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DUPLASPlRÁLLÁMPA DEKALUMEN SOROZATBAN

A nyári hónapokban
könnyen eladható cikk az

ORION-TELEGARD
rádióvédő antennabiztositék

Különleges előnye az „Orion Telegard" nemesgáz biztosítéknak, 
hogy teljesen automatikusan működik és élettartama szinte 
korlátlan. Percek alatt könnyen felszerelhető.

Keresse fel vevőit, ajánljon részükre „Orion Telegard“-ot és 
használja fel az alkalmat, egyéb cikkek eladására vagy szerelési 
munkák elvégzésére

Gyártja:

M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A -G Y Á R
K R E M E N E Z K Y  J Á N O S  R. T. BU DAPEST .
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
a rAdíó-villamossagi kereskedők és kisiparosok országos egyesülete hiuatalos lapja

M E G J E L E N IK  M IN D E N  H Ó  1 0 -é n .

Az Egyesület taglal dilmentesen Kapjak
Előfizetési dij egy évre: Pengő 4.— 
Külföldre .........................  Dollár 1.—

Hirdetési tarifa:
59 mU széles % , soronként _ ar. P —.25
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

FŐSZERKESZTŐ :
K A FFK A  KÁROLY

SZERKESZTI:
BÍRÓ k á r o l y

Csekkszámla a
Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8

Szerkesztőség:
Budapest, V., Személynök-u. 25.

TELEFON 226—40.

Ha nincs haviét Irta: Szávai József
A R ÉV legutóbbi számában a 

legutolsó oldalon »A szerelési anyag - 
kartel« cim alatt egy kis közlemény 
jelent meg. Nem akarom hinni, 
hogy azért került a lap ily érdekte
len helyére, mint »nem érdekes«, 
hanem azért, mert a cikkecske írója 
talán abban a pillanatban maga sem 
tudott többet a kartel berkeiben va
júdó dolgokról. (Lapzárta után érte
sülünk a legutolsó fordulatról. A 
szerk.)

Úgy gondolom, sőt állítom, hogy 
e tárgykör vezérei kktémának lett 
volna alkalmas, mert a legutóbb tör
tént események komoly megfonto
lásra, illetve akcióra kell. hogy ser
kentsék kartársaimat, ami természe
ténél fogva csak a saját sajtónkon 
keresztül juthat érvényre.

Miután cikkem nem akar táma
dás lenni a gyárak és a nagykeres
kedők ellen, csak a legutóbb lefolyt 
közszállitásoknál előfordult jelensé
gekre rámutatni és annak száraz 
adatait közölni. E versenytárgyalás 
eredménye mutatja, hogy ez igy to
vább nem mehet.

Kissé furcsán hangzik, hogy mint 
kereskedő akkor, amikor úgy a po
litikai, mint az üzleti életben a kar
telek ellen küzdünk, ez esetben a 
szerelési anyagkartel mielőbbi létre
jöttét kívánom.

Vegyük mindjárt a legelső tételt, 
a kapcsoló nélküli Edison normál 
foglalatot: Hivatalosan 3 5 "o enged
ményt nyújtottak a gyárak.

Jött »X« gyár képviselője, aki 10 
"o-ot ajánlott, kapva az alkalmon,

vásároltam. Utána jött az »Y« gyár, 
amely már 35  10 -  1 0 oo-ot aján
lott. .Mire természetesen a kivételes 
vásárlási alkalmat kihasználva, újból 
vettem. Jött utána »Z« gyár képvi
selője, akinek elmeséltem fenti en
gedményeket, erre ő minden gon
dolkodás nélkül kijelentette, hogy 
kár volt rendelni, mert még tudtunk 
volna valamit csinálni.

Ezek után nem tudom megérteni, 
hogy milyen kalkulációs alapon 
ajánlotta le a fenti cikket egyik gyá
runk 18 fillérért, mely cca 6 0 c,o- 
nak felel meg. A fenti árak eléggé 
alkalmasak arra, hogy kételkedjek 
a kivételes árban. Mert ha maxi
málisan évi cca 2000 pengő értékű, 
lehívásra rendelt árut ilyen olcsón 
tudnak adni, melyben legfeljebb 
100 drb foglalat szerepel, akkor ne
künk, mint állandó vevőknek, leg
alább is ugyanazt az árat kell élvez
nünk .

A többi árak az ajánlatokban a 
következőképen alakultak: foglalat 
18, kapcsoló 3 6 .4 0 , gyűrűs körcsa
var 3 .8 0  stb. hasonló kirívó árak.*

Meg kell jegyeznem, hogy az 
előbb közölt árak nem egy, hanem 
különböző gyárak úgynevezett »be- 
törései«.

Hát igen tisztelt Gyáros és Nagy- 
kereskedő Urak! Nem gondolják,

* E cikkel kapcsolatban kérdést intéz
tünk az egyik gyár vezetőjéhez, infor
mációja szerint ezen a versenytárgyalá
son meg akarta mutatni, hogy hova vezet, 
ha nincs kartel. A  szerk.

hogy evvel a lehetetlen árpolitikával 
való lavirozásban nem tudunk hinni 
már senkinek.

Félünk rendelni és illuzórikusnak 
tartjuk a költségvetések kiszámítá
sát. Közszállitásra nem pályázha
tunk, ha még oly csekélységről is 
van szó, amely kizárólag a mi di
menziónknak felel meg, mert ebből 
a gyárak és nagykereskedők árrom
bolással presztízs kérdést csinálnak. 
S végül lehetetlenné és nevetségessé 
tesznek épittetőink előtt, mert egy
forma rezsivel és haszonkulccsal, va
lamint fizetési feltételekkel rendel
kező kartársaim pályázata között 
15 lö«'o különbség van. Ez is ki
zárólag jó, kevésbé jó, kartelfelbom- 
lás előtt, kartelfelbomlás után, kar- 
teltárgyalás alatti stb., stb. vásár
lások változatainak kihasználása 
okozta. Éppen azért, ha nevetsége
sen is hangzik, kivánom a kartel 
mielőbbi létrejöttét, mert a rossz és 
állandóan rosszabbodó gazdasági 
válságot, ha megállítani, sajnos, nem 
is tudjuk, semmi esetre se járuljunk 
hozzá további romlásához.

Egyesületünk annak idején azon 
szándékkal alakult, hogy a kereske
dők és gyárosok között a békés, 
gazdaságos működést előmozdítsa. 
Sajnos, a gyárak furcsa árpolitikája 
eddig a jó együttműködést meg
hiúsította. Bár gyenge vigasz, hogy 
nemcsak minket ütnek, hanem egy
mást is, amiből természetszerűleg 
csak a fogyasztónak van haszna.

Mi, detailkereskedők Egyesüle
tünkön keresztül és külön-külön kér
hetjük, sőt figyelmeztethetjük agya
rakat, hogy legyen vége ennek az

I Uj vádióatUaivészek, hangszórók, fadobozok stb. előkészületben !1 Rádiócsövek, villamos szerelési a n y a g o k ! Saját érdekében vásároljon cégemnél- 
1 R O T T E R  L Ó R A N D  R o t a n d  R á d i ó  R í k ó c z i ut 73. T e le fe n  3 5 -8 -2 2
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egvinásközötti harcnak, mert ez 
egyik félnek sem szolgálhat a hasz
nára.

Szüntessék meg a sugdolózó ár
ajánlásokat egyrészt, mert már hinni 
úgy sem tudunk; másrészt, hogy 
utána mi is emelt fővel és nem félve 
az esetleges kudarctól, komoly, ma
gyar kereskedőkhöz méltóan tudjuk 
áruinkat vevőinknek leajánlani.

És végül még engedjék meg sze

rényen megjegyeznem, a legutóbbi 
árajánlatok tanulságaként, hogy a 
gyárosok igyekezzenek megmaradni 
eredeti hivatásuk mellett és ne tölt
senek be a kereskedelemben olyan 
hézagot, amely nincsen. A vélt hé
zagot a kereskedelem teljesen be
tölti.

Maradjon a gyáros gyáros, a 
nagykereskedő nagykereskedő és ne 
akarjon detailista lenni.

Jogi kérdések Közh Pataki László úr. az r v e  ügyésze

Az 5999/1935. M. E. számú ár
védelmi rendelet.

