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TELEFONER. 

För att åstadkomma goda telefonför, 
bindelser är det av vikt, att såväl tele, 
fonapparater som växlar äro av lämp, 
liga typer. Vid val av typ bör linjernas 
längd och deras isolation t.1gas i be, 
aktande. Med hänsyn till detta kunna 
telefonanläggningar indelas i tre huvud, 
gru~er. -, : • 

A. Galvaniska telefonanlåggnin f(ar, lämp, 
Uga för korta linjer (upp till 250 a 300 m) 
med god isolation. Denna siffra är 
givetvis endast approximativ. då led, 
ningsmotstandet och signalbatteriets 
spänning bestämma huruvida gah•aniska 
apearater äro lämplilila eller ej. Galva, 
niska anläggningar kunna utföras som 
självväljare eller med manuella eller 
automatiska växlar. 

B. Loka/batferian/~~gningar, lämpliga för 
långa linjer och linjer med dålig isola, 
tion som t. ex. blanktrådsledningar upp, 
lagda på isolatorer. Dessa anläggningar 
utföras, vanligen med manuella växlar. 

C. Centralbatterianläggningar, lämpliga 
för långa linjer med god isolation. Dy, 
lika anläggningar kunna utföras med 
manuella eller automatiska växlar. 
De viktigaste egenskaperna hos själv, 
väljare samt manuella och automatiska 
telefonanläggningar äro i korthet föl, 
jande. 
I manuella anläggningar uppsättas alla 
förbindelser av telefonist. Näten äro 
enkla och billiga och apparaterna äro 
lätta att underhålla, Expeditionen beror 

till mycket stor del pa telefonisten och 
det intresse denna ägnar sitt ,ubete. 
I självväljareanläggningar uppsätter den 
anropande själv förb indelsen genom 
att inställa det önskade numret på ap, 
paraten och nedtrycka signalkn,tppen. 
Självväljare äro alltid expeditionsfärdiga, 
oberoende av telefon ister, och äro dess, 
utom lätta att använda och ha.Ila i 
stånd. Antalet anslutna apparater och 
linjernas längd måste emellertid hållas 
inom vissa _l?ränser da apparaterna i 
annat fall bliva komplicerade emedan 
samtliga linjer måste ledas till samtliga 
apparater i anläggningen. 
I de fall. där de ovan nämnd.1 systemen 
ej äro lämpliga, torde det vara tillråd, 
ligt att använda automatiska telefon, 
system, vilka ha de ovannämnda sy, 
stemms alla fördelar utan att ha deras 
nackdelar Automatiska telefonväxlar 
ha följande fördelar: 

expeditionsfärdiga dygnet runt, 
oberoende av telefonist, 
billii?a i drift, 
snabb upp• och nedkoppling av för, 

bindelser, 
litet utrymmesbchov. 

förslag och offerter pi anläggningar 
erballas på begäran. 
I följande schcmor vi~as nagra vanliga 
typer av tclefonanläf(gningar och de för 
varje anläggning lämpliga telefonappa, 
ratema angivas under schemorna. 
Då en extraklocka skall anslutas t ill 
en telefonapparat skall motståndet i 
extraklockan och apparatens klocka 
vara lik.,.. 
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EXEMPEL PÅ ANLÄGGNINGAR. 
A. för linjelängder upp till 250 
a 300 m. 
Galvaniska apparater. 
(Batteriringning). 
I. Två opporater. 

;,. signal i en riktning. 

ZSlJ"oo __ 
[I]i--------- (I] 

1 = BC 3011 
2 = BC 3001 mc:J 
klocka R.tl 510 3, RA 610. J 

b. signal i tv.i riktning,n . z 3o"ol _ 
[I]i-------- --,ILJ 

I och 2 = BC 3011 mp. BC 3012 
nml klocka R A 51013, RA 610 3 eller 
apparat BC 1 J0J, BC 2052, BC 3051. 

1. Tre apparater. 
S amtal och signal mellan samtliga. 
Apparaterna parallellkopplade. uppring, 
ning medelst olika ~tgnaler. Signalerna 
horas hos samtliga apparater. 

Z3l>04Y 

I. 2 och 3 = BC l 303 eller BC 2052. 

3. Mer ä n tre opporoter. 

a. signal ( en riktning 

4 t---------, 

Z 'Jt1oc2. 
6 

I. 2, 3, 4 = B C 3011. I 
5 = BC 3001 med ctJ 
klocka RA 510/3, R.-1 6 / 0/J. 
6 = nummerta \'la RP JJ0,'5. 

4 

b. signal i trå riktningar. 

