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RozHLAsovÉ rŘl;ímnče TEstA-437A ''KANKAN" -438A ,,;ANTAR" -439 A

TEcHNlcKÉ ÚonJr

POPIS
oba p ijímače isou vnit nim elek1rick m vybavenim riplně
shodné, liší se jen vzhledově a rozměry sk íní. Jsou určeny pro
p íjem rozhlasov ch po adri na rozsazích velmi krátk ch, krát-
k ch, st edních a dlouh ch vln. osazené isou '4 elektronkami,
dvéma diodami a selenov m usměr ovačem. Pro p íjem kmÍtoč-
tově modulovan ch signál vyuŽivaií čty i elektronky a 8 * í
Iaděn ch obvod , pro p íjem amplitudově modulovanych sig_
nál t i elektronkya6 + í laděn ch obvod .

P ijímače jsou vestavěny do d evěn ch vysoce leštěn ch sk íní
s velkou p ehlednou stuPnicí. Vybaveny jsou samočinnym
vyrovnáváním citlivosti, ferritov mi anténami Pro st ední a dlouhé
vlny, p ípojkami pro magnetofon, gramofon a další reproduktot.

osAzENí ELEKTRoNKAM| A PolovoDlčl
Ecc85 - vysokofrekvenční zesilovaě a aditivní směšovač pro

velmi krátké vlny
EcH8í = mezifrekvenční zesilovač Pro VKV oscilátor

a směšovač pro běžné rozsahy
EBF89 _ mezifrekvenční zesilovač a demodulátor pro běžné

rozsahy
EcL86 - budicí stupe a koncov zesilovač
GA204 (DoG58) - 2 ks - demodulátor pro velmi krátké vlny
sPs 68 250 c 85 - selénov usměr ovač

vLNovÉ RozsAHY
velmi krátké vlny 66-73 MHz (4'55-4'12 m)
krátké vlny 5,9-12,2 MHz (50'8_24'6 m)
st ednÍ vIny 525-1605 kHz (571,4_í87 m)
dlouhé vlny í65-285 kHz (í820-í053 m)

MEzl FREKYENčN í rm lročer
10,7.t'tlHz pro velmi krátké vlny
465 kHz pro běžné rozsahy

šíŘe pÁsMA, sLLEKTlvNosT

pnŮ}íĚnNÁ cIrllvosr
Vf. signál zaveden na vstupní svorky
velmi krátké vlny 5_15 pV (poměr signál šum - 26 dB)
krátké vlny 40-70 pY )
st ednÍ vlny 60-í00 pV}(poměr signál šum _ 20 dB)
dlouhé vlny 70-fi0 pY l
Vf. signál zaveden na rámovou anténu
st ední vlny 1 mV/m
dlouhé vlny 2 mV/m
Nf- signá! zaveden na svorky'pro gramofon - 0,2 V pro vybu_
zeRí v stuPnÍho v konu na 1 W.

vÝsrupNí vÝron
2,5 W p i zkreslení menší.m neŽ 10 /o.

REPRODUKTOR
ováln í50xí00 mm]'dynamick , impedance kmitaci civky 4Q,
max. v kon í,5 W.

rŘíro1rv
anténa pro běžné rozsahy - uzemnění - anténa pro VKV,
impedance 240-300 o - další reproduktor, impendance 4 o
- magnetofon, snÍmánÍ i p ehrávání nebo gramofon.

NAPÁJENí
ze světetné sítě 220 V/50 Hz.

IlšrĚNÍ
tavná pojistka 0'í6 A (se zpožděn m vypínáním)

pŘíroN 32 w
RozMĚRY

Kankan
Jantar

v ška šÍ ka hloubka

í75 mm 435 mm í70 mm
180 583 í60

300 kHz)
9 kHz)

pro frekvenční modulaci - 28 dB (rozladění f
pro amplitudovou modulaci - 28 dB (rozladění ;[

,..-..1--*-,{.#;at**i



PoPls zAPoJENí

rŘí,ru rulročrovÉ moou LAcE
Vstup a oscilátor
Signály p iváděné ze souměrného dip tu se dostávaií na vstupní
ct tu 

_ti, 
která spolu s kondenzátorem C24 upravuje vstupní

impedanci v rozsáhu VKV na 300 í2. Vazební cívka L2 spolu
s Éleny L3, c6 a Cí8 tvo Í symetrick obvod, iehož st ed ie
uzemněn. Signály z tohoto obvodu isou zaváděny iednak p ímo na

ídíci m ížku, lednak p es člen R3, c40 na katodu elektronky E1.

Prvá triodová část tedy pracuie jako vysokofrekvenční zesilovač'
kter má poměrně malou vstuPní impedanci a je_ do_statečně
stabílni. Prácovní impedanci zesilovače tvo í obvod z č]enri L5

^ 
č1, |rynut" laditein změnou indukčnostÍ. Napětí na.anodu

tťiody ie p ivádí p es oddě|ovací filtr R26, c51 a cívku obvodu.
zákl;dni mrt;kove p edpětí se získává spádem na odporu R3
p eklenutém kapacitou C40.
Druh triodov systém pracuie iako kmitaiící, aditivní směšovač.
Kmit čet oscilátoru ie určován. obvodem z č]en L6, c13, c5'
C8 a C9, laděn m v jouběhu s anodov m obvodem vysokofrek_
venčního zesilovače. oscilátorov obvod, kter ie vázán s m ížkou
triody p imo, ie zapoien do hlop íčky mťrstkového zapojení
tvo eného kondenzátory C8 a C9, C7 a C27 a vnit ní kapacitou
triody. S anodou ievázán induktivně cívkou L7 p es kondenzátor
c12.
VysokofrekvenčnÍ zesilovač ie vázán s obvodem oscilátoru pomocí
kondenzátor C8, c9. V druhé triodové části elektronky Eí
jsou oba kmitočty (vstupní a osci!átorov ) směšovány. Oba oby9dy
(vysokofrekvenční' a ošcilátorov ) jsou laděny změnou' indukč_
nosti' vysouvánÍm nebo zasouváním feritov ch jader do cívek.

