor 9 volt
batterijvoeding. Toepassing: voor
knipperende
sieraden,
discopetten, voor naambordjes, voor
modelbouw etc.

10-kanaals looplicht
Dit digitaal 10-kanaals loop licht
stuurd 10 verschillende lampuitgangen regelmatig na elkaar aan
en laat de betreffende lampen na
elkaar branden. Geschikt voor 220
Volt gloeilampen, ma x. 500 watt
per uitgang. De snelheid is regelbaar. Het apparaat werkt met
volledige sinus-sturing.

B 093

Elektronische dobbelsteen
Na het bedienen van een druktoets
geeft deze digitale dobbelsteen
een willekeurig getal tussen 1 ... 6
weer.
De
signalering
gebeurt
d.m.v . LED's. Voor batterij 4,5 V.

B 094

Televisie-testzender
Testbeeld-generator
voor
aansluiting op de antenne ingang van
het televIsietoestel. Afstembaar
op VHF en UHF kanalen. Voeding
4,5 •.. 6 volt. Er kunnen verschillende
testbeelden
ingesteld
worden.
Voor
afregeling
en
reparatie!

10
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Scheepsdiesel

B 099

... producee rt verb lu ffe nd ec ht het
gelui d va n een draa iende scheepsdieselmot or. Het di e selgeluid en
de draaisne lhei d zij n rege lb aa r .
Voo r 12 vo lt , luidspreke r 4 .. 8 ohm

B 096

Breedband-antenneverste rker, ong.
30 ... 850 Mcs. Bedr ijfsspanning 12 ..
18 Volt. [n- en ui tgangsaanpassing
60 Ohm . Versterk ing max . 20dB .
Geen a fstem ming noodzakelijk . [_
deaal voor de ve rste rking van
zwakke TV - s ignale n in het VHF _
en UHF -gebied, alsmede van de
amateurbanden.

KG-CB-ont vanger
Kortegol f
ontvanger
voor
de
ontvangst van zendamateurs en
buitenlandse kortegolf zenders in
het fre quentie bereik van 6 ... 30
MHz. Voe d ingsspanning: 4,5 ... 6 V.
Geschikt voor 8 ohm luid sprekers.
Gevoelige FE T -i ngang. Afregelingen zijn overbod ig. Ep.n ideaal
bouwpakket
voor
beginners en
scholen!

B 100

Programmeerbaar 4-kanaals
looplicht
B 101

Dit
looplich t
kan
voor
verschillende
effec ten
gep rog ra mmeerd worden: een va n de lampe n
gaat op de r ij af aan of uit , 2
lamp groe pe n we rken a ls wissel kn ip perli c ht, 2 lamp en gaan op de
r ij af aan enz . Gesc hikt voo r 220
volt, max. 500 watt per kanaa l,
afha nkelijk van de programmeri ng

a
~

B 103

B 098 Uni verseel intervalschakelaar
Schake lbere ik: ong. 1•• . 140 sec.,
schakelduur: ong. 0,2 .. •12 seconden
instelbaar.Bedr ijfsspa nn ing 7, 5... 15
vo lt. Het re la is is t t ot max. 5 A
belas tbaar . Schake l indi catie door
LED.
Toepassing:
Ruitenwisse rinte r val voor auto' s, im pulsgever
voor la mpen , motoren, a larm insta ll aties enz .

11

FM-ont vange r
Ontvangstbereik:
ca.
79 ..•110
MHz.
Gevoeli ge
"FET"-ingangskring. Voedingsspanning: 9 volt.
Op de uitgang wordt een hoogohmige
hoofdtelefoon
of
een
ve rsterker
aangesloten.
Uitgang
ca. 10mV, 50 K.

+

B 097

Speciale antenneversterker
30 - 850 Mes .

Uni versele alarminstallatie
P roffessio ne le alarmcent rale voor
12V,
aa nsl uit moge lijk heid
voor
ma x. 20 ruststroom ko ntakten .
Kon ta kt
control e
en
alarm
a anduid ing via LE D 's. Regelbare
insc hake lve rtraging en alarmtijd:
ca . 2... 15 sec. en 8 .. . 30 sec.
volgens de po litie voorschri ften.

Toonge nerat or 6 ... 12Volt
R ege lbare fre quentie: ca. 1 ... 10
Khz.
Voed ing sspa nn ing
6 .. . 12V.
Kortslui tva st"ê-,
capac it ieve
uitgang .
De ze
mu ltivib rator
ge nereerd
ee n
blokgol f-s ignaa l.
To epassing: a ls signaalbron voor
he t
teste n
va n
ve rs te r kers,
radio's,
gram mofoons
en z .
De
generator geeft harmo nische n t o t
in het F M-gebied!