A márkacikkek árának védelmére 
vonatkozó megállapodások is beje
lentés alá esnek. Márkás cikk fo
galom alatt a vonatkozó rendelet 
szerint skülönleges alakban és né
ven forgalomba liozott« árukat kell 
érteni. Az ezek védelmét tárgyazó 
megállapodásokról a kereskedelmi 
miniszter vezet jegyzéket. A jegyzék 
nyilvános. A bejelentéseket annak 
kell eszközölnie, akivel szemben a 
viszonteladók az ár megtartásának 
kötelezettségét vállalták.

A bejelentett egyes árunemek 
után évenként 250 P illeték jár. A 
rendelet szerint a viszonteladók ál
tal aláirt reverzális tartalmát is a 
hatóság tudomására kell adni. A be
jelentő egy reverzális formulát a be
jelentés megtörténtének igazolásául 
bemutatási záradékkal ellátva kap 
vissza a minisztériumtól. Tagjaink 
előtt nem ismeretlen a kir. Kúriá
nak a márkacikkek árának védel
mére vonatkozólag elfoglalt állás
pontja. A  kir. Kúria a fennálló tör
vényes rendelkezések szerint a már- 
kacikkek árának megtartását célzó 
megállapodásokat a karteltörvény 
alá esőnek minősítette. A karteltör
vény értelmében az ájrnegtartást 
célzó megállapodást a kereskedelmi 
miniszternek be kellett jelenteni. Aki 
pedig a bejelentést elmulasztotta, az 
a törvény szerint érvénytelen meg
állapodás alapján az árrombolás ese
tére kikötött szankciókkal nem él
hetett.

Az uj rendelet lényegileg elfo
gadja a kir. Kúria álláspontját és 
a márkacikkc-kre vonatkozó megál
lapodást továbbra bejelentési köte
lezettség alá esőnek minősiti.

A korábbi helyzettel szemben ja
vulást kell regisztrálnunk, mert a 
gyártó cégek terhe részben csök
kent. Az évi minimális 1200 P ille
ték évi 250 pengőre szállott le.

Az uj rendelet szerint a bejelen
tett egyes árunemek után kell egy- 
egy évben az átalányilletéket le

róni. A  tekintetben, hogy az egyes 
árunemek fogalma alá milyen ro
konáruk sorozliatók. a kereskede
lemügyi miniszter jogosított véle
ményt nyilvánítani.

A  termelő ipar és a fogyasztó ke
reskedelem szempontjából nézve 
még mindig tulmagas az az összeg, 
mely illeték címén a kincstárt meg
illeti. Különösen áll ez a villamos- 
sági és rádiószakmára, ahol sok ki
sebb cég nehezen tudja megvédetni

különben kelendő árujának árát. Azt 
kell feltételeznünk azonban, hogy a 
gyártó cégek között létrejövő és az 
Egyesületünk égisze alatt működő 
megállapodások a bejelentések 
anyagi terheit is csökkenteni tudják.

Az évi 250 pengős átalányilleték 
a mezőgazdaság megsegítésére szol

gáló alap« bevételét képezi, az ipari 
és kereskedő érdekeltség súlyos sé
relme ez a rendelkezés, mert kizáró
lag a fenti két érdekeltség termelői 
munkája teremti meg a kincstár ré
szére a bevételeket. A rendelet 1935 
június 12-én lépett életbe.

Aki tehát az általa forgalomba 
hozott árunak árát meg akarja vé
deni, annak elsősorban viszontel
adóitól az árak betartására vonatko
zólag reverzálist kell vennie és ezt 
a tényt már az első reverzális átvé
tele után a kereskedelemügyi mi
niszternél be kell jelenteni. Egye
sületünk tagjainak a részletekre vo- 
natkozóa 
kezésére

Behozatali engedély a gyakorlatban
Egyik nagykereskedőnkkel tör

tént meg az alábbi eset:
Egy idehaza nem gyártott cikk 

terjesztésével akart foglalkozni. A 
cikk Ausztriából való behozatalára 
megkapta az engedélyt. Lehívott 
18.6 kg. súlyú árut és hogy 
a propagandát megkezdhesse az 
árucikk reklámozásához szükséges 
klisék másodpéldányát is elhozatta. 
A  szállító gyár nem ismerve kellő
képen a viszonyokat a kliséket és 
az árut egy csomagban küldte.

Az áru beérkezte után az illetékes 
postahivatal kérte a behozatali en
gedélyt, annak benyújtása után 
értesítés jött, mely szerint az áru 
nem adható ki, mivel a behozatali 
engedély nem szól a klisékre is. 
Nagykereskedőnk erre eltöltött két 
délelőttöt a kor. minisztériumban, 
megkapta a kiterjesztést 100 g. kli
sére.

Kiküldte a most már kellőképpen 
kiterjesztett behozatali engedélyt is
mét a Versenv utcába kérve az áru

/ 7 ’/ 7

kézbesítését. Újabb értesités jött; az 
áru nem adható ki, mig a klisére 
vonatkozó származási bizonyítványt 
be nem mutatják.

A klisék értéke alig néhány pen- 
Igő, a vele eltöltött idő és költségek 
értéke sokkal magasabb, mint 
amennyit azok érnek. Nem tudjuk 
elhinni, hogy a kormány ily módon 
képzeli el az engedélyhez kötött 
áruk behozatalát. Nem hisszük, hogy 
komoly akadálya lenne annak ,hogy 
100 200 g. súlyú, vagy 5 10 pen
gő értékű áru behozatalánál ne haj
tanák végre teljes szigorral a deviza
védő rendeleteket.

A kereskedő az árut vétel után 
azonnal fizetendő feltétellel vásárol
ta. Nem valószínű, hogy a szállító el 
fogja hinni, miszerint 18 kg. áru át
vétele két hónapig tart.

8JWst.vi,csaGmyi47
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Korszerű szerelések Ismerteti: Molnár J á n o s  oki. gépészmérnök
7. Kiskábel.

Ezúttal oly vezetéket mutatunk 
be, mely ezidőszerint nálunk még 
kevéssé ismert, amelx Németország
ban és számos más államban né
hány év alatt nagymértékben elter
jedt.

Németországban NBU jelű veze
téknek hívják: nálunk kiskábel né
ven jelent meg a piacon.

A kiskábel erei <>lv (II szigete
lésű, de pamutbeszövés nélküli veze
tékek, melyeket közös gummiréteg 
burkol. A liézagokat is gummi tölti 
ki. A külső gummiburkolatot szóró 
san rásimuló, varratnélküli ólomkö
peny veszi körül. Közvetlenül az 
ólomköpeny alatt, vele fémes össze
köttetésű ónozott vörösréz földelő 
vezetek vonul végig. Az ólomkö 
pettyt vegyi hatásoknak ellenálló szi 
getelőanyag burkolja, vegvi hatá
soknak ellenálló, itatott papirtekrr- 
cselés- és efelett szálas anyagból ké
szült, ugyancsak itatott befonással.

-V kiskábel alkalmas nedves, vizes 
helyiségben, szabadban, poros, tűz
veszélyes helyen; továbbá ott, ahol 
a levegő sav- vagy alkalikus gőzö
ket tartalmaz. Akkumulátorhelyi- 
ség, alagút, autógarázs, aquarium, 
borpince, bőrgyár, cellulozegyár, ce
mentgyár, cukorgyár, festődé, fürdő, 
gázüzem, istálló, jéggyár, konzerv
gyár, konyha, mészárszék, papír
gyár, sörgyár, szénmosó, szivattyú
telep, szövődé, tejüzem, vegyiüzem, 
W C stb. részére kiválóan megfelel.

Réz Földelő vezeték 2 - e r ű
k e r e s z t m e t s z e t külső 100 m

0 súlya
mm2 mm kg.

1.5 1 13.5 47.5
1.5 14.5 5 7 .-
4 1.5 1 7 .- 7 3 -
6 18.— 8 3 .-

10 2.5 22.5 130.-

A kiskábel tetszőleges hosszakban
készül, tehát egyenes összekötő rit
kán kell hozzá. Kézzel könnyen haj
lítható és igy könyök, valamint iv- 
darab felesleges.

Szükséges elágazó doboz: a T-el
ágazó, a keresztdoboz hátsó beveze-

A kiskábelt falra szerelik.

2. Kiskábel szerelés.

Tilos földbefektetni, nem szabad 
falba sülyeszteni, de fali átvezetésnél 
használható.

A kiskábel oly hálózatba kapcsol
ható, melynek feszültsége a földhöz 
képest 250  voltnál kisebb, tehát a 
380  '220 voltos hálózat részére is 
megfelel.