_ .Z~3 
(1Jt-------,\. 
3 t-- - ---.,::-- -I 

0 - -----eA m ; 
I = BC 3051. 
2, 3, 4. 5 = RC 3051 eller BC J0/2 
med klock,, R rl 51v1J. JU 610/3. 
Omkopplare = Rl 100- RI, 160. 
2, 3. 4, 5 kunna CJ ~amt,1la ,imcmcllan. 
I stä llet för appar.it I och lös omkopp, 
bre kan s1alvv.:ilj,ueappar~t JJ~l 175 JO 
.tnvändas. J\pp,1rakrna 2. J, 4, 5 i.kola 
d.\ u tgöras av H C 130 eller N C 210. 
c. en apparat kombinerad metl växel 
som förmedlar samt.il mellan flera appa• 

rale1·. ~ a"()#o 

5 

l , 2, 3, 4 · BC JJ0.i eller BC 2052, 
5 = BC 1303 
A - OA 1000,OA 10/0 cllcr OB JJ00. 

d. självväljare. % 3"06' -
Samtliga apparater kunna ringa och 
samtala sinsemellan och flera samtal 
kunna förai. samt1d1gt. 
An lä~gningarn a utföras med icke hem, 
liga samtal, varmed menas att ett s,1mtal 
kan avlyssnas av o behöriga .1pparatcr 
Apparaterna skola va.ra H A 275/ 10, 
eller HA 275 20. Se vid,ue sid 31. 



.:we D .. }'.",.,;~ 
\l,I'~ Atii,,; * i##S, • 

B. Linjelä ngden överstigande 
250 o 300 meter. 

lnduktortelefoner. 

1. Två apparater. 
Signal i tvä riktnin~ar. 

Z ~IJl!II/ 
[D - m 

I och 2 = AB 126, AB 127, AB 129, 
AB 711. AC 550, AC 560. 
Ev. extraklocka med I00Oohmsmotstånd. 

För mycket långa linjer: 
I och 2 = AB 128, AB 712, AC 570. 
Ev. extraklocka med 2000 ohms motstånd. 

2. Tre a pparater. 

a. samtal och signal mellan Siimtliga 
apparater. 
Apparaterna äro parallellkopplade, upp, 
ringning medelst olika signaler. 

Z3t1~4,Y _ 

l, 2, 3 = AB 126, AB 127, AB 129 
AB 711, AC 550, AC 560. 
Ev. extraklocka med !00Oohmsmotstånd. 

För mycket langa linjer: 
1, 2, 3 = AB ,12,8, AB 712, AG 570. 
Ev. extraklocka med 2000 ohms motstånd. 

b. en appiirat kombinerad med an• 
knylningsväxel förmedlar samtal mellan 
de båda andra. 

Z3tJdt1f 
I 

l, 2, 3 = AB 126. AB 127. AB 129, 
AB 711, AC 550, AC 560. 
A = AF 240. 
För mycket lån~a linjer: 
l, 2, 3 = AB 128, AB 712, AC 570, 
A AF 241. 
A + 2 = AE 265 eller AE 270. 

3. Me r än tre apparater. 
En apparat kombinerad rn.:d växel för, 
medlar samtal mellan flera apparater. 

I, 2. 3, 4, 5, 6, 7 = Ab 126, AB 127, 
AB 129, AB 711, AC 550, AC 560. 
A = OA 1000, OA 1010, OB 1100. 

Eller 
I, 2, 3, 4, 5, 6 = lika föregående. 
A + 7 = växel bord OB 1200- OB 5600. 

C. För l injer med god isolation. 

Centra lbatterisystem. 
I de ovan beskrivna fallen erfordras 
ett mikrofonbatteri för varje apparat, 
men i nedanstående fall matas hela ,rn" 
läggningen frän centralt battc.ri. 

1. Manuell växel. 

Alla samtal uppsättas av telefonist. 
~ Z '3d d// 

I 1-----1 1------l 3 

1, 2, 3, 4 CD eller CG. 
A = OE 200-OE 400, OF 300. 

2. Automatisk växel. 

Samtal uppsättas medelst telefon,ip·p,a, 

temas fingerskivor. z 3 "" /2. 