1l14iU·j BOUWPAKKETTEN
B 104

Scheepssirene

B 10B

Atomium
Decoratief apparaat, waarbij de 6
rode LED's (" moleculen" optisch
rond ee n groene LED ("atomkern" ) cirkelen. Voedingsspanning:
9 volt. Ideaal a ls sierraad, herkenningsteken,
broche
enz.

.. . produce e rt
een
luide ,
d iepe
siren e toon
net
a ls
bij
grote
schepe n. 6 ... 12V, max. 5W. Luidspreke r 8 Ohm. Ook ge schikt voor
alarminstallaties, deurbellen enz .

B 105

I
I

Telefoonversterker

'b:.. ·.....

I ~6 ö= :ö ö= =ö ö=

... maakt het meeluisteren van telefoongesprekken via
een luidspreker mogelijk . Bedrijfsspanning:
9 V. Men heeft hi ervoor een
luidspreker 8 Ohm nodig .

B 106

Lichtorgel-voorversterker
Deze versterker maakt bijna ieder
lichtorgel zo gevoelig, dat deze
ook aan zacht ingestelde mu ziekinstallaties, of aan de taperecorder-plugaansluiting
Ouidsterkte
onafhanke li jk)
aangesloten
kan
worden. UB 6 ... 9V, 18 max. 200
mA , Ue 50 mV, P 1 W.

B 107

..

~

C

+"t c • • •~ c .
~ .ID' o' .,-~~
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B 109

Lichtpulser
... als kni pperlicht of stroboscoop
geschikt voor 220 volt gloeilampen.
Regelbare
knippersnelheid
ca. 0,5 tot 10 Hz. Instelbare
gloeitijd. Geschikt voor 220 V
gloeilampen. Max im aal 4A (880w).

B 110

Stereo toonregeling
Deze
stereo-toonregelaar wordt
voor de stereo-ei nd versterke r ge sc hake ld. Hoge tonen, bassen en
volume zijn gescheiden regelbaar •
Voedingsspar;ning:
9 ... 18
volt.

Robot-stem
.. . vervormd de ingevoerde spraak
zodanig, dat deze kl inkt als een
robot-stem.
Instelbare
effecte n.
Het
apparaat wordt
eenvoudig
tusse n microfoon en ve rsterker
(of bandrecorder) geschakeld. Voor
9 ... 12Volt.

)v

B 111

LED-ui tgangsvermogensindicator
LED-volt en ampèremeter
Een bijna traagheidsloze meet schakeling met een. indicatie met
12 LED's. Bedri jfsspanning 12 V.
Ideaal
als
uitgangsvermogenindicator
voor
versterkers
en
bö xëii , als volt - of ampèremeter
voor geli jkrichters enz.

la4ijt·j BOUWPAKKETTEN
B 112

Elektronische
LED-thermometer

B 116

Aanwijz ing rege lbaar: ca. 1° C
tot 10° C per LED . Meetbere ik:
ca. - 20° C t ot + 150°C . ·12 ... 18V
/

B 113

Batteri j-bewaker
.... bewaak t batteri jen en a ccu's
tu sse n 3 ... 15 vo lt. Bij het da len
van de spanning onde r de inges t e lde
waarde
ga at
de
LED
bra nden. Er is ge e n eigen voe dinsspa nning nodig. De aanspreekspanning is instelba a r. Dit appa raat
voorkom t
de
schadelijke
tot a al-on tlading va n accu's enz .

cv

Toerentalmeter 12V
Voor 1 ... 6 cy linder motoren me t
ont s t eki ngspoel
en
onderbrekercontact. Voor 4 takt of 2 takt
motoren, niet voo r diesel motore n'
Aanwijzi ng-d':-m .v. 12 'lichtgevende
diodes.

B 117

·n· F M zender
Ca . 88 ... 108 MHz . Voed ingsspan ning: 9 vo lt batterij . Zeer gevoe lige

ingang

tenspe ler,

voor

iTd CïO foon,

toongenerator

p la-

e n z.