A  kiskábel méretei:
3 - e r ü 4 - e r ü

külső 100 m külső 100 m
0 sulva 0 súlya

kg- kg-
1 4 .- 52.5 15.— 5 8 .-
15.5 67.— 16.5 7 7 .-
1 8 .- 8 2 .- 19.— 9 4 .-
1 9 .- 9 3 .- 20.5 101. -
23.5 145.- 25.5 170.-

téssel, vagy  anélkül; anyaguk vág
bakelit, vagy öntöttvas.

A kiskábelszerelés különlegessége 
jellegzetessége a perselyes csa

tolás. Minden csatoló helynek acél- 
páncélcső belső menete és a mene
tes rész belső végén felfekvő pereme

Nyáron is Iehet üxieiei kötni III
A d  i o n  e l

A  STRANDOKRA Tonalit „T.P.A. 7“ jelű uj karos pick-up-öt, 
jobb gramofonzenéhez.

A  NYARALÓKBA Tonalit „Ultra 65“ jelű permanens dina- íj 
mikus hangszórót, hogy a kertben is lehessen ' 
rádiót hallgatni.

Vezérképviselő LOEBENSTEIN L. IV. Egyetem u. 3. Telefon 86-4-44

van. E peremre fekszik egy fém
karika, arra egy rugalmas gummi 
tömítőgyűrű, e felett ismét egy fém
karika az 1. ábra szerint. A  gondo
san lecsupaszolt vezeték szigetelt 
részére a csatolás elkészitése végett 
rádugjuk a menetes anyát, melynek 
külső acélpáncélcső menete vám Ez
után a vezetéket szigetelésével 
együtt áthúzzuk az előbb emlitett

1. ábra.
A = persely 
B = menetes anya 

a C = gummigyüríi 
D = fémkarika

egyik fémkarikán, azután a gummi- 
gyürün, végül a másik fémkarikán: 
ezután a menetes anyát becsavar
juk. Ezáltal a gummigyürü alakvál
tozást szenved és jól tömitetten veszi 
körül a kiskábelt.

Az elágazó dobozokban - éppen 
úgy, mint az acélpáncélcső dobo
zoknál* a vezetékösszekötéseket 
vezetékösszekötőkkel eszközöljük, 
melyek nem foglaltatnak benn a do
boz árában, hanem esetről-esetre 
külön kell megrendelni.

A kiskábelszerelés szerszámai: 
csupaszolókés, csipőfogó, kulcs a 
menetes anya meghúzására és meg
oldására. Hajlító szerszám szükség
telen, mert kézzel hajlítható.

A kiskábel felerősítésére térköz
tartókat használunk.

A kiskábslszerelésnél bakelit, vagy 
porcellán vagy öntöttvas tokba zárt 
szerelvényeket alkalmazunk: a kap
csoló, a dugaszolóaljzat, a biztositó, 
az automata, a világítótest, a fűtő
készülék, a motor stb. burkolatának 
ugyanolyan perselyes csatolásának 
kell lennie, mint az elágazó dobo
zoknál. Kiskábelszerelést mutat a 
2. ábra

*
Mechanikai sérüléseknek kitett 

helyre oly kiskábelt szerelünk, mely
nek papirtckercselése felett vassza- 
lagköpeny van. E vezeték németor
szági jelölése: NBEU és jellemzője 
az ólomköpeny, a vasköpeny és a 
vegyi hatásoknak ellenálló bevona
tok.

Jegyzet. A kiskábel sem az NBU, 
sem az NBEU nem csőhuzal, mert 

- miként e lap 1 9 3 5 . évi március 
havi számának 8-ik oldalán közöl
tük —  a csőhuzal definíciója kizárja 
az ólomburkolatot.

* Lásd 1935. májusi szám 8-ik oldalt.
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Amit m ár ma tudnunk kell a távoiüalátásrúl > ^  Borsódy László

I.
A távolbalátás aránylag hosszú 

kísérleti munka után, elhagyta a 
laboratóriumok falait. Berlinben 
megindult a rendszeres leadás, tízzel 
egyidőbcn a felelőtlen hírek és cik
kek terjesztése is megindult, többet 
ártva, mint hasznába a kereskede
lemnek és iparnak.

N'apról-napra több érdeklődő ke
resi fel a kereskedőt: a távolbalátás 
aktuális lesz. Fontos tehát, hogy 
megismerkedjünk vele.

A távolbalátás múltjáról
Mintegy ötven évvel ezelőtt me

rült fel Amerikában a távolbalátás 
gondolata, azonban az erősítő be
rendezések primitív módja, minden 
megoldást meghiúsított. Az első ko
moly és még ma is leginkább hasz
nált módszer alapkövét Nipkovv Pál 
német mérnök rakta le 1884-ben 
az őróla elnevezett Nipkow korong 
feltalálásával.

Alapfogalmak
Az emberi szem tehetetlensége a 

kiinduló pont. Ha a forgó autókere
ket nézzük, annak küllőit nem tud
juk megkülönböztetni, úgy látjuk 
mintha egy korong volna. A szem 
nem képes a mozgásnak minden fá
zisát követni.

A  távolbalátás alatt mozgó, vagy 
állóképeknek (film, diapositiv) át
vitelét értjük. A  képeket nem le
het egyszerre továbbítani, hanem 
először képpontokra bontjuk fel. 
A képpontokat egyenként, fény
erősségüknek megfelelő erősségű 
elektromos áramlökésekre változtat
juk át. Ezeket az áramlökéseket 
dróton, vagy' drótnélkül továbbítjuk 
a felvevő készülékhez, mely a be
érkező áramlökéseket ismét megfe
lelő fényingadozásokra változtatja át 
és a beérkezés sorrendjében össze
rakja. A  könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért egy analóg példával élek. 
Képzeljünk el magunknak, egy 
templom falán, lévő mozaik képet, 
mely ezer meg ezer. kis négyzet 
alakú, különféle szinü lapocskából 
áll. Ezek a lapocskák megfelelnek 
a képpontoknak. Ha most ezeket a 
kis lapocskákat egyenként, kezdve 
a felső bal saroknál leszedem és a 
szemben lét ő falra a sorrend betar
tásával ismét összerakom, megköze-

litőleg azt végeztem el, mint ami a 
távolbalátásnál történik.

A távolbalátás elvét, az 1. ábrán 
láthatjuk.

A fény i F) egy kondenzátor len
csén (KI keresztül átvilágítja az át
viendő képet (D), mely még egy 
gyűjtőlencsén (O) és egy nyúláson 
1131 áthaladva, a Nipkow korongon 
(N) előállítja (D fordított képét. 
Mielőtt tovább mennénk, ismerked
jünk meg a Nipkow-korong műkö
désével, mely a képfelbontást végzi. 
A Nipkowkorong vékony feketére 
lakkozott fémlemezből készül, (2.

ábra), melyen spirális vonalban, 
négy'zet alakú ly ukak vannak kivág
va Ha most a képet, a korong előtt 
elhelyezett ablakra ( I I I  vetítjük és 
a korongot forgatni kezdjük, akikor 
az első lyuk végigszalad a kép fel
ső részén. Abban a pillanatban, 
amint a nyúlás jobboldalánál tovább 
haladt, közvetlenül alatta követke
zik a következő lyuk és igy sorban 
valamennyi. Ha pedig a legalsó so
ron végighaladó lyuk is elhaladt, is
mét a legfelső sornál kezdődik. Ezt 
a pillanatot láthatjuk a 2. ábrán is.

Ha mi az i. ábrán S-sel jelzett 
gyűjtőlencse mögé állunk és a ko
rongnak fent vázolt forgását figyel
jük, akkor feltéve, hogy a korong 
elég gyorsan forog, ismét előtűnik

n kép, mégpedig kis képpontokból 
összerakva. Szemünk tehetetlensége 
folytán nem az egyes pontokat lát
juk, hanem az egész képet.

Nem igy -látja-, azonban a képet 
a fotócella (P) Ez az egyes lyukak 
által áteresztett, fényre külön-külön 
reagál és a különböző fényerőssé
gekre. megfelelő áramingadozást ál
lít elő, melly el az adóállomás vezé
relhető. Ezen áramingadozás a ve
vőkészülék hangszórójában, mint 
gyors berregés lesz hallható. Ha a 
hangszóró helyett egy ködfény lám
pát (Glimmlampe) (L kapcsolunk, 
akkor az, minden áramlökést meg
felelő fényerőre fog változtatni. Ha 
a ködfénylámpát egy ugyanolyan 
korongon keresztül figyeljük mint 
amivel az adó oldalon a képet fel
bontottuk és a két korong egyenlő 
sebességgel és fázissal forog, látha
tóvá lesz a kép.