I, 2, 3, 4 DE eller DF. 
A = OL 3510-0L 3522. 
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GALVANISKA TELEFONAPPARA TER. 

De ned.in beskrivna telefonapp,1ratcrna 
BC 3001, .BC JOJ 1 och BC 30/2 ,lfo 
speciellt lamp.ide fcir cnkJast möjliga 
lokaltelefonanläggningar. Apparaterna 
kunna anslutas direkt till befintliga ring, 
ledningar Inkopplingen, som är y tterst 
enkel, framgar av schemorna pa sid. 8. 

se 3001. 
apparat. 

Galvanisk rumstelefon-

Delar: 
mikrot elefon R E 9J02 med 
snöre RS 4252, 
v~ggplmt"w svartbo nat trä (diam. 
51 mm) med kopplingsklämmor 
och upphängningskrok för mi, 
krotclefonen. 

Vikt 0,2s kg. 

6 

Denna apparat användes 
tillsammans med BC 301 I 
för anläggningar med 
signal i en riktning. (Se 
schema I , sid 8). För mo t, 
tagande av signa! erfordras 
en separat klocka Rt:I 
510/J. RA 610/J eller då 
starkare signal er fordra~ 
Rrl 500/J. Tva t orrelement 
RK 210er fordras. För dessa 
fi nnes lämplig batterilåda 
RK 2300. Ledning\tråd : 
blykabel Typ 1:.EB. 

BC 3011, BC 3012. Golvonisk rums• 
telefonopporot. 

Delar: 

mikrotelefon RE 93 /"l "med t,1n, 
gent och 
sn ö re RS -125Z, 
väggfäste av sv.Htbon,tt tr:i (di,un. 
51 mm) med signalt ryckknapp, 
kopplingsklammor samt upphäng, 
ningskrok for mikrotelefonen . 

Vikt 0,2s kg. 

TvA torre le_ment RK Z 10 
erfordras. För dc~sa fi nnc~ 
lämplig batterilåda RK 
ZJOO. Ledning~trad : bly, 
kabel Typ EEB. 
D.1 dessa apparater kopp, 
las en]. schema 2 (sid. 8) • 
for signal i tv.'I riktningar, 
erfordras for vardera ap, 
parate_n en separat klocka 
RA 510/J R,d 610 3 eller 
J.i starkare signal erforc.lra~ 
R1J 50013. 

. I 

katalog· väggfästeh användes till• 
nummer koppling sommons med 

BC 3011 Klämmor 1 o. 4 BC 3001 
. 

sommonkopplode BC 3012 

BC 3012 Klämmor 1 o. 4 ej 
sommonkonnlode BC 3011 



BC 3051. Golvonisk rumstelefon-
opporot. 

Delar: 

mikrotelefon RE 93 I 2 med tan, 
gent och 
snöre RS -1252. 
väggfäste av svartbonat trä (di< 
mensioner 75 x I\ 6 mm) med 
klocka, signaltryckknapp och 
kopplingsklämmorsamt upphäng, 
ningskrok för mikrotelefonen. 

Vikt 0.6 kg. 
Två apparater kunna sam, 
mankopf las över linjer av 
upp til 300 m:s längd 
med god isolation. Är av, 
ståndet litet, under 50 m, 
är ett gemensamt batteri 
111\räckligt. (Se schema 4, 
sid. 9) Vid större av, 
stånd är det lämpligt meu 
ett batteri för varje appa• 
rat, varvid endast två le, 
dare mellan apparaterna 
erfordras. (Se schema 5, 
sid. 9). 

Önskar man samman, 
koppla flera apparater, for, 
dras en separat linjeväljare 
vid varje apparat. bestå, 
ende av· en enkel omkopp, 

I lare med ett antal kon, z. takter motsvarande antalet 
.,, _,,, Il A ~ r~lefonapparater i anl~gg, 
~v v .._, ningen. I en såd,m anlagg, 

ning kan endast den med omkopplare 
försedda apparaten uppringa och tala 
med de övriga apparaterna. (Se schema 
6 sid. 9). 

Medelst ett induktivt motstånd med 
kondensator, BC 3060 samt en om, 
kopplare för varje apparat, kan en an, 
läggning utföras med upp till 5 appa, 
rater, vilka samtliga kunna signalera 
och samtala med varandra. Endast ett 
samtal kan päga samtidigt. {Se schema 
7, sid. 10). Linjelängden cirka 50 m. 