B 118 Dimmer 400W,220V
B 114

Voo r

B 115

Dez e
ve rmogensregelaar
regelt
220 V gloeilampen , verw a minge ï.
zoa ls b.v. soldee rbou t en , techn o

Stereo-versterker
2 x 8 Watt 6 ... 18V
lu idsp r eker

4 ... 16

baden

Versterker 8 watt
HIFI
versterker
met een
IC.
Voed ing sspanning: 6 ... 16 volt. Ge voe ligheid: ca . 160 mV. Geschikt
vor
4 ... 16
ohm
lu idsprekers.
Frequentiebereik: 40 . .. 20000 Hz .
r---------1---~--.+

.p
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enz . ,

uni verse le

motoren

(boo rm achines ,
keukenmachin es)
tot een kontinu ve rmogen van 400
W, 220V . Kortstondig ook to t 800
Wa tt bel a s tbaar'

ohm

B 120

Zware dieselmoto
6 ... 12 Volt
. .. genereerd
natuurgetrouw
het
ge lu id van een zware diese lmotor.
U kunt onafhankelijk van elkaa r
instellen:
uitlaatgeluid,
het
klapperen van de kleppen, het
t oerental. De snelheid kan, naar
keuze, afhankelijk va n de e lectroscheepsmotor gestuurd worden 0 f
-op een vast toerental ingesteld
wo rden. Geschikt voor 4 .•. 8 ohm
luidsprekers 7 .. • 10 watt!

I ~iU'l BOUWPAKKETTEN
B 122

Stereove rsterker
B 129 Mini-versterker
- --aU , 6 ..• 12 Volt
7 .••15V, max. 250 mW

2><2,"5
Voor

B 123

luid spre ker

8 ... 16

Kleine versterker voo r 8 ... 16 ohm
luidspreke rs, stroom verbruik ma x.
100
m A,
fr equent iebere ik
ca .
100 .. . 18000
Hz.
Idea a l
voo r
int e rc om installa ti es, voor onze
transisto r en diode
ont va nger s
enz.

ohm

F otoelectrische barrière

T emperatuurschake laar
Lichtdetektor
Combi-bouwset

B 124

Een bijna traagheidsloos mee tapparaat met een Ser LED-indicat ie.
Bedrijfsspanning l2V. Ideaal als
uitgangsvolumeindicator voor versterkers en boxen, als voltmeter
of ampèremeter voor gelijkrichters enz.

------Stereo----- LED-uitgangsvermogenindicator

Ideaal als LED-autovoltmeter!

y+

Een bijna traagheidsloze aanwijzing van het ve rmogen, geschikt
voor
versterkerinstallati es
van
Watt.
De
aanwijzing
2 ... 100
geschiedt d.m. v. 24 LED's ( 2 x
12 LED ' s). Bedrijfsspanning 12 V.
Eenvoud ig aan de lu idspreker aan
te sluiten.

B 125

LED-Uitgangsvolumeindicator - LED-Volt-en
ampèremeter

B 130

Met deze "Com bi-bouwset" kan
we ns
een
fotoelec tr ische
naa r
een
t emperatuurschabarrière ,
kelaar (-40° C
+100°), een
vorstdetector, of een lichtdetecto r gebouwd worden . De bedr ij fsspanning
voor
alle
apparaten
bedraagt 12 V. Het relais is tot
ma x. SA belastbaar.

200 Watt Versterker

DI

Stereo mengsysteem

B 131

Verste rker met groot vermogen
der
topklasse
voor
luidspreker
4 ... 16
ohm.
Bedrijfsspanning:
24 ... 36V, ma x. SA. F: 20 ... 20.000
Hz.
Noodzakelijk
koellichaam:
koellichaam met ribben met de
m in. maten 20xl0x4 cm of groter
(thermische weerstand
< lK/W )

Er kunnen
3 stereosignalen gemengt en daarbij ieder kanaal afzonderlijk geregeld worden. Bedrijfsspanning: ong. B••• 1BV. Uitgang: max. JV,F: ong. JO ••• 20.000Hz
IN

--_

.....

.---

...

Cl

I.

+

I--eUit

IN

Schakelschema voor 1 k......l. Het andere
stereokenaal heeft dezelfde opbouw.
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Flitslicht 6 ••• 24V,1A

~

~
r"

-"i)"
-::.'

8 135

Flitslichtgever voor gloeilampen
tot max. 1A. Korte, zeer helle
regelbare
flitsopeenvolging.
De
spanning
van
de
lamp
moet
ongeveer half zo groot zijn als de
bedrijfsspanning van de printplaat.