A képfelbontás módjai
a) mechanikai utón

A képfelbontás a kép átvitelénél 
elsőrendű fontossággal bir. A Nip
kow-koronggal való képfelbontást 
használják jelenleg a németek is. A 
korong ritkított levegőjű térben fo
rog. hogy a legkisebb rázkódások 
is elkerülhetők lehessenek. A koron
gon elhelyezett lyukak száma attól 
függ, hogy hány sorra akarjuk a 
képet felbontani. A lyukak egymás
tól való távolsága pedig egyenlő a 
kép szélességével. A tárcsa átmé
rője tehát egyenesen arányos a 
képsorok számával: a lyuknagy
ság és a képszélesség szorza
tával arányosan nő. Ezen ok
ból a felbontás nem történhetik 
tetszőleges képpontszámmal, mert 
ennek a tárcsa átmérője mechani
kai szempontból határt szab. Moz
góképek átvitelénél, a filmszallag 
egyenletes sebességgel halad a ko
rong előtt, nem szükséges tehát a 
lyukak spirális formában való elhe
lyezése, mert amig egy pont a kép 
egyik szélétől a másikig halad, ad
dig a film annyit emelkedett, 
amennyi egy sornak éppen megfe
lel. Ezért a ly ukak köralakban fog
lalnak helyet. Ez esetben kisebb 
átmérőjű Nipkow-tárcsa is megfelel.

A ly ukak formája általában négy 
zet alakú, de lehet többszög is. 
Nagysága a jó fény kihasználás 
miatt nem lehel kisebb egy mm-- 
nél.

A Nipkow-tárcsán kivtil még a 
Weiler-féle tükörkerék, az Okoli- 
csányi-féle tükörcsavar és Mihálv-

Megnyilt

L
L Ö W Y  é s  X S A uillamosszerelesí anua9xeresKedese 
( l ö w y  v i l m o s ) VII. ISTVÁN UT 19
Az összes szerelési anyagok állandóan raktáron. 
Legolcsóbb árak, pontos kiszolgálás.
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féle tükörkoszorü használható a 
képfelbontás céljaira.

A Weiler-féle tükörkerck lényege 
a következő: egy 5 6 cm. vastag
kerék peremén kis tükörlapocskák 
vannak elhelyezve, amelyek egy
máshoz viszonyítva egy bizonyos 
szög alatt el vannak hajlítva. Egy 
ilyen tükörlapocskára eső fénysugár 
visszaverődve, a kerék forgása kö
vetkeztében végigszalad az átviendő 
kép legfelső során. A következő tü
kör egy képsorral alacsonyabban 
vezeti a fénysugarat. így a kerék 
egy fordulata után a képet egyszer 
letapogatta.

Az Okolicsányi-féle tükörcsavar,
a tükörkerékhez hasonló elgondolás. 
A  tükrök azonban csigalépcsőszerü- 
leg vannak elhelyezve.

A két utóbbi eljárás a gyakor
latban leginkább azért nem terjedt

Egyfázisú vsitúaramu

el, mert meghajtásukhoz aránylag 
nagy energia szükséges.

A Mihály-féle tiikörkoszoru a tü
körkeréknek egy ötletes módosí
tása. A tükrök köralakban állnak 
és tükröző felületük a kör közép
pontja felé néz. A  kör közepén egy 
kis fémtükör áll, mely a reál eső 
fénysugarat a kör kerületén álló és 
egymáshoz bizonyos szög alatt el
hajló tükörkoszorura vetíti. Haa kö
zépen álló kis tükröt forgatjuk, ak
kor a fénysugár ol\an mozgást vé
gez, mellyel a képet letapogathat
juk. Ezen rendszernek előnye az 
előbbiekkel szemben az, hogy a 
forgó része egy egész kis motor 
segítségével is meghajtható.

A tükrökkel dolgozó felbontó 
rendszereknél a fény veszteség sok
kal kisebb, mint a Nipkow-korong- 
nál. (Folytatjuk.)

mntnnnk lrla Laud p,íI I I U I U I  U l l  oki. elektromérnök

kell hozni, be kell »dobni«. A szíjat 
kell megrántani. Jól szerkesztett mo
toroknál ez egyetlen, könnyen elvé
gezhető mozdulat. Nagyon jól alkal
mazhatók pl. mozigépek, eszterga- 
padok, transzmissziók, mezőgazda- 
sági gépek stb. meghajtására.

Olyan esetekben, midőn a motor
nak magától kell megindulnia, pl. 
közvetlenül kapcsolt szivattyúval, 
ventilátorral, az indulás céljára az 
állórészen külön tekercselést helye
zünk el. Az indulás megtörténte 
után ez a >segédfázis«-nak nevezett 
tekercselés a hálózatról lekapcso
landó. A lekapcsolás történhet kéz
zel, vagy automatikusan.

Kézi indító esetén a leghelyesebb 
olyan különleges kapcsolót használ
ni, mely egyszerre kapcsolja be a 
fő- és segédfázist. A  segédfázisnak 
áramot adó kontaktus csak addig 
marad bekapcsolva, amig a fogan
tyút kézzel szorítjuk. Ennek elenge
dése után a főfázis kontaktusa be
kapcsolva marad, a segédfázisé visz- 
szaugrik. II. sarkú dobozkapcsoló és
III. s. késeskapcsoló alakban készí
tik. Az előbbinél az egyik kontaktus 
a fő-, a másik a segédfázist kapcsol
ja. Az utóbbinál két kés szolgál a 
fő- és egy a segédfázis részére.

Automatikus vízellátó berendezé
seknél a főfázist a légkazánnal ösz- 
szeköttetésben álló nyomáskapcsoló 
kapcsolja. Itt a segédfázisnak az in
dulás után történő lekapcsolását a 
motor tengelyére szerelt centri- 
fugálkapcsoló végzi.

Nagyobb motoroknál (3  1 LE
teljesítménytől felfelé) a kalicka he
lvett a forgórészt is tekercseléssel 
látjuk el, melyet áramvezető (csúsz
tató) gyűrűk és kefék segélyével az 
indító ellenállással kötünk össze.

Vannak kalickával és kollektoros 
forgórésszel ellátott különleges re- 
pulsiós motorok is, melyek önma- 
guktól, nagy nyomatékkai indulnak: 
ezek üzemi fordulatszáma közel ál
landó.

Forgalom es haszon 
az üzlet két pillére

Ezt biztosítja az uj

és zseblámpaizzó.
Oroszlán- és Dura-elemeknél 
307„-os árleszállítás.
HIRSCHL és Tsa galvánelemgyár
m.. szenem Bertalan u. n. leleten: 22-6-4*

Jelentősebb egyfázisú váltóáramú 
hálózat csupán Budapest és Szeged 
egyes városrészeiben van. Ámbár az 
előbbit néhány éven belül fogják 
átszerelni háromfázisú váltóáramra, 
mégis szükséges, hogy az egyfázisú 
váltóáramú elektromotorok (továb
biakban röviden: váltóáramú moto
rok) leírásával foglalkozzunk. An
nál is inkább, mert a három
fázisú váltóáramú (forgóáramu) há
lózatoknál is alkalmazunk kisebb 
teljesítményű, világítási hálózatra 
kapcsolt, váltóáramú motorokat, ha 
a költségek miatt nem érdemes a 
harmadik vezetékszálat bevezetni és 
forgóáramu számlálót felszerelni.

Háromféle kivitel készül és pedig: 
kollektoros, synchron és asynchron 
váltóáramú motor.

A  tekercselt forgó- és állórésszel 
készülő, főáramkörü jelleggel biró 
kollektoros motorok fordulatszáma 
üresjárás és teljes terhelés között 
erősen változik, pl. egy és ugyan
azon motornál 3 5 0 0 -tól 1800-ig. 
Fordulatszámszabályozás csakis ezen 
kollektoros motoroknál lehetséges. 
A szénkeféknek nem szabad szik
ráznak: ez rontja a környéken a 
rádióvételt és tönkreteszi a kollektort.

A kollektoros motorok egyik faj
tája az u. n. univerzális motor, mely 
egyen- és váltóáramra használható. 
1/4 LE teljesítménynél nagyobb ki
vitelben általában nem készülnek.