Som batteri användas 2 seriekopplade 
element RK 210. För dessa finnes lämp• 
lig batterilåda RK 2300. Ledningstråd: 
blykabel Typ EEB. 

BC 3060. Induktivt motstånd med 
kondensator. 

Dtl.ir: 
■ z 

kondensator Rl 652, 2 ,.,F, 
bottenplatta av svartbonat trä, in• 
duktivt motstånd 2,s ohm, huv 
av lackerad plåt. 

Dimensioner: höjd 92 mm, bredd 72 
mm, djup 62 mm, vikt 0,4 kg. 

Denna. apparat användes tillsammans 
med lokaltelefoner BC 3051 vid kopp, 
ling av dessa s.1som självväljare enl. 
schema 7, sid. 10. 
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NÅGRA VAN LIGA KOPPLINGSSCHEMOR FOR 

LOKALTELEFONER. 

1. lokoltelefonapparater inkopplade 
för signal i en riktning 

RK 210 

Z 3 "tJ/3 

BC !>001 BC3011 

I 
2 

2. l okoltelefo~appa~ater inkopplade 
för signol i bo do riktningarna. 

eoon sc ~on 

8 

Obs.! 

I ,.1mtl1~,1 fall hor noi:a tilbe~ .att b.it 
tcnuna, plus och minu,poler bliv.1 
nkt1>:t .inslutna 11 11 apparaterna~ ko pp 
ling,klammor c:mi:Jan n,k annar, finne, 
for at t hö rtc:lc: fo ncrna bliv., avmagnc:, 
11\Cradc. 

3. Inkoppling på en ringonlöggning 
med nummertavla för signal i en 
riktning. 

•• S1 0 } 
•• 61n l ,P )0 S 

BC~l BUOll BC~Oll 

L.:imph~a nummertavlor äro RP 1 J0/5 
och RP lJ0.'10 for 5 och 10 linjer 
re,p. 

Klo1mma I pa BC JOOJ kopplas till 
nummertavlans ~cmen~amma klåmma. 

Klamma 2 pa BC JO/ 1 koppla~ till re,p. 
kliimm.a p.i nummcrta.vl.in 



UJU"".:.f-WJU 

4. Lokoltelefonopparater BC 3051 in
kopplade för signal i båda rikt
ningarna. Ett batteri. 

I I I 
•@-

I I I 
4 61 423 

0 0 
® RK 210 ® 

B0051 BC 3051 

'l 
f örutom de i schemat visade förbind, 
ningarna skola följande klämmor inuti 
telefonapparaterna hopko pplas: 
i apparat I : klämmorna 2, 3 och 5; 
i apparat 2 : klämmorna I och 2; kläm, 
morna 5 och 6. 

5. Lokoltelefonapporater BC 3051 in
kopplade för signal i bådo rikt
ningarna. Två batterier. 

I I I 
42 ~ 

♦ - 0 
RK210 @ 

BC305 I B0051 
2 

Denna koppling användes I stallet för 
kopp!. 4, nar av~tandct mellan de bäd,1 
,1pparaterna I och 2 är ~lort. Vid denn,1 
koppling äN endast tvenne ledningar 
mellan I och 2 nödvandiga. Vid korr,• 
ling enligt 4 er fordras däremot 3 led, 
ningar. 
Förutom de förbindnin~ar som visas i 
schem,lt skola följande klämmor inuti 
telefonapparaterna hopkoppla~: 
1 bada apparaterna : klämmorna I och 
2; klä mmorna 5 och 6. 

6. Lokaltelefonopporoter BC 3051 
kombination med omkopplare. 

4 b l 

BC ?>051 BC3051 B0051 

2 3 

Appa rat I är ansluten till en omkopp, 
lare. Denna apparat kan uppringa och 
tala med apparaterna 2, 3, 4 . . Appa, 
ratcrna 2, 3, 4- • .• kunna uppringa och 
samtala med I men kunna ej komma i 
förbindelse med varandra 
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Klämma 3 pa teldonapparatcrna 2, 3, 
4 . .. skola forbindas med mot!.varandc 
klåmmor pa omko pplaren. 
Förutom de förbindningar som v1, 
sa~ 1 schcm,1t skoL, fol1ande kl:im, 
mor inuti tcltfonapparatc:rna hopkopp, 
las 
i apparat I : klå.mmoma 2, } och 5; 
i app;ir.1t 2, J, -t . . : kl.'1mmorna I och 
6; klämmorna 2 och 5. 