Electronisch
roofvis-hengellokaas
Door het felle opflitzen van 2
micro-Iichtdiodes worden roofvissen aan de vishaak gelokt. Bedrijfsspanning: 9 Volt

1

L-________~--~~.+

8 136

B 133

Precisieti jdschakelaar

Electronische acupunctuur
De
electronische
acupunctuur
wer kt tegen vele zi ektes. Deze
bouwset werkt volgens he t electr.
acupunctuursysteem.
Een
beschri jfving met afbeeldingen voor
de geneeskund ige beha ndeling ligt
bij. Bedrijfssp anning 3••• 12 Volt.

Een zeer nauwkeurige tijdschakelaar voor schakelprogramma's van
ong. 0,2 sec. tot 1 uur. Het apparaat sch&kelt na een druk of de
drukknop in en na afloop van de
voorprogrammeerde tijd weer uit.
Met de reset-drukknop kan het
tijdprogramma te alleen tijde onderbroken worden. Bedrijfsspanning
12 Volt. Met precisiereedrelais.

• m i9f'8ine, docw 1trea
veroor1aD:te hDof~i;n

door ~tidc: ve roorzapte
pijnen in gewrichten
• pijn in de gewrichten zou"
arthrose of ver.tuiking

8 137
8134

Monoklankregelaar

Afzonderlijke
regeling
van
de
luidsterkte en de hoge en lage
~ tonen
~, Deze
monoklankregelaar
wordt
voor
de
monoeindversterker
geschakeld. De luidsterkte en de
hoge en lage tonen zijn afzonderlijk
regelbaar. - Bedrijfsspanning:
9 .. . 18 Volt.

#

Ionengenerator
- badplaatsklimaat in eigen huis Ingang: 6 ... 18 V gelijkspanning,
uitgang: 2 ... 7 KV ·
. Bevei ligd
tegen aanraking door stroombegrenzing < 200 ~A.
"
,\

-

+

,"

.

1

I
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B 141
Sensor-deursirene
-- Junior-sirene - 6 ..• 12V
Deze luidsterke sirene begint na
het aanraken van de sensorcontacten te huilen en houdt na het
loslaten binnen 15 ••• 60 seconden
weer op. Een luidspreker werd
bijgevoegd.

luidspreker

... T.le..

Stereo
LED-VU-Meter 2x5 LED's
Nieuw l Met geboorde + bedrukte,
decoratieve alu-frontplaat

Eenvoudige aansluiting direct aan
de versterkeruitgang of aan de
luidsprekerboxen.
Bedrijfsspanning
1 Z•• 16V. Het
indicatiebereik is
instelbar. Een bi jna traagheidsloze indicatie!

~ c:a

BELANGRIJK! OP DE JUISTE MANIER SOLDEREN!

Solderen
Voor het solderen van de bouwpakketten zijn er normaal
in de handel verkrijgbare 30 Watt soldeerbout en soldeertin
met een tingehalte van 60% zeer geschikt. Er mag nooit
buiten de randen van de soldeereilandjes met tin geklodderd WOl den!
1) De pri I n en tje draadeind van het onderdeel worden iegelijkertijd verwarmd.
2) Het 3 1-' ertin wordt dan op de soldeerplaa s (niet op
de soldeerbout!) gesmolten. Het soldeertin gelijkmatig
laten uitvloeien om de soldeerplaats.
3) Het 0 ertollige draatstuk afknippen. Zo moet de soldeerplaats er uit zien!

Goed

</~\.
16
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I as) jït.i MODULEN
M 001

Kojak-sirene 12V 20 W
Krachtige sirene met
van een amerikaanse
ne. Voor 12-14 volt.

M 008 Knipperlicht 220 V
Elektroni sch
kni ppe rl ich t
voor
gloeilampen tot ma x. 800 wa t t
220 volt. De module wordt s impelweg in een toevoerleiding naar
de
gloeilamp
geschakeld
(zie
tekening). Langzaam kn ippertem po, ni et regelbaar.

het geluid
politiesire-

- - - - - ·-'2Y- '4V 3A

M 009 Lichtpulser
Knip perlicht
voor
220
volt
gloeilampen, ma x. 500 watt. Regelbare
knipperfrequentie:
ca.
15 ... 120 x per minuut. Er zijn 2
lampu itgangen: conti nulich t met
rege lmatige
onderbrekingen
of
ko rt oplichtende lichtflitsen. Benodigde potent io meter: 100 K 0,5
Watt.