Mezifrekveneii zesilovač

V anodovém obvodu druhého triodového systému elektronky
E1 |e zaíazen prv okruh naladěn na mezifrekvenční kmitočet
(0'7 llHz1, vznikl aditivním směšováním.

okruh tvo í cÍvka L8 s kapacitami obvodu (C12 a elektronky).
Protože |e tento okruh zatlumen vnit ním odporem elektron'
kového systému směšovače, je zavedena neutralizace pro mezi-
frekvenci. M stkové zapoiení tvo í kápacity anoda - m ížka'
anoda - katoda, kondenzátory C7 a C?f . Toto mťrstkové za_

poienÍ nenÍ však p esně vyváženo. Kapacita kondenzátoru
čit ie volena tak, áby na něm vznikalo malé vazební nap-ětí,

které zdánlivě zvyšuje vnit ní odpor elektronky a tak snižuje
tlumenÍ mf okruhu.
Kladné napětí se p ivádi na anodu směšovače p es oddělovací
filtr, tvo en členy R31, c27 a cívku L8. K omezenÍ v[1 9vá1í
kmitočtu ošcilátoiu ie kladné napětí p iváděno do VKV dílu
p es tlumivku L31. V p ívodu kladného napětí ie za azen p e'
iinač, iehož doteky 29, 30 se rozpínají v ostatních polohách

il"ffffi,n obvod ie tvo en cívkou L9 a kondenzátorem C19.
S prv m okiuhem ie-vázán induktivně vinutím L9' zatlumen m.

kondénzátorem C2il. Uvedené zapoiení tvo í nízkoimpedanční
induktivní vazbu mezi prv m a druh m laděn m obvodem.'Na 

pracovní m ížku elektronky E2 ie mf signál _zaváděn p e^s

p eplnač (doteky 3-1) a p es odděl9vací kondenzátor C29.
heitoaovi část této eliktronky pracuie p i p íimu kmjtočtově
mobulovanych signálťr iako prv stuPe mf zesilovač9. Jeií trio-
dová část fe vy ázena z činnosti spojením m ížkového obvodu
na kostru'(doieky 12-13). V anodovém obvodu_ heptodové
části elektr nky E2 je zapoien druh mf pásmov filtr tvoi91Ý
okruhy Lz1,Cž2aL22, C23, kter p enáší sig-nál.na ídící.m ížku
druhéÍro zesilovacího spupně elektronky E3. U obou stup
mf zesilovače, je zavedena kompenzace prrinikové kapaclty
neutralizací, do itíníc{ m ížky. Neutralizační kapacitu pro prvy
stupe tvo í kondenzátory c46, c61 a Pro druh stupe kon-
denzátory c64, c62. Pracovní impedance jsou tak_ za azeny do
rihlop Íčliy m stkového zapojení, tvo eného uveden mj-kapa_
citami a vnit ními kapacitami elektronek. Elektronka E3 pra'
cuie jako zesilovač (jen p i slab ch signálech), p- i. silněišich sig;
náiec'h pťrsobí iako'- omezovač amplitudy. Pot ebné m ížkové
p edpěti vzniká-samočinně na odporu. R22 pro Prv l na,odporu
htz iro o.,un stupe a Pro oba stupně na odporu R 24.

Demodulace
V anodovém obvodu elektronky E3 je zapoien primární obvod
poměrového detektoru, kter mimo demodulaci omezu|e také

" amplitudu frekvenčně modulovan ch signál a tak dopl uie
činnost p edchozího stupně. Z primárního okruhu tvo eného
cívkou L25 a kapacitou vodič , se p enáší napětí jednak na sou-
měrně rozdělen okruh z členťr L27 a C26, jednak vazební cív-
kou L26 na st ed souměrného vinutí. Na souměrn okruh je_

p es protisměrně zapojené diody za azena impedance, iejíž
st ed je uzemněn. Za diodami ie vytvo en kapacitní st ed (kon-
denzátory c53; c54) za vyrovnávacími odpo1, R7' R28 je.vy'
vytvo en galvanick st ed odpory Rí0, Ríí, které jsou p ekle-
nuty kondenzátory C55 a C66.
obá okruhy primární a sekundárnÍ tvo í pásmovy filtr, lehož
sekundární_napětí ie p i rezonančním kmitočtu posunuto o 90o

Protl napětí irimáru, Žatímco napětí indukované cívkou L26

i" (po k mpenzaci odporem R2) ve fázi. Je_li signál modulován,
ment se Íázové poměry obou napětí tak, že po usměrnénÍ
dostáváme na kohdenzátoru c33 napětí riměrné modulační
složce kmitočtu. Filtr, tvo en odporem R13 a kondenzátory
C52 a C 33 jednak upravuje frekvenční charakteristiku, jednak

Potlačuie zbytky vyšokofrekvenčního napětí.'Demodulován 'signál\z 
C33) se zavádí p es p epÍnač (doteky

z2, 7o), tlumicí odpor R16 a oddělovací kondenzátor C59 na

1egulátor hlasitosti R33.

PŘí,EM AMPLITUDovÉ MoDuLAcE
Vstup
Signály p iváděné na anténní zdl ku se dostávaj! .p es paralelní
mézifrekvenční odlaďovač L10, C47 na vazební cívku pro krátké
vtny Líí, dále na kondenzátor C58, kter vytvá í proudovou ka'
pacitní vazbu s laděn m okruhem pro'st ední a dlouhé vLny.
Vstupní okruhy taděné kondenzátorem C43, tvo l _pro krátké
vlny cívka L12 a dolaďovacím kondenzátorem Cí5 a Pevnou
kapacitou C25. Pro st ední vlny cívka L13' L14 s dolaďovacím
kondenzátorem'C11. Pro dlouhé vlny cÍvka Lí5, L16 s dola',' 
ďovacím kondenzátorem C14 a Pevnou kapacitou C32. okruhy '

Pro st ednÍ a dlouhé vlny mají cívky navinuty -na feritov ch
iyčích, takže pťrsobí iako antény s ost e vyjád en m směrov m

ričinkern. Cívky vstupních obvod isou spínány doteky P epl
nače, jednak s-ladícÍm kondenzátorém, iednak (p es kondenzá_ '
tor C29) s pracovní m ížkou elektronky E2,.která nyní pracuje
jako sméšovač p ijíman ch kmitočt s kmitočtem oscilátoru.

oscilátor
Dopl kov signál t etí m ížce heptody směšovače dodává ieho
triodová Éást, ttera pracuje jako oscilátor laděn kondenzáto_
rem C44 (mechanicky spoien m s ladicím kondenzátorem YstuP'
ních obvoiri). Paraleině p ipoien kondenzátor C73 (má opačny
tepeln koeficient) tvo í tepélnou kompenzaci oscilátoru.
Laděné okruhy oscitátoru, vázané s m ižkou triody oddělovaclm
kondenzátorem C30 s tlumicím odporem Rí, tvo í na krátk ch

vlnách cívka L20 s pevn m kondenzátorem C2í. Na st ednlch
vlnách clvka L't8 sě souběhov mi kondenzátory C41 (pevn )
a Cí6(dotaďovací). Na dlouh ih vlnách z stává zapoien obvod
p.o .t 

"dní 
vtny, |en k ctvcé Ll8 p istup-uji iaralelnÍ konden_

iátory C39 (pevn ) a C17 (dolaďovací). S anodou triody is.ou
okruÉy indukiivně'vázány na krátk ch vlnách cívkou.L19' p es

vazební kondenzátor C42; na st edních a dlouh ch vlnách cív-
kou L17 p es tlumicí odpor R5 a vazební kondenzátor C42, Vnit _

ní kapačita elektronky' ie kompenzována kondenzátorem Cí,
kter 

' je vytvo en kapacitou spoiťr. Kompenzace je_ zavedena za
rričeléni snižení vyza ování kmitočtu oscilátoru do anténního
obvodu.