7. Koppling av BC 3051 som själv· 
völjore. 

Alla apparaterna ansluta~ meddst om, 
kopplare till natet och ~amtliga kunna 
ringa och samtala med v,uamira. 
Endast ett s.imtal k.m foras pa natct . 
~.i att om mikrotelefonen p.i en tredJc 
.ipp,1rat avlyftcs blir även denna in, 
kopplaJ till de bad,1 samtalande. 
Strömkallan består lamphgcn av 3 st . 
seriekopplade element RK 2 10 å I ,s V. 
Klamma 3 pa apparat I skall forbindas 
med kl:imma I pa de övriga appara, 
temas omkopplare ; klämma 3 pa ap, 
p.irat 2 till klamma 2 p.1 de ö vriga 
apparaternas omkopplare. osv. 
forutom d e i schcm,,t visade förbind, 

10 

PK 210 
0 
® 

BC 3051 BC 3051 80051 

2 3 

ningarna skola klämmorna I och 2 
inuti varje te.ldonapparat hopk(tpplas 



BC 1303. Galvanisk väggtelefon
opparat. 

Delar: 
mikrotelefon RE 4036 av svart 
bakelit med 

! l ll •a®- l l ll 

BC 1303 BClWS 
Flg. l. 

utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000/40, 40 ohm, och 
snöre RS 5080, 
klocka 'RA 610/-J,s, 40 ohm, 
signaltryckknapp, 
kåpa av svartlackerad plit. 

Dimensioner: höjd 160 mm. bredd l 15 
mm. vikt 1,7 kg. Dimensionerna avse 
appnatens bottenplatta. 

Denna apparat användes tillsammans 
med BC 1303 och BC 2052 och m 
fordr.1r två to(relement RK 210. Vid 
stö rre avstånd me llan apparaterna in, 
kopplas ännu ett element RK 210, var• 
vid är att observera, att blott två ele, 
ment f.i anslutas till mikrofonkretsen. 
Lämplig batterilåda fö r två element är 
RK 2300 och för tre RK 2310. Led, 
nings material : blykabel Typ EEB. 
Fig I visar inkoppling av tv.i apparater 
med gemensamt batteri. 

Fig. 2 visar inkoppling av två el.ler 
flera apparater med separata batterier. 

mm-
\3579 R~210 1 3579 IK?IO 

BC 1303 BCHO!I 
Fig. 2. 
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SC 2052. Galvanisk bordtelefon· 
apparat. 

Del,1r: 
mikrou-lcfon RE 1036 av svart 
bakelit med 
utbytb,u mikro fonkapsel 
l<C -JOOO/.fO. 40 ohm. och 
snöre RS 5080, 
klocka Rtl 6 10, 4.5. 40 ohm, 

BC2052 BC 2052 
fig. 1. 

12 

väggfaste RK 8000 6 med 
.1pparatsnön: R.S 6161 , 
~ignaltryckknapp, 
kapa ,iv ~v.nt b,1kelit. 

Dimensioner: höjd I IS mm, bredd 233 
mm. djup 150 mm, vikt l,, kg. 
Denna Jpparat ,rnvändes tilbammans 
med BC 1303 och BC 2052 och er, 
fordrar tva torrelement l<K 210. Vid 
s tö rre ,wstånd mcll,111 apparatcrn,1 in, 
k opplas ännu ett element RK 210, v,n, 
vid är <ltt ubservcra att blott två cb 
mc_nt fa ,mslut;is till mikrofonkrrncn, 
Lcdningsmaterial : blykabel Typ EEB. 
Lämplig batterilada för tvä element är 
RK 2300 och för tre RK 2310. 
Fi.~- I visar inkoppling .1v tv.\ ,tpp,1ratcr 
med gemensamt b.1ttcri. 
Fig. 2 visar inkoppl111g av två eller 
flera apparater med separata b,tttcricr. 
Medelst en hylla RK 5005 kan denna 
apparat monteras pa vägg. 

BC 2052 BC 2052 
Fig. 2 • 

.,Z .1tJO:ZiJ 



-
INDUKTORTELEFONAPPARA TER. 

AB 126- AB 128. Vöggtelefonoppo
roter med induktor. 