M 010 Wissel-Knipperlicht

M 006 Lichtorgel 1000 Watt

Dit wisselknippe rlicht (2-kanaalslooplicht ) laat twe lampen of
groepen
lampen
afwisselend
branden.

Dit lichtorgel-moduul laat gloeilampen tot ma xi maal 1000 W, 220
Volt in het rithme van de muziek
oplichten.
De
module
wordt
simpelweg met de luidsprekeruitgang van de radio, versterker
enz. verbonden.

POT!

M 011
M 007 3-Kanaal-Lichtorgel
Lichtorgel met 3 vast ingestelde
kanalen. Deze module wekt een
levendig lichtspel met wisseleffecten op. For 220 volt, max. 3
x 1000 watt.

17

3-Kanaal-Looplicht 220V
Elektronisch looplicht voor 220 V
gloeilampen. Elk kanaal is belastbaar to t max. 500 W. De loopsnelheid is regelbaar: langzaam
tot snel. De la mpen gaan ' regelmatig na elkaar aan en weer uit.
De module kan ook als knipperlicht of als wisselknipperlicht gebruikt worden'

MODULEN
M 012

M 015

Dimmer 220V ,max.1200W
D im mer 22 0 V, max. 1200 W,
gesc hikt voo r cont inu-rege ling va n
boormachines, zagen, la mpjes ens.

Spanningsomvormer
van 12 V naar 6-7,5-9 V
Spann ingsomvormer
voor
het
voeden
va n
cassette reco rders,
radio's enz . met 6V - 7,5V of 9V
vis de 12V s ut o acc u. Max.
belastbaa rhe id: cs . 800 mA. De
spsnning wo r dt ssn de onderzijde
van
de
modu le
omgeschskel d.

zekering O, BA

--........

+ ..-l+'iAI--'-''''''-

M 01 3 Schemeringsschakelaar

12V

Deze wa terdichte,
elektronis c he
chemeri ngsschakelaar
schakeld
autom atisch gloeilampen tot 200 W
2 20 V
ij he t intreden van de
schemering' s
avo nds
aan,
en
s cha keld
dan ' s
morgens
bij
=ono pgang automatisch we e r uit.

M 014

M 016

-~-+Ausgang
_ _ _ _.._

Luidsprekerscheidingsfilter
3-wegs
4. __ 8 ohm
max. 60W
Luidsprekerscheidingsfi Ier
me t
aansluitingen voor , ee n lagetoonsm iddel toons!uidspreker en voor 1
of
2
hoge'toonsluidsprekers .
Schei di ngs fr e quehtie:ong. 900/5000
Hz . 6 dB

Ontstoorfilter 220V, 1 OOOW
Module voor het ontsto ren van
lichto r ge ls, motoren e n z. De moeenvoudig
in
de
du le
wordt
netle id ing
van
het
storende
appa raat
geschakeld. Max. belastbaarheid: 1000 watt , 220 volt.
laag

hoog
middel

M 019 Tijdschakelaar
zum Gerit

Schakeld 220V gloeilampen na het
indrukken van een drukschakelaar
aan en na een instelb are t ijd van
5 sec. - 6 min. automatisch weer
uit. Max. 250 Watt 220 Vol t "".

220V~
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l®iU·] MODULEN
M 020

Spanningsomvormer
van 24V naar 12V,1,1A

M 028 Vermogensrege laar
1600 W 220 V

Met behulp
van deze module
kunnen 12V-apparaten op een 24V
vrac h twagen
of
sc heepsakku
gebruikt worden. Maximaal 1,1 A.
Er
kunnen
diverse
modulen
parallel
geschakeld
worde n,
wa nneer ee n grotere stroom nodig
is, b.v. 2 modules kunnen een
st room
va n
2,2
A
leve r en.

-

leislungsregler
220V- 1600W

Ingang
En trée

Lost

M 029 Spanningsomvormer
van 6V naar 12V of van
12V naar 15 .. 30V,
1,5 ... 0,6 Ampere

~24V
U itgang
Sortie
12V

O msc hake lbare
ge li jkspann ings(DC -DC ).
Vermoge n
om vo rmer
afhankelijk van de spanning: max.
0,6 ... 1,5A. Er kunne n een aantal
modul es
para ll el
geschake ld
worden om het vermogen te vergrote n!

+

M 026 Zonnecel-omvormer
Deze om vo rm er leve rd bij een
ingangsspanning van 0,9 ... 3V (m ax .
een
geregelde
ui tgangs1oV)
spanning van ca. 15V (v eranderlijk ). Max .
vermoge n 7 watt.
Rendement ca . 50 ... 85 % . Toepassi ng: met b.v . 4 zonnece ll en
kunnen 12 vo lt accu's ge laden
worden,
noodzende rs,
alarm
insta ll aties enz . gevoed wo r den.