Mezifrekvenění zesi lovač
' V anodovém obvodu heptodové části elektronky E2 ie za azen

v serii s okruhem mf zesilovače pro kmitočtově modulované
signály, okruh z členťr L23, c34, naladěn na.rozdílov -kmitočet
vs-tupniho a oscilátorového kmitočtu, ti. 465 |H'. .!S P^rvfTy
okruhu je induktivně vázán sekundární okruh z člen L24,
c35. oba okruhy tvo í prv pásmov filtr pro amplitudově
modulované signáíy. Mf. filtr (L2í' c22) je p i p Íjmu A.M signál' 
zatlumen konděnzátory C71, c72. Druhy mf Íiltr, iehož primárnÍ
okruh ie zaíazen v jérii s prÍmárnlm obvodem poměrového
detektoru, te tvo en okruhy L28, c36 a L29, C37 a váže anodov
obvod mf iesilovače s demodulačnÍ diodou.

DEMODULACE
Amplltudově modulované slgnály |sou usměr ovány druhou

4



diodou elektronky E3 a zbavovány vf složek Íiltrem tvo en m
odporem Rí8 a kondenzátory C20 a C3í. Z pracovního odporu
Rí9 isou signály zaváděny na regu!átor hlasitosti R33 p es-p e_
pínač (doteky 19, 20), tlumícÍ odpor R16 a oddělovací konáen-
zátor C59.

Samoči n né vyrovnávání' citl ivosti
Napětí k samočinnému vyrovnávání citlivosti, měrné velikosti
p ijíman ch signálri, se odebírá z demodulačního obvodu.ZavádÍ
se p es filtr tvo en odporem R24 a kondenzátorem C65 a p es
m Ížkové odpory Rí7, R 22 na ídící m ížky etektronek E2; E3.
P i p íjmu siln ch vysílačri vzr stá záporné napětí v demodulač_
nÍm obvodu a Proto' že elektronky E2, E3 mf zesilovače mají
proměnnou strmost' klesá zesí!ení p ijímaného signálu. P i p íimil
frekvenčně modulovan ch signál je samočinná regulace vy azena.

NíZKoFREKYENčNÍ čÁsr A NAPÁ|Eč
Nízkofiekvenční zesilovač je dvoustup ovy; tvo en dvojit m
systémem elektronky E4. oba stupně jsou odporově vázány
a majl zavedenou negativní zpětnou vazbu.
Budící stupe (triodová část E4) dostává nf signál na ídÍcí m lžku '
z regulátoru hlasitosti R33 p es oddělovací kondenzátor C63.
Zesílené nf napětí se zavádí z pracovního odporu R27 na ídící
m ížku ' koncového,stupně p es oddělovací kondezátor C60.
M ížkové p edpětí pro triodovou část se získává spádem na od-
porech R4 a R8 zapojen ch v sérii v katodovém obvodu a na

m ížku se zavádí p es svodov odpor R25. odpor R8 je p eklenut
elektrolytick m k<indenzátorem'C68. odpor R4 určuie rirove
st ídavého napětí, které upravuje frekvenční charakteristiku.
Kondenzáfory C56 a C74 P,otlačuií zbytky vf napětÍ.
Koncov stupe zesilovače, tvo en pentodovou částí elektronky
E4, má v anodovém obvodu za azen v stupní transformátor,
kter upravuje v stupní impedanci na 5 o. V katodovém obvodu
pentody ie za azen odpor R34 s paralelním kondenzátorem
C67, na kterém vzniká p edpětí pro ídicí m ížku.

Uprava reprodukce
K zmenšení harmonického zkreslení a k tipravě kmitočtové
charakteristiky je do budícího stupně zavedena negativní zpětná
vazba. Cást nízkofrekvenčního napěti se odebírá ze sekundárntho
vinutí vystupního transformátoru a zavádi se v Protifázi p es
kmitočtově závisl etěz Rl2, C45 a R6 do katodového obvodu
triodové části E4.

Síťová část s usměr ovačem
Napětí ze světelné sítě je zaváděno na síťov transformátor p i_
jímače p es jednop lov vypínač a tavnou pojistku Po. Pozor,
pojistka musi mÍt hodnotu 0'í6 A a označení T, tj. se zpožděn m
vypínáním. Vinutí transformátoru L38 napájí žhavicí vlákna
elektronek a osvětlovacÍ Žárovku. VinutÍ L37 napá|í selenov
usměr ovač {J, v Graetzově zapojení. Stejnosměrné napětí je
vyhlazováno filtrem tvo en m elektrolytick mi kondenzátory
C69, C70 a odporem R37.
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vYvAŽovÁNí pŘlríMnčr

Kdy je nutno'p ijímač vyvažovat :

í. Nedostaču|e-ti citlivost nebo setektivnost P ijímače, p ípadně
když nesouhlasí ukazatel s ceichováním stuPnice na některém
vlnovém rozsahu, i když |e náhon mechanicky se ízen.

2. Po v měrrě cÍvek nebo kondenzátorri postačí vyvážit obvod,. kter byl opravován.

Pomrlcky k vyvažování:
1. ZkušebnÍ vysítač (p ípadně dva vysíiače) s rozsahem 0,í5-80

MHz. Rozsah 0,15 až 30 MHz s amplitudovou modulací, rozsah
60-80 t'lHz s vypínatelnou kmitočtovou modu!ací.

2. Elektronkov nebo jin stejnosměrn voltmetr s Ynit ním
odporem neiméně í0 000 Q|Y, s rozsahy í,5 a 10 V (označení
EVl).

3. Steinosměrn elektronkov voltmetr s nulou uProst ed,
rozsah í'5 V (označení EV2); lze použít voltmetru uvedeného
pod bodem 2, opat eného p epínačem polarity.

4. Mě ič v stupnlho v konu s impedancí 4Q nebo vhodn
st ídav voltmetr s náhradní bezindukčnÍ zátéžÍ 4a!w.

5. Symetrizační člen podle obr. 2.
6. Normální umělá anténa pod|e obr. 5.

7. Bezindukční kondenzátory 2500 pF a 5000 pF.
8. šroubovák a klíč z uměté hmoty pro vyvažování jader cívek

, a dotaďovacÍch kondenzátor .