Z3öt:>Z7 

Delar: 

mikrotclefonRE .JOJ2 av sv,ut ba, 
kelit med 
utbytbar mikro fonkapsel 
RC 40001-W, 40 ohm, och 
snö re RS 6162, 
induktor och klocka cn l. nedan, 
staende tabell, låda av bonad ek. 

D imensioner: höj d 2H mm, bredd 166 
mm (för AB 128 202 mm). Dimensio, 
ncrna avse apparatens bottenplatta. 

kotolog. antal I mot- I induktor mag. stönd i vikt nummer 
neter klockan 

ohm kg 

AB 126 RH 3236 3 1000 4 ,2 
AB 127 RH 4381 4 1000 4 ,7 
AB 128 RH 6602 f> 2000 6,3 

Vid omvridande av indukto rn ringer ej 
apparatens klocka. För varje apparat er, 
fordras två to rrelement RK 210. För dessa 
finnes lämplig batteriläda RK 2300. 
På platser, där stö rande ljud bruka 
förekomma och försvåra talet med van, 
lig mikrofon, bör apparat A B 129, 
utrustad med en speciell laryngotclc, 
fon, a nvändas. 

lin je extraklocka 

7 /r·nd 
l lS.1911 ~ 1 l0 

00 

AB 129. Vöggtelefonopporot med 
i nduktor och loryngotelefon 

Delar : 
ind uktor RH 3236, 
laryngotclefon RE 9610 av ~vart 
bakel it med 
gummiisolerat snöre RS 6200, 
extr.i hörtclcfon RD 220 av svart 
b.ikelit med 
gummiisolerat snö re RS -/900, 
klocka 1000 ohm, laJa av bo, 
nad ek. 

Dimensioner: höjd 211 mm, bredd 166 
mm, vikt 4 ,7 k~. Dimensionerna avse 
apparatens botten platta, 
Vid o mvridandc av induktom ringer 
ej apparatens klocka. H ö rtelcfonerna 
äro försedda med lltderd ynor. 

13 
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Telefon.apparat med laryngotelefon är 
avsedd att an vandas i lokaler, där stö, 
rande ljud törekomma som t. ex. i ma• 
skinrum, krafn•erk etc, dar det skulle 
vara omöjligt att fora samtal med nor, 
mal mikrotelefon. Laryngotelefonen är 
försedd med en speciell mikrofon. som 
vid tal lätt tryckes mot struphuvudet (se 
fig.). T,1lvibr;ationerna överföras direkt 

till mikrofonmembranet utan att stö ras 
av utifrån kommande ljud. Talet återgi, 
ves fullkomligt rent och klart. För appa, 
raten erfordras tva torrelement RK 21 0. 
För dessa finnes lämplig t>atterilåda 
RK 2300. 

linje extroklotko 

00 
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AS 711, AB 712 Väggtelefonoppo· 
roter med induktor och med utrymme 
för batterier. 

Z .30030 
mikrotelefon R E -J032 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000I-J0. 40 ohm, och 
snöre RS 6162, 
induktor och klocka cnl. tabellen 
nedan, lada av bonad ek. 

Dimensioner : höjd 398 mm, bredd 238 
Dimensionerna avse appuatens botten, 
platta. 

linje extroklocko 

00 
ton 

D 



katalog- I induktor I antal I mot-1 I nummer mog9 stånd i Vikt 
neter klockan 

ohm kg 

A8 711 RH 4381 4 1000 7 
A8 712 RH 6602 5 2000 7,6 

Vid omvridande av induktom ringer ej 
apparatens klocka. för varje apparat er• 
fordras två torrelement RK 220. 

AB 2400. Sidoopporatför lokolbotte
risystem. 

Liten väggapparat utan induktor och 
klocka. 

Delar: 

mikrotelefon RE tJ0J2 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000/40, 40 ohm, och 
snöre RS 6162, 
kåpa av svartlackerad p.låt 

Dimensioner: höjd 160 mm, bredd 115 
mm, vikt l ,s kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 
Denna telefonapparat är avsedd att an, 
vändas tillsammans med apparater av 
typ AB och AC. Den bör placeras sa 
att signaler vid huvudapparaten kunna 

höras av den person, som skall använda 
sidoapparaten. Samtal från den ena appa, 
raten kunna icke avlyssnas i den andra. 
För denna apparat erfordras ett mikro, 
fonbatteri bestående av två torre le ment 
RK 210 3 l,s V. En lämplig batteri, 
låda är RK 2J00. 

linje huvudapparat ,m-
1357911 -,: :uo 

AB 2536, AB 2555. Vottentäto vägg
telefonopporoter i jörnkopo, med in
duktor. 