M 031 Universele Versterker 3,5W
4,5 .. . 12V, ca. 40 ... 20000 Hz, voor
4 ... 16 ohm lu idsprekers . Ingangsgevoe li gheid:
m ax.
80
mV .

i

i

M 032 Universele Versterker 10W
4,5 ... 16Vo lt , ca . 40 ... 20000 H z ,
4 .. . 16
ohm
lui dspreke r s.
voor
Ingan gsge voe li ghe id: m a\<. 80 m V.

M 033 Universele versterker 16W
4,5 .. 2oV,ca : 40 ... 20.000 H z, voor
4 .. 16o hm luidsp r eke r s. inga ngsgevoe li gheid: max. 80 mV

Accu
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la~ÎÎt.iMODULEN
M 034 Universele versterker 36W
6 ... 24 V,
ong . 20 ... 20.000 Hz.
Voo r een lUId sprek e r van 3 .. . 16
O hm . Inga ngsge voeli ghei d: 200 m V

M 044 Spanningsomvormer voor

fluorescentiebuis
... voor
directe
aansluiting
van
fluoresc entiebui zen
4 ... 20
Watt
aa n ee n 12V- au toa ccu. Idea al vo or
ca mping,
t uinhui s ,
vrac htau t o' s.

Spann ingsom vormer

M 038
- - van 24V naar 12V, 3A
••• voor het aansluiten van 12Vapparatuur aan een vrachtwagenof scheepsaccu. Schok- e n kortsluitingsvrij moduul.

koelhoekstuk

ingang
24 Volt

M 042

fluorescent ie lamp

uitgang
12 Volt M 045 Luidsprekerscheidingsfilter
3-wegs
ca. 12 dB
max. 120 W
Voor een laagetoons, middeltaans
en voor 1 tot 2 hoogetoonsluidsprekers. 4 ... 8 Ohm.Scheidingsfrequentie:
ong.
800/5000
Hz .

Computer-ontstoringsfilter
Dit filter filtert effectief stoorimpulsen,
stoorfrequenties
enz.
breedbandig uit de stroomtoevoerleiding naar de computer. Voor
110 ..•220 V, (Tla?(_ 600W . ..Storingen
via het lichtnet kunnen computer~
programma's storen, het rekenge~ '
deel te valt weg. Eenvoudig opnemen in de stroomtoevoerleiding
naar het apparaat!

Lautsprecher- requenzwelche
12dB/Okt. - eOO/5000Hz

. -+ 4-Sn, .... 120W ~

...

'"

...

'"
III
C.::/,

g'~
'"
UI
Ol'"

C

III

.- >
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hoog
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M 046

Luidsprekerscheidingsfilter
M 049

2-wegs 4 ... 8 ohm max. 75 Watt
scheidingsfrequentie: ong. 3000 Hz
aparte
basen
6
dB.
Voor
middel/hooge toon luidspreker of
een breedba ndluidspreker en een
hoge toon luidspreker (dynamisch
of piezo).

Knipperlicht voor gloeilampen tot
max.
200 W. Met
kabel
en
stekker. Langzaam knippertempo,
ca. 1 x per sec.

M 047 Lichtorgel met 4 kanalen
Een lichtorgel mit 4 afzonderlijk
re gelbare kanalen en uitmuntende
e igenschappen. Dit chassis kan
naar wens in een kast, schakelkast, HI·FI-toren, discotheek enz.
ingebouwd worden. Het aansluiten
geschiedt d. m. v. kroonstenen.
Vermogen: max . 1000 Watt per
kanaal. Bedrijfsspanning: 220 V.

~--.::.:-.M 050

M 048

•"

UI trageluidsgenerator
Met
ultrageluidsgolven
kunnen
dieren verdreven worden: bijv.
ratten,
m uizen,
wildkonijntjes,
marters, mollen, muggen. Bij gebruik op ---een-äuto, nemen reeen
de vlucht (verhindert gevaar voor
ongelukken). De ultrage luidsgo lven
zijn voor mensen ni et hoorbaar.