A synchronmotoroknál a forgó
rész pontosan a periódusszámnak 
megfelelő sebességgel forog. 50 
periódusnál 3000, 
vagy 1000 stb. 
dulattal, aszerint,

nespólusok száma 2 vagy 4, 
vagy ti stb. (Synchron egyidejű.) 
Alkalmazásuk villamosórák és gra
mofontányérok hajtására korláto
zódik.

Az asynchron motorok terhelés 
nélkül majdnem elérik a synchron 
3 0 0 0 , 1500  vagy 1000  percenkénti 
fordulatszámot. Terhelés esetén 
2 8 0 0 , 1400  vagy 000-ig csökken
het a fordulat. A  forgórész elma
rad a synchron forgó mágneses me
zőtől. Csúszása (»slip«-je) van.

Ezen asynchron motorok állórésze 
hengeres vaslemezcsomagból áll, 
melynek hornyaiban van elhelyezve 
a hálózatta! összeköttetésben álló te
kercselés. melyet főfázisnak is ne
veznek Ez hozza létre a mágneses 
mezőt. * i

A forgórész egyik kivitele a ka- 
lickás (rövidrezárt), melynél a íor- 
gólemezcsomag hornyaiban szigete- 
letlen vörösrézhuzalok vannak elhe
lyezve, egymással hegesztés utján 
nyerve elektromos összeköttetést. 
Az egész önmagában egy mókus-ka- 
lickához hasonlít.

Ezen, az állórészben egy tekercs
rendszerrel, a forgórészben kalická
val ellátott váltóáramú motorok 
1 „0 3 I.E teljesítményig készül
nek. Felépítésük egyszerű, ezért 
üzembiztos. Nincsen kefe, kollektor, 
csusztatógyürü, forgórész tekercse
lés. Szikrázás sem léphet fel. Áram
felvételük 1 10 Voltnál lóerőnként 12 
amper, az indulás pillanatában kb. 
30 amper. Nevük: bedobó motor.

Ezen bedobó motorok egyetlen 
hátránya: nem indulnak öntnaguk- 

Indulásnál a szijtárcsát forgásba

vagy 1500, 
percenkénti for- 

hogy a mág'ik.tól.
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BAKELITOHM
rádió ellenállásokat használjon 
mindenhova, mert:

iúiteríieihetű,
áfiithaiő,

saválló,
nedvességálló,

óóáiló,
NORRIS

UNIVERSÁL
hullámátkapcsolót

használjon, mert 
üzembiztos,
leghosszabb élettartamú, 
érintkező lemez kapacitása 
legkisebb (cca O'l cm)
A készülék bármely helyen, tehát 
közvetlenül a tekercs alatt is el
helyezhető
Bármilyen kapcsoláshoz használ
ható, könnyen szerelhető és zár
latmentes
5 évi garancia

Kratochuiill Albert m*rn<ni e$ Tsai
vi. muay-ucca 6. Telelőn 17-0-35

Villanyszerelők !____

Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

STÍLUS_________
Cégtulajdonos Szonda Mihály 
V. K á rp á t  u. 3 /b . T el. 90-1-31

SZÍNKRÖN
a mindig pontos villamos óra

Gyártja :
Óragyár Töm° ucca 26
Uj tipusu
Ditmar eleKtrolltíKus blokkok

K é r je n  is m e r le lö l
Vezérképviselő: ARDÓ JÓZSEF

Vilmos császár ut 43. Tel. 21-6-34.__________

Az uj Tungsram normalizált csűsorozat
Az elektroncsövek néhány évelőit 

újra megindult rohamos fejlődése az 
elmúlt évben elérte csúcspontját, 
előreláthatólag a hexóda, a penta- 
grid, az októda a csőszerkesztésnek 
olyan állomásai, melyek után nagy 
pihenőt kell venni, hogy évek múl
tán, ha lassúbb ütemben is, a töké
letesedés felé tovább haladjon.

A gyors iram alatt a csőkonstruk
tőröknek nem lehetett gondjuk apró 
részletkérdések megoldására. A ké- 
szü’ékszerkesztők kívánságokkal leli
tek fel és c kívánságokat a lehető 
legrövidebb idő alatt teljesíteni kel
lett és teljesítették is. A csőgyá
rak laboratóriumai jelenleg apró 
részletkérdéseket oldanak meg és 
talán ezek a részletkérdések vannak 
olyan fontosak a készülékgyártás 
szempontjából, mint a nagy, elkáp
ráztató újítások.

Általános panasz volt a régi eső
tekre, hogy nagy a szórásuk. 
Ugyanazon típuson belül alig lehe
tett két egyenlő elektromos tulaj
donsággal rendelkező csövet találni. 
A készülékszerkesztés ennek követ
keztében kénytelen volt széles hatá
rok között változó adatokhoz szer
keszteni a készüléket és igy nem 
tudta az optimumot kihozni. A vizs
gálat eredménye szerint a szórást a 
közvetett izzitásu esőt eknél a katód 
és a vezérlőrács deformációja, 
alakváltozásai okozták. Ismeretes, 
hogy az indirekt izzitásu csövek iz- 
zitószálát egy szigetelőréteg veszi 
körül, majd ezt egy nikkel henger 
borítja, mely egyúttal az aktív ka- 
tódréteget is hordja. A katódot
0.2 0.3 mm. távolságban t eszi kö
rül a rács. Ha most a katód vagy 
a rács alakváltozása csak 0.02 0.03
mm-nyi, amit szabad szemmel már 
nem is veszünk észre, akkor a ka- 
tód-rács távolság már 10«o-kai meg
változik, ami természetesen a cső 
adatait (meredekség, álhatás) nagy 
mértékben befolyásolja.

Meg kellett tehát akadályozni a 
katód alakváltozását, vagy amennyi
ben ez nem lehetséges, legalább 
is nagy mértékben csökkenteni. Ezt 
oly módon érték el, hogy megrövi
dítették a katódhenger hosszát. Ed
dig általában a katód 35 mm. ltosz- 
szu volt, ezt leredukálták 22 mm-re 
és ettől csak egészen kivételes eset
ben, nagyteljesítményű végerősitő- 
csöveknél tértek el. E rövidítés kö
vetkezményeként a deformáció ve
szélye kisebb és az izzitóáram az ed
digi 1 amper helyett 0.65 amper, 
anélkül, hogy a cső teljesítménye

csökkent volna, sőt egyes esetek
ben még meg is nőtt. A  rovidebb 
katód nemcsak a gyártást tette 
egyenletesebbé, nemcsak az izzitó- 
áramcsökkenést hozta létre, hanem 
éppen egyenletességénél fogva a 
csövek jobb kihasználását is meg
engedte.

Ugyancsak említésre méltó, hogy 
a bemelegedési idő az uj csöveknél 
megrövidül. Mig ez a megrövidülés 
az univerzális csősorozatnál kisebb 
mértékű, addig a váltóáramú csö
veknél az eddigi 50 55 másodperc
helyett 15 másodpercre száll le.

Készülékszerkesztés szempontjá
ból az is lényeges, hogy az aj csö
vek lényegesen kisebb méretűek, 
mint a régebbiek. Legnagyobb ma
gasság 113 mm. a csőaljjal együtt.

Káros kapacitások csökkentése 
céljából a vezérlőrács kivezetése 
mindenkor a bura tetején van.

Egyes csőtipusokat más szem
pontból is megjavítottak. így az 
M0465 a különben igen kiváló ok
tóda ellen, csak az a panasz volt, 
hogy a rövidhullámok felé nem volt 
megbízható. A laboratóriumi vizs
gálatok kimutatták, hogy az M0465 
hálószerű anódja okozza a bajt, 
ugyanis a háló likacsain egyes elek
tronok áthaladnak és ezek már nem 
álltán az anódfeszültség hatása alatt, 
szabálytalan mozgásukkal zavarokat 
idéztek elő. E csőtipus helyett az 
AK2 már teli anódlemezzel készül 
és ezáltal egy hibát kiküszöböltek.

A változó erősitésii csövek, mint 
a HP4106 és HP4115 a keresztmo
dulációt nem mindig szüntették 
meg. Ismeretes, hogy nagy erősítésű 
készülékeknél igen gyakran előfor
dult az a kellemetlen tünemény, 
hogy a különben teljesen kifogásta
lanul szelektív készülék egy-egy 
igen erős állomást - a helyi adót 

- mindenkor behozza, ha egy állo
másra hangolunk. Ezt a hibát a rács 
speciális kiképzésével igyekeztek ki
küszöbölni és pedig igen jó ered
ménnyel. Az elméleti kutatások ki
mutatták, hogy amennyiben a cső 
anód-rács karakterisztikája parabola 
görbe, keresztmoduláció nem for
dulhat elő. Tehát közel [tarabolikus 
karakterisztikájú u. n. exponenciá
lis csöveket alkalmaztak azokon a 
helyeken, ahol erre szükség volt. Az 
eddigi tapasztalatok alapján a rács 
kiképzésére ezentúl nagyobb gondot 
fordítanak és igy az uj A F 3-nál a 
keresztmoduláció sokkal kisebb mér
tékben fordulhat elő.