9. Kovov Prstenec širok 10 mm k navléknutí na ba ku elek_
tronky E í.

Pokyny k vyvažování:
P ed vyvažováním musí b t p ijímač mechanicky i elektricky
se ízen a osazen elektronkami, s kter mi bude používán. Stejno-
směrné napětí na mě icích bodech musí odpovídat hodnotám
uveden m ve schématu. Nízkofrekvenční citlivost musí byt
max. 200 mV, tj. p i zavedeném nf. signálu í000 Hz na v vod 3
(konektoru Pro magnetofon) a p i vybuzení v stupního v konu
na 1w. UmÍstění vyvaŽovacích bod ia zakresleno na obr. 3 a 4.

YYYAŽovÁxí nŘl;ímnče NA YELMI KRÁTKÝcrt
YLNÁGH
Poměrov detekdor

í. P ijímač p epněte na rozsah velmi krátk ch vln, ladění

na iďte na lev doraz (74 MHz), regulátor hlasitostl na min.,
p ijímač uzemněte.

2. Souběžně k elektrolytickému kondenzátoru C66 p ipojte
steinosměrn elektronkov voltmetr (EVí).

3. Ze zkušebního vysílače p iveďte p es kondenzátor 2500 pF
na ídící m lžku elektronky E3 nemodulovan signál í0,7 MHz.
Regulací vstupního napětí udržu|te ' během vyvažovánÍ
v chylku vgltmetru na hodnotě menší než 5 V.

4. YyvažovacÍm šroubovákem na iďte jádrem cívky L25 (p Í-
stupné dolním otvorem cívky) největší v chylku voltmetru.

5. Etektronkov vottmetr EVl odpojte. Souběžně ke konden-
zátoru C33 zapojte elektronkov voltmetr EV2.

6. Vyvažovacím šroubovákem na iďte jádrem cÍvky L27 (p í-
stupné horním otvorem) nulovou v chylku elektronkového
voltmetru.

7. Postup uveden pod 2 až 6 opakuite, aby bylo vytoučeno
možné rozladěnÍ v]ivem vazby obou obvodri.

8. odpojte reproduktor a mÍsto nětio p ipojte mě ič v stupnlho
v konu. Regulátor hlasitosti na iďte na největší zesílení,
elektronkov voltmetr odpojte.

9. Zkušební vysílač p epněte na amptitudovou modulaci (400 Hz)
a leho v stupním napětím niililavte v stupní vykon p ijÍmače
p ibližně na 50 mW.

í0. Potenciometrem R28 na iďte nejmenšÍ v chylku mě iče v _

rtupního v konu, největší potlačení amp!itudové modulace.

Mezifrekvenční zesilova
í. P ijÍmač p epněte na rozsah velmi krátk ch vln, ladění na iďte

na lev 
- 

doraz Qa MHz) regulátor hlasitosti na min., p iilmač
uzemněte. \

2. Souběžně k elektrolytickému kondenzátoru c66 p ipojte
steinosměrn elektronkov voltmetr (EVl).

3. 7e zkušebního vysílače p iveďte p es kondenzátor 2500 pF
na ídící m' ížku elektronky E2 nemodulovan signát10'7 MHz.
V chylku voltmetru EVí udrŽuite regulací vstupnÍho napětÍ
na hodnotě menší než 5 V.

4. Yyvažovacim šroubovákem na iďte iádro cívky L22 (p ístupné
hornÍm otvorem) a L21 (p ístupné dolnÍm otvorem) na net-
větší v chylku voltmetru.

5. Signál ze zkušebního vysÍlaEe zaveďte na kovov Prstenec,
nasÚnut na ba ku elektronky Eí.



6. Jádra cívek L9 a pak L8 na iďte tak, aby v chylka elektronko'
vého voltmetru byla co neivětší.

7, opakujte doladění iader cívek Lzz, L21, L9 a L8 na největšÍ
v chylku voltmetru. odpojte pomocné zaíÍzeni.

Ystup a oscilátor
1. P ijírnač p epněte na rozsah velmi krátk ch vln a regulátor

hlasitosti ria idte na min.

2. Souběžně k etektrolytickému kondenzátoru C66 p ipojte
elektronkov voltmetr (EVí).

3. Na zdí ky pro dip l p ipojte v stup zkušebního vysílače p es
symetrizační člen (obr. 2). Zkušební vysílač na iďte na sign{l
69 MHz, kmitočtově modulovany (400 Hz, zdvih 15'5 kHz).

3. 7e zkušebního vysílače p iveďte p es kondeÁvá1or |000 pF
na ídící m ížku elektronky E2 amplitudové moduIovan
signál 465 kHz (mod. 400 Hz, 30%). Velikostí v stupního
napětÍ udržujte během slaďoyánÍ v chylku v stupního mě iče
pod hodnotou 50 mW.

4. Vyvažovacím šroubovákem na iďte postupně jádra cívek L29.
Lz&,L24 a L23 na neivětší v chylku mě iče v stupního v konu,

Jádra cívek L28 a L24 jsou p ístupná horními otvory kryt
cívek.

Mezifrekvenční odlaďovač

í.'P iiímač nastavte, iak uvedeno v odst. ,,l'1ezifrekvenční zesi_
lovač", pod í. a 2.

2, Ze zkušebního vysílače p ivedte p es normální umělou anténu
na anténní zdí Řu p ijímače modulovan signál stejn iako
mezifrekvenční kmitočet, ti. 465 kHz.

3. Jádrem cívky Ll0 na iďte neimenší v chylku mě iče v stupního
v konu.

c -400pF

R1 Ý pX GENE?/.T(|FU = 80!I

oĚr. 5. Normální umělá anténa

Vstup a oscilátor
P iiímač uzemněte a jeho regulátor hlasitosti na iďte na největší
zesilení. Na v stup p ipojte mě ič vystupního v konu. Zkušební
vysilač zapoité p es normální umělou anténu na anténní zdÍ ku
p ijímače.
7toho d vodu, že oscilátorov obvod má společnou indukčnost
Pro st ednÍ a dlouhé vlny, |e nutné zachovat níže popsany postup
slaďováni iednot|iv ch obvod .

St ední vtny

1. P ijímač p epněte na rozsah st edních vtn.

2. 7e zkušebnÍho VysÍIače p lveďte signál í400 kHz a ukazatel
stupnice na iďte na značku 1400 kHz.

'3. 
Jádrem cívky Lí8 nastavte neivětší v chylku mě iče v stupu.