Spanningsregelaar voor
transformatoren
Met dit synchroon-spanningsregelaarmoduul kunnen nettrafo's 220V
(max. 400W) primair in het vermogen tussen 8 ••• 90% geregeld
worden.
Benodigde
pot. meter:
100K. Toepassing: Bouw van geregelde gelijkrichters voor groot
vermogen, geregelde wisselspanningsgelijkrichters,
het
regelen
var. trafo~s voor laagspanningshalogeenschijnwerpers, het regelen
van hoogspanningstrafo's.
·fNii1IUOE IN
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220Vrv

220 Volt ......
MonloC)evoorbeeld
bu-npcr van een

yon
8UtO

een ullrageJuidsgene"rator op de
voor het verdrijven ven damherten

vun de struut.
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M 021

Watermelder

M 025

Deze modu.Ie sc hakeld bij aanraki ng
met wa ter onm iddelijk een lamp,
toeter, be l of pomp aan. Voor
6V,
ma x.
A.
ve rm ogen:
0,5

M 022

Misthoorn
Dez e modu le genereerd een diepe
toon, die klinkt a ls een misthoorn.
Voo r 8 Ohm lui dsprekers. Voed ingsspa nni ng: 6 volt. De toon is
-instel baar.

IOem

e

Looplicht 6 Volt
Loopli c ht-stur ing voor 3 lampjes
6V max . 200 mA. Ideaal voor
mode lbouw, voor verli c hting van
spee lgoe d enz .

Kema
Looplicht6V
St."

+ '''H.
-

ws .

t-

.. IY-

M 037 Miniatuurversterker

2,5W

4, 5... 12V, ca. 50 ... 28000 Hz, voor
luids preker a... 16 Ohm , ingangsgevoelighei d ong. 50 mV.
Poti 10K

8 Ohm

4,5 ... 12 Volt

M 023 Motorgeluid-module
Deze module genereerd een knetterend gelu id, wat ste r k o vereen- ( M 043
kom t met het geluid van een - -draaiende mo tor. Op de module
kan een klei ne 8 ohm luidspreker
aangesloten wo rden. Voedingsspan'vo.
ning: 6 volt.

O

Solar-moduul ter beveiliging tegen ontlading •••verhindert een t erugl oopstroom
(ontlading) tusse n de zonneene rgiecellen e n de accu, wanneer de
zonnee nergiecellen bij weinig licht
te weinig stroom leveren. Spanningsverlies slechts < O,25V bij
300mA! Max. 1,5 A.
zonncënergieceJJen

a OH"

M 024 Wisselknipperlicht
Het knipperlich t laat 2 la mpjes
a fwissel end branden. Voor lamp jes
t ot max . elk 6V /0,2A. De modul e
is sc hokbes tendig e n wa terdicht.
Gesch ikt voor modelbouw.

22

Moduul ter be.eiliging '----~H----l
tegen ontlading '-...

ntIilr de accu ts

NIEUW NIEUW

B 033 3-kanaals-microfoon-lichtorgel
Dit lichtorgel werkt met, een
microfoon. Er is derhalve geen
aansluiting aan een versterker nodig. Vermogen: max. 1000 W per
kanaal. Bedrijfsspanning: 220 V en
12 ••• 15 Volt.

FG 01

3-kanaal-lichtorgel
Max . 3 x 500 W, 220 V. Gebouw d
onder inachtnem ing van de VOEve iJigheidsvoo rschri ften
(VOE
Veren igung va n Duitse e lectrotec hnici ). Compacte kast.

..• ",,"111111 .••• ".11111111 ... ",,"111111

Regelt
motoren
(boormach ines),
lampen, traploos tot nul. Voor 220
V 1600 Wat t /BOD Wat t.

I;!§ jU·i ASSORTIMENTEN
Onze assortimenten bestaan alleen uit onberispelijk, fabrieksnieuw materiaal. De zakken zijn naar de praktijk gesorteerd
.en voor iedere knutselaar en reparatiebedrijf interessant. De
assortimenten worden bijna alle met SB-ophanging en opgedrukte, beknopte beschrijvingen geleverd.

~ 001

Weerstanden assortiment ~ 004

Schuifregelaar + draaipot.
meter

Ong. 200 st. weerstanden 0,1 •. 0,5W
Alle waarden met kleurcodering
of opgedrukte Ohmwaarde. Ong. 1
Ohm •••• 10 M. Met kleurcodetabel

<~
De kleuringen van
een weerstand worden van links naar
rechts gelezen, waarbij
u de gouden of zilveren ring aan de
rechterlcant moet houden. Deze ring geeft de
tolerantie aan:
goud=5%, zilver= 10%.
De eerste beide ringen
geven de eerste
beide cijfers aan, de
derde ring het aantal nullen.