Delar: 

mikrotelefon RE 1018 med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC J000/40, 40 ohm, utan tratt, 
och vattentätt snöre RS 6201, 
klocka 200 ohm, 2 torrelement 
RK 190, 
induktor med 5 magneter en!. ta, 
bell nedan, kåpa av gjutjärn. 

Dimensioner: höjd 440 mm, bredd 275 
mm, djup 170 mm, vikt 30 kg. 

15 
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kotalognummer I induktor 

AB 2636 I RH 6202 
All 2556 I RH 5203 

Tel efonapparaten ;fr indelad i tre av, 
delningar. Den fr,1mrc av dessa inne, 
h aller cnd,1$! mikrotelefon med d ess 
upphängningskrok s.1mt induktorns vev 
En avdelning pa , idan innehallcr de tv.1 
torrelementen. Den bakre avJclnini;cn, 

• 

Z 3öt:J.36 
som är luft, och vattentät, innehåller 
apparatens övriga delar . lnkornmande 
ledningar dragas in genom tva hal pa 
apparatens ovansida så utförda att de 
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lätt k unna tJ lblut.1s gcl1o m fyllning med 
1:im plig mal>..~a eller kompound efter led, 
ningarna ha införts Dc~s., hal äro gän, 
g ide varfö r st.1lrö r e. cl. k unn.1 påskru, 
vas för att s kydda lcdning.1rn.1. Appa. 
raten AB 1536 är utförd med en spe, 
ckll induktor, lämplig för gruvor och 
andra platser där guistor fran van.liga 
induktorcr kunna förorsaka explosioner. 
Apparaten AB 2555 är lä mpad för plat, 
ser, där den är u batt for fukt eller vårds, 
lös behandl ing. som t. ex. b.111gard,,r, 
v,1rv och g ruvor dä r ingen explosions, 
risk fördigi,:~ r . 

lirtje extraklocko 

==n 
l 



AC 550 AC 570. Bordtelefonoppo• 
rote, med induktor. 

:z 
Delar: 

mikrotelefon RE 10'1.J av svart 
b,,kelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC -1000/,J0, ·W ohm, och 
snöre RS 6160, 
väggfäste RK 8000 6 med 
apparatsnöre RS 9506, 
kapa av svartlackerad plåt, induk, 
tor och klocka enl. tabellen. 

Dimensioner: höjd 275 mm, bredd 2-:15 
mm, djup 150 mm. 

kotoloe• ontol mol• 
induktor mag. st6nd i vikt nummer 

neter klockan 

ohm kg 

AC 650 RH 32::!0 3 1000 4 ,8 
AC 560 RH 4451 4 1000 6,2 
AC 670 RH 6602 6 2000 6,6 

Mot extra pris levereras apparaten med 
två vevar. fcit varje appar,1t erfordras 
två torrelement RK 210. för dessa finnes 
lämplig batterilåda R K 2300. Medelst en 
h ylla DL 502 kunna dessa apparater 
monteras på vägg. 

2 

linje extroklocko 

Z 3öl66 
AC 1010. Sidoopporot för induktor· 
system. 

Liten bordapparat utan induktor och 
klocka. 

Del.1r: :Z ,3 Ö t:) 3S 
mikroteldon RE J0-}2 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000/-l0. -:10 ohm. och 
snöre RS 6162, 
väggfäste RK 800015 med 
apparatsnöre RS 9507, 
kap-1 .1v svart bakelit. 

Dimensioner höjd 11& mm. bredd 233 
mm, djup 150 mm, vikt 1.4 kg. 
Denna apparat är avsedd a tt användas 
tillsamman~ med appar,1ter av typ AB 
och AC. Den bör placeras c\;ir siima, 
lerna pa huvudapparaten kunna höra~ 
av den pcr~on, som skall använda , ido, 
apparaten. Samtal från den ena app~• 
raten kunna icke avlyssna, i den andra. 