4. Zkušební vysílač na iďte na kmitočet 560 kHz a ukazatel
stuPnice nastavte na značku 560 kHz.

5. Dolaďovacím kondenzátorem Cí6 na iďte neivětší v chylku
v stupního mě iče.

6. Zkušební vysilaě na iďte opět na kmitočet í400 kHza ukazatel
stupnice nastavte na značku 1400 kHz.

7. Dolaďte nejprve iádrem cívky L18 a pak kondenzátorem cíí
neivětší v chylku mě iče v stupního v konu.

8. Zkušební vysílač na iďte opět na kmitočet 560 kHz a ukazatel
stupnice nastavte na značku 560 kHz.

9. Dotaďte nejprve kondenzátorem Cí6 a pak posouvánÍm cívky
L't3 na feritové tyči, neivětší v chylku v stupnÍho mě iče.

í0. SlaďovacÍ postup opakujte ieště iednou a pak zajistěte dola_
ďovací kondenzátory acetonoÝou barvou.

Dlouhé vlny
1. P ijímač p epněte na rozsah dlouh ch vln.

2. Ukazatet stupnice nastavte na značku 280 kHz a ze zkušebn{ho
vysílaěe p iveďte signál se stein m kmitočtem.

3. Slaďovacími kondenzátory C17 a pak Cí4 na iďte neivětší
v chylku vystupního mě iče.

4. Ukazatet stupnice nastavte na značku 175 k{z a ze'zkušebnÍho
vysílače p ivéďte signál se stein m kmitočtem.

5. Posouváním cívky L15 na feritové tyči'na iďte neivětší v '
chylku vystupního mě iče.

6. Staďovacl postup opakujte ieště jednou a pak zaiistěte dolaďo-
vací kondenzátory acetonov m lakem.

Krátké vlny
í. P iiímač p epněte na rozsah krátk ch vln.

zxušeaui
vYgtač

i
,
I
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I

IVSTU P,
pŘutuače

5.

obr. 2. Symetrizační člen

4. Ladicím knoflíkem na iďte ukazateI -stupnice na značku
69 MHz.
Dolaďovací kondenzátory C5 a C4 na iďte na neivětší v chylku
voltmetru.
Kontrotuite cíttivost p ijímače Ye t ech bodech (66 MHz,
9 MHz, 73 MHz) pásma velml krátk ch vln. P i v stupnÍm

v konu 50 mW a poměru signáIu k šumu 26 dB' nemá b t
vstupní napětí větši než 10 p,Y. P i mě ení citlivosti'je t eba
vyhodnotit ritlum symetrizačního členu, kter ie í'85. V stupní
napětí zkušebního vysílače must b t Proto 1,85x větší.

obr. 3. Vyvažovací body' pohIed zhora

obr. 4. VyvažovacÍ body, pohled zezadu

vYYAŽovÁN í pŘr JímečE NA BĚŽNÝcH RozsAzÍc H

MeŽifrekvenční zesilovač

t..P iiímač p epněte na rozsah st edních vln, ukazatel ladění

" na iďtá 9á.pravy doraz (525 kHz)' regulátor hlasitosti na nej'
větší zesílení, p iiímač uzemněte.

2. Na' Ý stup pllijírnače p ipojte mě ič v stupního v konÚ'
reproduktor odpoite.
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2. Ukazatel stupnice nastavte na značku 6 MHz a ze zkušebního
vysílače p iveďte signá! se stejn m kmitočtem.

3. VyvaŽovacÍm šroubovákem na iďte jádra cÍvek L2o ď Lí2 tak,
aby v chylka v stupního mě iče byla co největší.

4. Ukazate!stupnice na jďte na značku í1,8 MHz a ze zkušebního
vysílače p iveďte signál se stejnym -kmitočtem.

5. Slaďovacím kondenzátorem Cí5 na iďte největší v chylku
mě iče v stupního v konu a kondenzátor zajistěte barvou.

oPRAVA A vÝMĚNn soUčÁsrí

VYJMUTí eŘísrno;E zE sKŘíNĚ
Typ 437A Kankan
Vyšroubujte čty i šrouby na spodní ploše sk íně.'šasí vysu te
i se stupnicí směrem dop edu.
Typ 43BA fantar
1. Uvolněte dva šrouby v zadni stěně a odejměte ji.
2. Po uvo!nění šroubkrj v ovládacích knoflících tyto odejměte.
3. Vyšroubuite pět šroub na spodní ploše sk íně (u síťového

transformátoru je šroub zaiištěn maticí).
4. Rám základní desky je ve dvou bodech p ichycen k p ední

stěně sk íně uvolněte šroub p íchytky vlevo naho e
a odsu te ji - vyšroubuite šroub .YPravo naho e. 1 fonr

5. šasi vysu te. Pozor na spoje, na pravé straně šasi z stává
ve sk íni v stupní transformátor.

STUPNICE
Typ 437A Kankan
s1up{9i lze vyjmout po vyšroubování čty ozdobn ch šroub ,
i když ie šasi p ijímače ve sk íni.
Typ 438A Jantar
'1. Vyiměte šasi ze sk íně
2. Vyrovnejte (plochymi kleštěmi) čty i p íchytky upev ující

spodnÍ ozdobnou lištu.
3. Lištu odeiměte a vysu te štupnici.

LADtcí NÁnox
Náhon lé p ístupn po odejmutí masky pod stupnicí a stupnice
(u p ijímače 437Ar. Je tvo en silonovou š rou í100 mm dlouhou
(i s očky) a pružinou dlouhou 18 mm. Krajní polohy náhonu jsou
vymezeny zarážkami, jak v náhonovém bubínku vkv dílu, tak
i zarážkami v ladicÍm.kondenzátoru. P i navlékání lanka vychá_
zeitez polohy, kdy je ladicí kondenzátor zcela uzav en a bubínek
1kv dÍlu vytočen vé-steiném sJnystu (zcela vlevo, jádra zasunuta).
očko š ťrry navlékněte nejprve na v stupek (vpravo) v bubínku
otočného kondenzátoru a pak postupujte dle obrázku. Na druhy
konec š ry navlékněte pružinu, jejíž druhé očko zachyťte na
opačn v stupek bubínku. Jak je Patrno z obrázku, je pružina
uložena v bubínku otočného kondenzátoru. Po vyPnutí náhonové
š riry navlékněte na ni stupnicov ukazate!, |eho dotní vidlice
musl b t nasunuta na vodicí strunu.

vzniku akustické vazby. Držák kondenzátoru ie upevněn dvěma
šrouby, které isou p istupné otvory zespodul v kovové kost e
šasi..Po odpáienÍ v vod a odeimutÍ nálronové š ry je možno
kondenzátor yyměnit.

vlNovÝ pŘrpíneč
Y_l'9nt. p epínače je obtÍžná, pokud jde o odpájení
P epínač má t i desky, celkem s 24 p ívody. Voairé 19z malé desky je nejlépe odpájet na této désce, ostatnl
z opačn ch díl .

obr. 6. Ladicí náhon

LADlcí KoNDENzÁron
Kondenzátor je upevněn na ploch ch pružinách zakotven ch
v držáku z umělé hmoty. Pružné uložení kondenzátoru brání

vodlč )
vvod)
p ívody

Mechanicky je p epínač upevněn dvěma šrouby k p ední stěně
kovové k99try' Šrouby jsou snadno p ístupná z p ední strany
z.a stupnicí (u p ijímače 437Aie nutno odejmoui p ední ozdobnou
lištu).