S 002

KLEUR
ZWART
BRU IN

Ong. 20 st. schuifregelaars en
draaipotentiometers
. (met
as).

goud -

:1

5\. tolerantie

waarde
0

,

0

,

0

,

ROOD

2

2

2

ORANJE

3

3

3

•

GEEL

•

•

GROEN

5

5

5

BLAUW

6

6

6

PAARS

7

7

7

GRIJS

8

8

8

WIT

9

9

9

S 005

Laagspanningselco assort.
Ong. 50 st. electrolytische laagspanningscondensatoren
J ••• 50V.

S 006

Polyestercondensatoren
Ong. 50 st. polyestercondensatoren
50••• 1000 Volt.

S 007

Weerstanden voor kleinere
en hoge belasting
S 008

Keramische en styroflexcondensatoren assortiment
Ong. 100 st.

LED-cijfer-, symbool-, gloei-

Ong. 100 st. weerstanden v o o r - - dradenindicatie assortiment
kleinere en hoge belasting van 1
Ong. lOst.
W tot ong. 8 W. In kooluitvoering
en
keramische
draadgewonden
weerstanden.
S 009 Schakelaar assortiment

S 003

Trimpot.meter assortiment
Ong. 50 trimpotentiometers. Verschillende uitvoeringen in liggende
en staande uitvoering voor printplaten.

S 010

Ong. 20 st. schakelaars, toetsenschakelaars,
draaischakelaars,
codeerschakelaars•.•.

Temperatuurschakelaar
Ong. 10 st. temperatuurschakelaars
(mini - thermoschakelaars)
met Iitzeaansluitingen als beveiliging tegen te hoge temperatuur
voor apparate n en electronische
schakelingen. Verschillende types
in temperatuurbereiken tussen 60°
en 120°C.

ASSORTIMENTEN
011

Diodes a ssortiment

5017

~ng. 100 st. di'o des, gelijkri chterdiodes, zenerdiodes. Alle types
met opgedrukt ' typekenteken. informatieblad
met
gegevens
aanwezig.
Alleen
1-ste-keus
types voor kleiner en hoger vermogen!

5 012

Een assortiment schroeven,moeren,
klinknagels, veren, ringen, zadels
en verder bevestigings- en montagemateriaal.
Een
onontbeerlijk
assortiment, dat iedereen gebruiken kan!

013

1 set (2 stuks) getande drijfriemen
voor
computergestuurde
werktuigmachines, robots, plotters
en andere aandrijvingen.

Isolatiekous assortiment
Plastic en geweefde uitvoering in
verschillende afmetingen.

5 014

5 019

IC-voeten assortiment

Electromagneten
5 st. electromagneten, verschillende types voor electromechanische functies in modellen, machines, automate n.

-5 -016
-

Pertinax
Ong. 500 gram hardpapier (pertinax) met koper laagje voor het
vervaardigen
van
electronische
printplaten. Alleen hoogwaardig,
zuiver materiaal. Een beknopte
handleiding voor het zelf vervaardigen van gedrukte schakelingen is bijgevoegd.

10 st. iC-voeten en afzonderlijke
verbindingen voor printplaten in
1-polige, 8/14/18/24 en 40-polige
uitvoering. Alleen merkartikelen.

5 015

1
0

Getande drijfriemen assort.
Merk-IC a ssortiment
50 st. verschillende merk- iC 's.
C-mos, digitale, lineaire en computer-iC 's.
Alleen
1-ste-keus
types van bekende fabrikanten.

~

Montagemateriaal assort.

5 020
Ong.
kg epoxymateriaal met
koperlaggje voor het vervaardigen van gedrukte schakelingen.
Printplaten met laagje aan één en
aan beide kanten. Alleen zuiver
merkmate·riaal.
Een
beknopte
handleiding voor de vervaardiging
van
gedrukte
schakelingen
is
bijgevoegd.

Mini -Reed-magneten

5 021
. .
O ng. 8 5 t. mml-Reed-magneten, - - maten slechts ong.
13x1,7x2,7
mmo
Supersterk
voor
het
in
werking stellen van Reed-contacten in modellen, alarminstallaties
enz.
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Hardpapierplaten
Ong. 1 kg hardpapierplaten (pertinax) zonder koperlaagje. Als isolatiepl~ bodemplaten
voor
apparaten, rugwanden van kasten
enz.
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