Az APP4120 javított kiadása az
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A L 2, mely nagyobb clőfcsziiltséget 
igényel és nagyobb teljesítményt 
nyújt, cca 3.6 watt a váltóáram
energia, eddig 2.7 watt volt azonos 
megengedett torzítás mellett.

Uj cső az ABC1, a DD818, trió
dával egybeépítve, a szuperkészülé
kek detektorcsöve.

A C L 2 megfelel a PP4018 nak az 
univerzális csősorozatban, mely már 
100 Volt anód- és 100 Volt segéd- 
rácsfeszültség és 15 Volt előfeszült - 
ség mellett is 1.7 watt váltóáramú 
teljesítményt ad, mig 200 Volt anód-, 
100 Volt segédrács- és — 19 Volt 
rácselőfeszültség mellett 3 watt a 
váltóáramú teljesítménye.

A  rövidesen forgalomba kerülő
uj csövek a következők:

T A K 2 T C K 1
T A C 2 TCC2
T A F 3 TC F3
T A B 2 TCB2
T A F 7 TC F7
TA B C 1 TCBC1
T A L 2 TCL2
T A L lé sT A Z I T C Y lé s T C Y 2
A jelzések egész más rendszerben 

mozognak, mint a régi jelzések. 
Minden csövet három, kivételesen 
négy betű és egy szám jellemez. Az 
első betű T, a gyár (Tungsram) 
jele; a második betű a sorozat jele: 

A négy voltos indirekt izzitásu 
sorozat,

C 200 miliamper fogyasztású uni
verzális csősorozat;

a harmadik betű a tipusjelzés:
B duódióda (kétanódos dióda),
C trióda, kivéve a végerősitő trió

dát,
F rádiófrekvenciaerősitő pentóda, 
K keverő októda,
L végerősitő pentóda.
Y egyoldalas egyenirányító cső,
Z kétoldalas egyenirányító cső.
A  negyedik betű szintén tipusjel

zés. Csak akkor fordul elő, ha több
szörös csövet jelöl, pl.: TABC, azt 
jelenti, hogy: T Tungsramcső, A 
négyvoltos indirekt izzitásu, B duó
dióda, C trióda. Tehát egy duódió
dával egybeépített trióda.

A  szám egyjegyű és ugyanazon 
helyre, ugyanazon tipusu csövek 
egyénenkénti megjelölésére szolgál. 
Pl.: T A F 3, Tungsram gyártmányú, 
közvetett izzitásu, négy voltos rádió
frekvenciás pentóda, exponenciális 
karakterisztikával; mig T A F 7 Tung
sram gyártmányú, négy voltos köz
vetített izzitásu, rádiófrekvenciaerő
sitő pentóda, de egyenes karakte
risztikával.

Tungsram a régi tipusu csöveket 
tovább gyártja, mivel az uj csövek 
a régi készülékekben nem alkalmaz

hatók. Az uj csövekhez uj foglala
tok szükségesek, ugyanis az egyes 
elektródák kivezetései nem csapok
hoz, hanem a csőaljzat oldalán el
helyezett lamellákhoz vannak kötve. 
Kétféle csőaljzat és ennek megfele
lően kétféle csőfoglalat van. Minden 
cső egyforma 8 pólusu aljzattal ké
szül, kivéve a diódákat, melyek alj
zata 5 pólusu. Ez a rendszer köny- 
nyen lehetővé teszi egy készülék fej
lesztését, pl. trióda kicserélését pen- 
tódára. Még a foglalatot sem kell 
cserélni, csak szükséges lamellákat 
bekötni.

Az uj csősorozat az uj készülékek 
megjelenése után kerül piacra, az 
uj gyári készülékeket kivétel nélkül 
már az uj csőtipusokkal szerelik fel.

A német rédiűpiac
Az elmúlt hetekben néhány na

pot töltöttem Berlinben. Úgy lát
tam, hogy a híres német rádiópiac 
egy jottányival sincs előttünk. Az 
amatőrizmus még jobban visszafej
lődött, mint nálunk. Az alkatrészüz
let csaknem teljesen megszűnt, vá
laszték alig van még a berlini leg
nagyobb üzletekben is. Dinamikus 
hangszóróban is alig néhány típust 
láttam. Mézsejttekercset éppen úgy 
használnak, mint vasmagost. Hanem 
az árak fantasztikus magasan jár
nak. Ahány pengő nálunk, kb. annyi 
márka odakinn. (Egy márka 1.60 
pengő ma.)

Gyári készülékekben óriási válasz
ték van, de se nem jobbak, se nem 
szebbek a mieinknél. Csak egy cse
kély ujitást láttam: a hangoló kon
denzátor és hangszinszabályozó po- 
tenciométer gombjai közös tenge
lyen van elhelyezve néhány gyári 
készüléken. Láttam egészen uj típu
sokat, alig egy-két hónapja vannak 
a piacon, amelyek drágábbak és 
nem tudnak annyit, mint a mi gyári 
készülékeink.

A távolbalátás annyira érdekli 
csak a berlinieket, hogy nagy ne
hezen találtam egy embert, aki 
tudta, hogy hol kell megkérdezni, 
vájjon mikor működik a távolbalá
tás és hol lehet azt megtekinteni. 
Megnéztem. A Postamúzeumban 
van egy kísérleti vevő. Éppen üzem
zavar volt és csak egy órai várako
zás után tudták bemutatni. A  vevő 
Brauncsöves cca 25x30 cm. nagy
ságú képet ad. Maga a készülék 
nem nagy. kb. 70x60x80 cm. Alul 
a vevő, felül a távolbalátó. A  távol
balátó 1S0 képsoros, 25 képváltással 
másodpercenként, 7.6, illetve 6.2 
hullámhosszon dolgozik. Hangos

mozi részletet adtak. A  kép kifogás
talan éles és elég fényes. Egy jele
netben az egyik szereplő újságot ol
vas, el lehetett olvasni a szöveget. 
Csak volt benne zavart részlet is, 
kb. egy cm. széles fekete sáv jelent 
többször meg, —  azt mondták, hogy 
az adóban van a hiba. Nem nagyon 
érdekli a berlinieket, mert rajtam 
és társaimon kívül, csak három idő
sebb nő és egy fiatal diák nézte 
végig.

A legnagyobb berlini alkatrészke
reskedőnél láttam egy távolbalátó
készüléket a kirakatban, de ki volt 
Írva, hogy nem eladó, -  még az 
árát sem tudták. Alkatrészeket azon
ban már árulnak. A legegyszerűbb 
típus alkatrészei kapcsolási vázlattal, 
de csövek nélkül 355 márka. Kell 
hozzá még egy J3 cm. átmérőjű 
Braun-csö (90  márka) és 12 darab 

normális vevőcsö. Láng Tibor.

Legújabb typusu eredeti 
80 Uialt fogyasztású

ERSA forrasztópáka
meglepően alacsony áron

E r s a alkatrészek minden 
typushoz mélyen leszállított 

árakon.

Használt, de jó állapotban lévő 
Froltzhelm es Rudert. Berlin

gyártmányú
huzaltekercseiogep

eladó.
A MIRPAMirialile ki ámátkapcsoló most 
már 16 pólussal is kapható.

Chromnikkel
kerek és fa^onhuzalok minden 
szokásos méretben lego lcsóbb  

árakon  raktárról.

Erősáramú kapcsolók, duga
szolóaljzat, csengőnyomó 
stb. sülyesztett kivitelben is, 
üveg vagy bakelitfedövel

kartelen aluli árakon!
niAHOSi PÁL, Zoltán u. 6. f. 14-7-72

Nagyteljesítményű
márkás transzformátorok
erősítő berendezésekhez

Uj tipusu
gramofonmotorok

LÁNG TIBOR UITELEFS” 43?V,CaB21
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Még sem sikeviiti!
Múlt számunkban hirt adtunk ar

ról. hogy több évi próbálgatás után 
ezidén fővárosi kartársaink közös 
megegyezéssel üzleteiket augusztus 
j -ig szombat délután 2 órakor zár
ják. Közzétettük a megállapodást, 
mivel minden jogunk meg volt 
hozzá. Az összes számottevő keres
kedők vágj aláírása, vagy Ígérete 
birtokunkban volt.