DíL PRo vELMl KRÁTKÉ vLNY
Díl tvo Í samostatn celek s náhonov m bubínkem. Je upevněn
dvěma š1ouby (na distančních sloupcích) na spodní ptoše kovové
k9'._ry. Dí!je možno vyjmout po vyšroubovánÍ uveden ch,šroub ,
odpájení v vod a sesunutí náhonové š ry.

oprava dítu
í. odpájejte z pájecích oček vkv dílu 2 odpory a uzem ovací spoi

ze st edu krytu.
2. Seiměte stínicí kryt.
3. Vyšroubujte 3 šroubky (uvnit vkv dílu) po stranách desky.
4. Desku s plošn mi spoii vyjměte. Tím jsou p ístupné všechny

součásti včetně cívek.
_5. P i opětném vkládání desky do krytu dbejte, aby se feritová

jádra volně vsouvala do cívek.

Mechanické se ízenÍ
Náhonov bubínek vkv dílu má spirálovou dráhu, kterou p i
otáčení sleduie čep držáku feritov ch iader. Uveden čep p e_
náší pohyb (zdvih) na iádra a současně vymezuje otáčiv pohyb
bubínku. Držák jader má dva vodicí trny' na kter ch |sou 

-pružiny,

trvale tlačící držák dolrj tak, aby iádra byla zasunuta.-
Feritová iádra jsou upevněna na ocelov ch strunách, jejíchž
opačné konce jsou p ipájeny v držáku. Jádrase nastavují v poÍoze,
kdy jsou vysunuta z cívek (bubínek vytočen zcela doprava).

obr. 7. Nastavení jader vkv dí!u, pohled od elektronky

Po uvolněnÍ cínu v držáku nastavte |ádra tak, aby p esahovaly
okraj cívek:

vstupní cívku L5 o í0 mm,
oscilátorovou cívku L6 o 1í mm.

Pak struny v drŽáku opět p ipáiejte. opětné upevnění vkv dílu
musÍ b t provedeno tak, aby zábér ozuben ch-kol (ladicí h ídele
a bubínku vkv dílu) odpovídal mechanickému provedení. P Íliš
těsn záběr zpťrsobí po navléknutí lanka hrub trhav chod. Sou-
časně je nutno dbát, aby vkv dÍl byl upevněn na distančních
sloupcích, jinak ie zábér p íliš voln
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zMĚNY PRovEDENÉ

rŘl;íunče lntA KANKAN
Postední vyráběná série má vypuštěn tak zv. ,,intertock", tj. síťo-
vou bezpečnostnÍ zástrčku. Síťová š ra ie pájena p ímo na
poiistku a síť vypínače.

rŘl;ímnčE 438A JANTAR
P iiírrače tohoto typu měly více změn, nap . mechanické pro-
vedenl někter ch díl . Tyto však neuvádíme, net kají se elektri-
ckého zapojenl.

Feritová anténa

Vstupní cívky pro st ední a dlouhé vlny |sou jen na |edné feritové
tyči. Anténa je uievněna p ed ladicím kondenzátorem nad vstuP-
ními zdí kami. Elektrické zapoieni se neměni ani tímto Prove-
dením, Pouze odpadaiÍ vinutí Lí4 pro st ednlvlny a L16 pro dlouhé
vlny. P i vyvažovánl p ilÍmače nastavuite cÍvky dle obrázku.

obr. 8. VyvažovacÍ body, pohled zezadu

BĚHEM vÝRoBY

nŘr;írračE {39A

P iiímač tohoto tyPu se p ipravuje na trh v době, kdy tato doku-
mentace iiž byla zpracována. Proto nenÍ zahrnut v techn. popisu
a seznamu náhradních díl . Jedná se opět ien o mut'aci 'základ-
nlho typu.
Uveden p ijÍmač má dvě podstatné odchylky:

't. P istupuje plynulé iditeIná t nová clona.

2. Mění se stupnice.

T nová clona je zapojena ve větvi záporné zpětné vazby, viz obr. 9.

P istupuil dlly:

Potenciometr
Kondenzátor
Kondenzátor

odpadajÍ dÍly:

Odpor R12
Kondenzátor C45

obr. 9. Zapo|enÍ t nové clony p iiÍmače 439A

25 000 J2
1 000 pF

20 000 pF

20 000 12

5í0 pF

0,25 W '

100 v
í00 V
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NÁHRADNí oílv

obr.'t0. Rozhlasov p iiímač JANTAR

20 cl4 cil cr5 19 t20 E1t L?2 12{ Cr6 n8 t28

obr.1't. šasi rozh|asového p ijímače KANKAN

Mechanické díly

Poz.

1

2
3
4
5
6
7
I

1

2
3
4
5

Název

P ijímač 437A ,,Kankan"
sk í sestavená
p ednÍ lišta sk Íně
deska pod knoflíky
knoflík ladění
knoflÍk p epínače
knoflík hlasitosti
stupnice
síťová š ra

P ijímač 438A r,|antar"
sk í sestavená
zadní stěna
knoflík ladění
knofllk p epínače
knoflík hlasitosti
stupnice
sÍťová š ra

Díly pro oba typy p l|ímač
p eptnač vlnov
deslg p epínače "
deska p epínače st ední
deska p epÍnače malá

obj. číslo

6
7

9
í0
11
12

4768-063-1
2731-092
362í_006
4791-047-1
4791-047-2
4791-047-3
2841_086_í
zN_63/slN.00í

2781-325-1
2787-021-2
4791-1s2-1
4791-152-5'
4791-152-6
28/J1-087
'tPF 616 00

4542-01g-l
3741-024-1
3741-023-1
3741-022-1



13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3í
32
33
34
35
36
37
38

reProduktor
zásuvka pro reproduktor
zásuvka pro magnetofon
držák síť. zásuvky sestaveny
deska pro zástrčku
zástrčka síťová
selénov usměr ovač
VKV díl
malé kolo s h ídelí
buben náhonu
ozubené kolo
držák žárovky
feritová anténa. sestavená
feritová tyč
ukazatel stupnice
jádro
jádro
jádro
objímka elektronky
lanko náhonu sestavené
pružina náhonu
žárovka
kladka náhonu
stínítko stupnice
odlaďovač sestaven
pojistka í60mA

14,5-9,5 11'5F2A í'sVA-4 í2
6AF 282-30
6AF 282_í 3
4562-036-1
370í_056_1
2631_338-í
sPs-6B-2s0-c85 M2s00100
DEA wyk. 1

2622-011-1
2841-023-1
2621-170-1
4s67-001-1
4342-268-1
001-13
3817-002-1
007-1
006_í
005-1
PNí-5p
4578-095-3
ZN-6'1/T6-,+003
žárovka 6,5 V - 0'2 A-1
2455-007-01
4573-037
464J2-004-1
T038.016A T

234í_0008

T0168_0íDlN 4í5 7í

Elektrické dÍly

Cívka obj. čÍslo

339í_002-1
4342-167-1

4342-247-1

4266-224-1

4342-249-2

4342-2s1-1

4342-248-1

1-17F

3-í DAí

í_22R

3-í DA2

4251-004-1

TG2-í0-666

Ts-30/í/676

Pozn.

VKV díl

VKV díl
VKV díl

VKV diI

VKV díl

(íDí7k)

(3Dí0A/í3)

(íD22R)

(3Dí0A/í5)

1

L
3
4
5
6
7
I
g',

I
10
11

12
13
14
15
16
'17

18
19
20
21
22
23u
25
26
27
28
29
3í
34
35
36
37
38

'l

IvstupnÍ VKV
)

tlumlvka
anodov !aděn obvod

't

) 
t. mf. obvod (prim.) 10,7t!Hz

1. mf. obvod (sek.) í0'7 MHz
odlaďovač

} 
vstupnt, krátké vtny

I

} 
vstuPní, st ední vlny

}"rtupnt, 
dlouhé vlny

} 
oscitátor, st ední a dlouhé vtny

I osciláior, krátké vlny
'l

} 2. mf. transformátor't0,7 MHz

} '. ''. 
transformátor 465 kHz

)
I

J 
Roměrovy detektor

I

} 2. mf. transformátor 465 kHz

tlumivka

} vystu pní transformátor
't

}'rtow 
transformátor

tndukčnosti'L1 až L9 neisou dodávány iednotllvě, Pouze v celé
sestavě vkv dílu. obiednací čísla indukčnosti uvedená v závorce
jsou Pouze informativní, byla uváděna v obiednávkách P''o
v robce. t
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1

3

4
5
6
7
I
9

11

12
í3
14
í5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2s
26
27
28
29
30
3í
32
33
34
3s
36
37
38
39
40
41
42

kapacita spoirl
keramick
dolaďovací
dolaďovací
keramicky
keramicky
keramicky
keram,cky
do]aďovací
keramick
keramick
dolaďovací
dolaďovací
dolaďovací
dolaďovací
keramick
keramrck
keramick
kerami-ck
keramick
keramickli
keramicky
keramicky
styrotlex
keramrck
keramrck
keramick
keramick
keramicky
keramick
keramick
styroÍlex
styroflex
styrq{lex
styrotlex
slidovy
keramicky
keramicky
keramicky
styroflex

otočn

styroflex
styroflex
styroflex
keramick
keramick
keramick
keramicky
styroflex
styroflex
styroflex
styroflex
keramicky
keramicky
styroflex
styroflex
styroflex
keramick
keramick
styroftex
styroflex
svitkov
elektrolyt
elektrolyt
elektrolyt
elektrolyt

keramick
keramick
keramick
keramick

Kondenzátor Hodnota

1-4 pF
7pF

2-8 pF
2-8 pF

í2 pF
15 pF
10 pF
17 pF
30 pF
22 pF
27 pt
30 pF
30 pF
30 pF
30 pF
33 pF
33 pF
33 pF
33 pF
33 pF
33 pF
39 pF

í00 pF
50 pF

í00 pF
í00 pF
í00 pF
í00 pF
100 pF
í30 pF
í80 pF
220 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
260 pF
330 pF
300 pF
330 pF

510 pF
í 500 pF

9í0 pF
í 000 pF
í 000 pF
í 000 pF
3 300 pF
í 500 pF
I 500 pF
í 500 pF
í 500 pF

í00 pF
47 pF

4700 pF
4700 pF
4700 pF
6 800 pF
6 800 pF

í0 000 pF
í0 000 pF
56 000 pF

2pF
10 pF
10 pF
5o p,F
5o p,F

í 000 pF
í 000 pF

5pF
33 pF

Prov. napětí

400 v

400 v

obj. číslo

350 V
350 V
250 V
í60 V
160 v

3s0 v
400 v

160 V
í60 V
í60 V
í60 V
í60 V
400 v
400 v
400 v
400 v
í60 V

KCP- N750-6-7-0,5-250-656

I9|_?d-N47 -3 l10-l +1 0-í 0 + 50/250

Ig!-2d-N47 -3 110- I + 10/-1 0+ s0/2so
KcR-N47_3 x 8_d-í 2_5_250_656
KcP-N750 6_í 5_5_250_656
Kc P_N750_6_Í 0_5_250-656
KcP- N750-6_í 2_5-250-656
PN 703 0í
KCR-N47-3 x 8-22-5-250-656
KC R.- N47- 3 x 1 0-27 -5-250-656.
PN 703 0í
PN 703 0í ';

PN 703 0í
PN 703 0í
KC R-N750-3 x 8-d-33-5-250-656
TK 308 33/A
TK 308 33/B
TK 409 33/B
TK 409 33/B
TK 409 33/B
KC R-N47-3 x 1 2-39-5-250-656
TK 308 í00
TC 284 s0
KcR-N750-3 x í 0-í 00_2-250_656
Kc R_N750_3 x Í 0_í 00_í 0_250-656
TK 411 í00
TK 4íí í00
TK 41í í00
TK 409 í30
4TK 40o í80
TC 284 200
TC 284 200
TC 284 2oO
TC 284 200
wK714 08 200
KCR M7s0 3 x 20-260-2 -160-6sT
KFP-t I E-6-d-330/ + s0-20/-s00-6s6
KC R-M7s0-3 x 20-300-2 -1 60-65T
TC 284 400

KPOM-375-s00-il

KSF_0í2-5í0 pF
Tc 284 í k5
KSF_012_09í0 pF
K F p- il E-6-1 000/ + s0-20/-2s0-6s6
KFP_l l E-8_í 000/ + 50-20/-350-656
TK 527 1k
KFP_l l E_7 x í í _3300/+ 80-40/-350_656
Tc 28í 1k5
Tc 28í 1k5
Tc 28í ík5
TK 28í í k5
Tc 410 í0o
TK 517 47
TC276 4k7
TC276 4k7
TC276 4k7
TK 433 6k8
TK 433 6k8
TC 27610k
TC 276 10k
Tc í93 56k
TC9432M
Tc 964 í0M
Tc 963 í0 M
TC +4s 50+50M