És mégis az utolsó pillanatban 
a megállapodás felborult. Egyes kar- 
táirsainknak kifogása volt az ellen, 
hogy azok a cégek, amelyek nem 
kizárólag elektromos, illetve rádió
cikkek eladásával foglalkoznak, üz
leteiket nyitvatartják és szakmánk

cikkeit szombat d. u. nem árusítják.
Tekintettel arra, miszerint több 

cégnek volt ily irányú kifogása, 
Kaffka Károly ii. v. elnökünk kém - 
télén volt múlt hó 2i-én körlevél
ben értesíteni fővárosi kartársainkat 
arról, hogy őket aláírásuk alól fel
oldja, de ugyanakkor kérte, misze
rint lehetőleg de most már nem 
kötelezőleg tartsák be taggyűlé
sünk határozatát.

A mostani nyárra vonatkozólag 
már nem tehetünk semmit, de el
nökségünk foglalkozik azzal a gon
dolattal, hogy megkísérli a jövő 
évre vonatkozólag ilyen irányú kor
mányintézkedés kieszközlését.

Munkaalkalmai
Az uj energiatörvény súlyos bir

saggal illeti az elektromos telepe
ket, ha azok nem szabvány os anyag
ból épített berendezéseket a háló
zatra kapcsolnak. Az energiatörvény 
az élet- és vagyonbiztonságot a leg- 
messzebbmenően szem előtt tartja, 
de csak az uj csatlakozások eseté
ben. Sem az Energiatörvény, sem 
más hatósági intézkedések nem 
szorgalmazzák —  ámbár a Buda
pesti Villamfelszerelők Ipartestületé 
ebben az irányban megtette már a 
kellő lépéseket - a régi szabályta
lanul szerelt, sokszor élet- és tűz
veszélyes installációk felújítását.

A  régi, különösen a háború alatt 
készült papírszigetelésű vas zsinór
munka, ahol még meg van, ádlandó 
életveszély t hordoz magában. A pa- 
pirszigetelés már régen lefoszlott, a 
csupasz vezeték szabadon áll, gyer
mek, felnőtt könnyen hozzáérhet 
Nem kell hozzá más, mint jó földelt 
helyről érjenek hozzá, hogy egy ár
tatlan ember életét kioltsa.

.Más eset. Láttam nemrégiben egy 
házat, mely a háború alatt kapott 
elektromos csatlakozást. A  felszálló 
vezetéket annak idején faékekre sze
relt csigákon vezették, - ma már 
a vezeték tartja a csigákat. A  ház 
három emelet magas, az egy ik ve
zetéket összesen négy csiga, a má
sikat hét erősiti a falhoz. Az egyik 
vezeték két emelet hosszban szaba
don leng, szél esetén állandóan neki 
verődik a másik szálnak. Ebben a 
házban a belső berendezések kivétel 
nélkül a falba vannak sülyesztve, —- 
hála az Elektromos Müvek bölcs in
tézkedésének, mely szerint zsinór
munka esetén nem Írja át az órát.

A belső berendezések falbasü- 
lyesztése lényegesen több munkát

jelent, mint a felszálló vezetékek 
felújítása. És mégis meg kell álla
pítanunk. hogy a felszálló vezeté
kek elhanyagolt állapota, hanyag 
szerelése sokkal veszélyesebb, mint 
a belső berendezéseké. Júniusi szá
munkban szóvá tettük az elhanya
golt házvezetékek leggyakrabban 
előforduló következményét, a föld
zárlatot, mely ugyan csak a legrit
kább esetben válhatik életveszé
lyessé, de a rádiózásban annál töb
beket zavar. Mégis egyelőre nem 
lehet oly intézkedést várni, mely 
záros határidőn belül elrendelné a 
régi szerelések kicserélését szabvá
nyosra. Pedig egy ilyen rendelkezés 
nemcsak az iparnak jelentene ko
moly munkaalkalmat!

Egy félreértés

_ Több közgazdasági lap az elmúlt 
hetekben arról adott hirt, hogy a 
zseblámpaizzó fogyasztási adóját egy 
fillérre szállitottá le a pénzügymi
niszter. A félreértésre az adott al
kalmat, hogy a Budapesti Közlöny 
f. évi május 26-án megjelent 120-as 
száma a 33.310 1935. P. Ü. rende
letét közölte, mely félre nem érthető 
módon megállapítja, hogy a zseb- 
lámpaizzók fogyasztási adója 4.5 
voltig és legfeljebb két wattig egy 
fillér.

Érthető, hogy a nem szakmabeli 
lapok nem tudták, hogy ez tulaj - 
donképen nem csökkentés, hanem 
fogyasztási adóemelés. Ugyanis a 
4.5 voltnál magasabb feszültségű és 
két wattnál nagyobb terhelésű: 5 
0 8 V. kerékpár égők és az ugyan
ilyen feszültségű rádiőskálavilágitó 
égők adója ezáltal az eddigi egy 
fillérről tiz fillérre emelkedik.

Kötelező lesz a mestervizsga

Az 1 9 2 2 . évi ipartörvény bevezeti 
a mestervizsgát. A  mestervizsga a 
törvénv szerint nem kötelező, ha
nem mint az egyes egyetemi fakul
tásokon a doktorátus - ti tudásnak, 
úgy a mesteri cim is a hozzáértés
nek egy elismerése.

A jövőben úgy látszik a mester- 
vizsga. tehát a mesteri cim nemcsak 
dekórum, hanem az iparigazolvány 
elny erésére jogalap is lesz. Csaknem 
tíz összes kézműipari ágak ma már 
képesítéshez vannak kötve, a Képe
sítés papirképesités, mely csaknem 
független a szakmai tudástól. Valaki 
14  15  éves korában elment inas
nak. eltöltött tanulással, vagy anél
kül három esztendőt, majd sikerült 
valahogyan 15 20 mesternél ösz-
szesen két évet eltöltenie —  meg 
volt a joga ahhoz, hogy pályáján 
önnállósitsa magát.

Az ipartestületek és egyes kéz
műipari szervezetek együttes ülést 
tartottak a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamarában, ahol hosszú vita 
után elhatározták, miszerint kérni 
fogják a kormánytól a mestervizsga 
kötelező bevezetését. Remélhetőleg 
a kormány ennek az üdvös kérésnek 
eleget fog tenni és ebben az esetben 
önnálló iparűzéshez csak annak lesz 
joga, aki a többi formaság után 
még a mestervizsgát is leteszi és igy 
szakmai tudását, kalkulációs készsé
gét igazolja.

Érvénybe lépett az osztrák 
zavarszűrő rendelet

Megírtuk már, hogy Ausztriában 
meg akarják szüntetni az erősáramú 
rádiózavarokat. Az osztrák rendelet, 
okulva a mi rendeletünk hiányossá
gain, sokkal erélyesebb a midiké
nél és már eleve eltiltja olyan vil
lamoskészülékek forgalombahozata- 
lát is, amelyek a rádióvételt zavar
ják. A rendelet julius i-én lépett 
életbe.

Asztali
uentíiatoroK

egyszerű és 
oscilláló 
kivitelben 

•
Légkavarúk
Faligyiirüsszellőzök

LORSCHY HENRIK MÉRNÖK
elektrotechnikai nagykereskedése
BUDAPEST, V., SZIGET-UCCA 11.

Telefon 91-8-29,91-8-30
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Jubileumi rádíodíiKeduezmemi
A  rádió io éves működése alkal

mával, az évről-évre visszatérő 
rádiósorsjátékon kivül —  mely ez 
évben sokkal nagyobbszabásu lesz, 
mint eddig volt —  az újonnan be
lépő rádióelőfizetők rádiódij elenge
désben is részesülnek.

A  kereskedelemügyi miniszter az 
elmúlt héten rendeletet adott ki, 
mely szerint mindazok az uj előfi
zetők, akik 1935. julius 1. és szep

tember 22-ike között kérnek rádió- 
engedélyt, háromhavi rádiódij elen
gedésben részesülnek, amennyiben 
kötelezik magukat arra, miszerint a 
díjfizetés megkezdésétől számúvá hat 
hónapig előfizetők maradnak.