TK s271k
TK 527 ík
KCP-N750-6-a-5 * 0,5-250
TK 409 33

43
44

15
46
47
48
49
50

500 pF
375 pF

5í
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

400 v

100 v
í00 V
í00 V
100 v
í60 V
2s0 v
400 v
400 v
400 v
250 V
2s0 v
400 v
400 v
400 v
í5V
30v
12V

350 V
350 V
500 v
500 v

250 V

66
67
68
69
70
71
72
73
74

11



ZatlženÍ obi. číslo

1

2
3
4
5
6
7
I
9

í0
11
1?
13
14
15
16
17
í8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
38

vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvovli
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovli
vrctvov
vrstvovy
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvovy
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrctvov
vrstvov
vrstvov
POtenc.
vrstvov
vrstvovy
vrstvov
vrstvov
p tenc.'437A
potenc. 4384
vrstvovy
vrstvov
vrstvov
vrstvov
vrstvov

0'í25 w
0'í25'w
0'í25 w
0,125 W
0'í25 W
0'í25w
0'í25 w
0'í25 W
0,í25 W
0,í25 w
0'í25 w
0'í25 w
0,í2.5 W
0'í25 W
0'í25 W
0'í25 w
0,12.5 W
0,125 W
0,12.5 W
0'í25w
0'í25 w
0'í25 w
0,í25 W
0'í25 w
0'í25 w

0,25 W
0,25 W
0,2 w
0,5 w
0,5 w
0,5 w
0,5 w
0,í w
0,'t w
0,5 w

1W
íw
2W

0,125 W

2a 4kT
2a 15klB
2a 1SklB
2a20klA
2a20 klA
2a 47k!A
2a47 klA
2a 47klA
2a 122lA
7a M72lA
2a M33/A
2a M68

í00J)* 2
í00 a + 20oÁ
í80J2 +10oÁ
330 12 + s%
330O* s%

í 000 Í2 + 20%
í 800J2 i20y"
330012+20y"
4700 Q * 207

1s 000 12 * s%
í5 000 J2 + 5%
20ooo a t loyo
200004+fi%
47000J2+rcyo
470004+10yo
47000 a + 10yo
o,22t4p * 10 %
0,2zt1í2 + 10y"
0'33 Mí) + 10 y"
0,68 Mí2 +. z0 %í Ml2 + 2.0 y"

1t49 + 20%
1 MQ + 70y"

2,7t4Q * Z0 y"
1nQ +20%1kp*20%

0,2znQ +.20%
2s00 J2
zzoo Q +20%
zaoo Q + 20%
2,700 9 + 20y"
4700 9 * 10%

1 tl{)
1M9

130 í2 + 10y"
'15000 9 + 10oÁ
33000 a +10yo
1200 Q * 10y"

10000 a i 10oÁ

TR 1Í2a í00
TR íí2 a 100/8
ows-'t 23_0'í 25W_í 80-1 0aÁ-448
TR íí2a 330/8
TR íí2 a 330/8
TR íí2a ík
TR íí2a ík8
TR íí2a 3k3
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR.I
TRí
ows-í 23_0'í 25w-í M-20yo-448
TR íí2a'tM
TR íí2a íM
TR íí3a 2M2
TR íí2a íM
ows -22í -0'25w_1 k-z0oÁ-+48
TR 1í4 M22
TP 040 2k5
TR íí5 2k2
TR íí5 2k2
ows-222-0' 5w-27k-í 0"Á448
TR í15 47kl{
PU í21 íM'c-o, 1w'oš 40 P5
PU 121-766-í M c o,íw oŠ 32-P5
TR í15 í30
TR 1í6 ísk/A '
TR íí6 33k/A
TR 147 í k2
TR íí2a í0k

,i, )
:i '

ii',
I

,l'.)

i

{l
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vlnový Př.Píňač, 
'aPo|enl 
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zaPoi.ní vtv dÍlu - Pohled ze 
'tÍany 

sPolů

TABuLKA PRoUDŮ l lapĚtÍ tlexrnoHex

NeDětl na c7o - 225 V, nl c69 - 205 v
i"'5iij"ň'-áJa *I"l.vállti t2 nentuaeven, ien Íířlžkový Proud
ol.iriioíu' mlr"ný mezi R14 a ko.trou Přillmaěe'

Na rozsahu dlouhých vln - 130-í80 4A
s!ř.dňÍch vln - 180-210 /A
krátkých vln * í50-200 pA

NeDětl lsou měřena přl.troiem o vnitřnlm odporu1 0!0 í/V'
PřIilmaď ořepnut na rozsah středníGh vln' Hodnoty v zivorkacn

irolr mpriny'při rozsahu velmi krátkých Yln'

Elektronk .Ua li Ug2 lg2 UK

l. lrioda 160

,tl
--t

ll. triod. 135

heptoda í90
(1es)

6,5
(3)

66 5,2
(s)

E2 l EcH8í
I triod.

i

íí5

l

E3 I EBF 89

l._ _ __
I

l

E.{ r ÉcL g6

I

pentoda 77
(170)

8,5
(e)

7S 1,6

trloda í05 0,3 11

Péntoda 723 30 209 1 5

PŘlLoHA lv.



P
C
L

11,3
1.15.11.11 43 6,18

Ť1,12,13,14,15,',r6,1 2 3

ECH 81

-'1
71 1 3 i ECC\í

18, 30, 73 39,11,1 7.15,21,8,9,13,12,5, 49

dlouhé vlny

53536 31 30

18,20, 17 .19,6,7 I 9'.21 23, 22

177 v:
EBF 89 170V, 9 mA

L21 L22

sePnuté doteky

1-2, 1-4, 13-14, 17 -18, 19-20, 23-24

21, 26

1

L2

E

R9
1k7

-l
t

L9L9,

c19
33

st ední vlny 1 -2, 1-5, 10-í1, 13-14, 19 _z0, 25-26

66V;5nA 195V, 3^ A

1M fiO

ts{ 118

l<-

fr"u,
t)
1} Lí6
!)
c58
1k7

YLNovÝ pŘepÍneč

krátké vlny 1-2, 1-6,'.lo-12, 15-'.16, 19-20, Tl -28
gramofon 1 -2, 1-7, 12-13, 20-21

b

nŘíloHA v. velmi krátké vlny í -3, 8_9, ',|z-13, z0-z2,,29-30



20. 6. 27,

oo
2 xGA 204

D1 R7

ECL 86

nď;nnd;A_|
L4-_.

E1

Lr-w-

a( \z
z\ )s
tfo zzovf son.

Schéma zapojení p i|ímač
TESLA 437 A,,KANKÁN., 438 A ,,,ANTAR.