Felhivjuk kartársainje figyelmét 
arra, hogy ezt a díjkedvezményt 
propagandacélokra jól ki lehet hasz
nálni.

Rádióbéviet
Újabban mind több és több ke

reskedő foglalkozik rádiókészülékek 
bérbeadásával. Nem rossz üzlet ez, 
csakhogy van ezidőszerint egy ve
szedelmes része. Ugyanis, aki bér
bevesz rádiókészüléket, az rendsze
rint nem hosszabb időre akarja azt 
bérelni, hanem legtöbbször egy-két 
hétre, vagy hónapra, és itt van a 
baj. A  rádiórendelet értelmében az 
uj előfizető arra kötelezi magát, mi
szerint hat hónapig előfizető marad; 
a bérlő, aki rövid ideig akar csak 
rádiót hallgatni nem akar előfizetni, 
hiszen ha állandóan előfizető marad, 
akkor megvásárolja a készüléket.

Egy esetből kifolyólag Írjuk 
mindezeket meg, mivel egy rádió
bérlőt orvhallgatáson értek és a ké
szüléket elkobozták. A posta a be
mutatáson lévő készüléket, ha azt 
előre bejelentették, nem kobozza el, 
a tulajdonjogfenntartással eladott 
és még ki nem egyenlített készülé
ket, az ítélet jogerőre emelkedése 
után, az eladó kereskedőnek kiad
ják, de a bérbeadott készüléket 
nem.

Amig ez a kérdés valamilyen mó
don rendezést nem nyer, figyelmez-

BEITLER
V II. K azinczy u tc a  33 
T elefon  : 36-2-20

szsinűr
ulaszhuzai

tétjük kartársainkat, hogy rádióké
szüléket bérbe saját érdekükben 
olyan egyénnek adjanak, aki rádió
előfizető már, vagy a bérbeadással 
egyidejűleg előfizetőnek jelentkezik.

A kontárok ellen
A vallás- és közoktatásügyi mi

niszter 3745 1935. sz. rendeletével 
szigorúan utasítja az egyes iskolá
kat, hogy a felmerülő javítási mun
kálatokat, illetőleg beszerzéseket ki
zárólag iparigazolvánnyal, vagy 
iparengedéllyel rendelkező iparosok
nak, vagy kereskedőknek adják ki.

A rádiókészülékgyárak 
előkészületei

Rádiókészülékgyárainkban seré
nyen folyik a munka. Értesüléseink 
szerint a jövő szezon igen gazdag 
lesz uj típusokban. Eka, Orion, Phi
lips, Standard készülékeken kivül 
ismét piacra kerülnek a Telefunken 
készülékek, melyeket a Magyar Sie- 
mens-Schuckert Müvek saját rezsi
ben gyárt.

Rotand Magnus
az uj 3 + 1 csöves univerzális ké
szülék 20— 2000 m. bánd pass be
menettel. Kitűnő külföldvételt nyújt, 
átkapcsolás nélkül egyen, vagy vál
tóáramra használható.

Külalakja rendkívül újszerű. Re
mekszép szabályozható hangszine- 
zcttel, egy áttekintésü állomásskálá
val, hullámhossz-szinfényjelzővel, 
alacsony ára előrelátható eredményt 
biztosit ennek a típusnak.

viszonteladóknál! rendkívül olcsó árban
STANDARD Super 33, 2x, 2xd, 2a, 3al, 
ADTAW 7016, 7035, 7050, 7066, TRT Glória, 
V D l v i l  Philips hangszórók és számos más rádió.

meglepően előnyös árajánlatunkat.Kárje
„ KONCERT•• r. I. B u d a p e s t , IV. Váci ucca 23 

T e le fo n  : 88-3-63  é s  83-3-09

I

Újdonságon

flmrad eieuatordtái 3 hullámsávra, 
színes celluloiddal, hullámsáv-fényjelzés
sel, hangoló indikátorral, 1: 18 húr
meghajtással, árnyékmutatóval. Méretei 
240x90. Ugyanaz, de hullámsáv-fényjel
zés és indikátor nélkül. Méretei 210x90.

Gyártja: Hidy és Tarsa,
Bp., VI., Lehel-u. 14. Tel. 919-97.

GB 8 polusu normalizált csotogiaiat
az összes normalizált tipusu vevő- és 
egyenirányító csövekhez egyaránt alkal
mas. Bakelitházba épített, ezüstözött, 
foszforbronz rugóérintkezőkkel, forresu- 
csos kivitelben. A csöfóglalat különleges 
kiképzése folytán a csőaljzattal min
denütt érintkezik és igy a cső legkisebb 

elmozdulását is megakadályozza.
Gárdos Béla. Újpest, 

Damjanich-u. 4. Tel. 9-41-31.

GB 5 polusu normalizált csotoglaiat
az uj normalizált diódákhoz. Bakelit- 
házba épített ezüstözött, foszforbronz 
rugóérintkezőkkel, forrcsucsos kivitelben. 

Gardos Bála, újpest, 
Damjanich-u. 4. Tel. 9-41-31.

- rTr

metlUK a legtökéletesebb irodai és 
munkalámpa, két csuklórendszerrel el
látva. 1 C 2 felület egyenletes megvilá
gító alumínium reflektorral, a retlektorba 
beépített nyomós kapcsolóval. Meg

lepően olcsó ár.
„meteor villamossági es csmar-

gyar rt, Podmaniczky-utca 27. 
Telefon: 166— 20 és 166— 29.
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Be csmarfogiaiat
A  préselt szigetelőanyagból ké

szült foglalatokat eddig nem lehe
tett csillárokban alkalmazni, mivel 
egyrészt helyszükségletük igen nagy, 
másrészt külön ernyőtartó alkalma
zására volt szükség. Egy szabada
lomra bejelentett uj megoldás e hiá
nyon oly módon segít, hogy a fog
lalat külső burkolatát csavarmenet

tel látja el, melyre egy peremes 
anyát csavar és ez az ernyőt vagy csé
szét a foglalathoz rögzíti. A  peremes

gyűrű különös előnye, hogy az mind
két helyzetben (gallérjával, vagy pe
remével felfelé) felcsavarható, mi
nek következtében úgy magas, mint 
alacsony csillárkonstrukcióhoz egy
aránt használható.

Függesztékeknél oly módon já
runk el, hogy a foglalat külső me
netére a sugárzót két bakelitgyürü 
közé helyezzük.

Gyártja: Dr. Beér Ferenc mü- 
anyagüzeme, V., Sziget-u. 25.

Antennaszerelés és müszerészipar.

Március havi számunkban ismer
tettük az antennaszerelés iparjogi 
kérdéséről a posta véleményét. A  
posta véleménye szerint —■ hivatko
zással a rádiórendeletre —  csak vil
lanyszerelőiparosnak van joga an
tennát szerelni, kivéve az olyan köz
ségeket, ahol villanyszerelő nincs.

A  müszerésziparosok, akik egyéb
ként is foglalkoztak eddig is anten
naszereléssel ezt a rendelkezést ma
gukra nézve sérelmesnek tartják.

T7 "/'"XT T bronzcsillárgyár Telefon:
J V v  9  I  1  ^  m *  B  X ,  Budapest. Dobozi-U. 51 J. 31-3-37

1935. évi uj modellek. — Tömegcikkek. — Nikkelezések. 
Bérmunka. Használt csillárok átalakítása, felújítása az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.

mert hiszen az antennaszerelés sok
kal inkább konstrukciós munka, 
mint vezetékszerelés.

Dr. BEÉR FERENC S '
V- sziget u. 25. Telefon 93-9-85.

Bakelit oluaso 
es ailölampak
minden színben.

Uillamfelszere- 
lesi cikkek, rá
dióalkatrészek.

Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.

KEMÉNY BERNÁT
villamossági nagykereskedő 
BUDAPEST, l̂eiorr
UH.. ROTTENBILLER - UTCA 54.
O lcsó á r a k  Szolid  k iszo lg á lá s

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Kiadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 

és Kisiparosok Országos Egyesülete 
Kiadóhivatal: VI. Nagymező-u. 31.

A K I V Á L Ó  m a g y a r

RÁDIÓCSŐ
Á LT A LÁ N O SA N  B E V E Z E T V E  L E G M O D E R N E B B  K O N ST R U K C IÓ

K Ö N N Y E N  E L A D H A T Ó  M IN D E N  K É S Z Ü L É K B E  A L K A L M A S

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Felelős szerkesztő és kiadó: Biró Károly
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