17 
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~ 
Denna apparat erfordrar ett mikrofon, 
batteri bestående av tva torrekment 
RK 210. En lämplig batterilada för desSJ 
är RK 2300. Medelst en hylla RK 5005 
kan denna apparat monteras på vägg. 

z 3t,/67 
AE 265, AE 270. Bordtelefonoppo
roter med induktor och vöggföste 
med klocko. Mellonstotionsopporoter 

18 

mikrotelefon RE JOH av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000/40, 40 ohm, och 
snöre R S 6 160, 
induktor en!. tabellen, kiipa av 
svartlackerad plat. 

Apparaten är försedd med en trcvägs, 
omkastar(', gen om vilken koppling till 
eller sammanko ppling av de båda andra 
appMatcrna k,rn skt.:. \ 'äggfaste av svart, 
lackerad plåt med 1000 ohms klocka. 
apparatlonö re RS 9808. 
D imensioner : höjd 275 mm. bredd 2-½5 
mm, djup 150 mm. 

kotolog-1 
nvmmer induktor I ontol 

magneter ~ikt 

kg 

AE 266 RH 4451 I 4 6 ,3 
AE 270 RH 5602 6 6.7 

Med dess,, apparater kan m,m ko mma 
i förbindelse med .rndr.:i linjer, d,\ om, 
kastaren sJälles tlll höger eller vänster. 
Då omkastaren står i rnittställning, åro 
de båda anslutna linjerna förb undna 
med varandra. varvid sarntalet mellan 
dessa ej kan avlyssnas frän mcllansta, 
tionsapparatcn. För varje apr ar,,t er, 
fordras två torrelement RK 210. För 
dessa finnes lämplig battcril.ida RK 2300. 
,"'ledels en hylla DL 502 kunna des~a 
apparater monteras på vägg. 

linje linje 

:; :1-l,, rF ·åci '':'. '' 
• • , ,o 
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ANKNYTNINSGVÄXLAR. 

Af 240, AF 241. Anknyfningsvöxlor 
för LB-system. 

::Z 3ö~ 39 
Denna anknytningsvaxel är monterad 
i en k,ipa av svartlackerad plat och 
innehå ller en trcvägsomkastarc och en 
polariserad växelströmsklocka. 

Af 240 har en 1000 ohms klocka. 
AF 241 har en 2000 ohms klocka. 

Dimensioner: höjd inkl. omkastare H 7 
mm, bredd 163 mm, djup 88 mm, vikt 
I ,2s kg. 
Dessa anknytningsväxlar äro avsedda 
att användas tillsammans med telefon, 

apparater av typerna AB och AC. Kom, 
binationen av en telefonapparat och en 
anknytningsväxel uppfyller samma äo, 
d,1mål som mellanstationsapparater av 
typ AE och kan komma i förbindelse 
med vilken som helst av två linjer, Ll 
och l2, beroende på omkastarens ställ, 
ning. Normalt bör omkastaren vara i 
ena sidoläget sa a tt en sighal från ena 
änd, tationen höres endast på mellan, 
stat ionen och icke pa den andra äad, 
stationen. Då om kastaren är i mitt, 
läge äro linjerna LI och L2 hopkopp, 
lade. Samtal från ena apparaten kunna 
icke avlyssnas på den andra. 
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TELEFONAPPARATER FOR MANUELLA CB-SYSTEM. 

CD 1200. Vöggtelefanopparot för 
CB-system. 

Velar: 

bricka RG 5000 täckande halet 
för fingcrskivan, 
kondensator RI 260. I /tF, 
mikrotelefon RE 10.JJ av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC :1000/200, 200 ohm. och 
snöre RS 5080. 
klocb 1000 ohm, kapa .1v svart 
bakelit. 

Dimensioner : höjd 217 mm, bn:dd 151 
mm, vikt 2,3 kg. Dimensionerna avse 
apparakm bottenplatta. 

linje exlrokloeko 

10 

z .:30/69 

CD 1250. Vöggtelefonopparot för 
CB•system. 
Liten trp med knarr istället för klocka. 

Delar: 
kondensator Rl 260, I 1<f. 
mikrotelefon RI::." :J0J7 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapse l 
RC -1000 200. 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
knarr 2000 ohm, kapa av svart, 
lackerad plat. 

Dimensioner : höjd 160 mm, brcJ<l 11 5 
mm, vikt 1,62 kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 

linje extrak locka ,r=:-~ 
IH 



CD 2010. Vattentät vöggtelefonoppa
rct för. C8-system. • 

Delar: Z _g () () 7 ~ 
kondensator Rl 260, 1 .1.1,F. 
mikrotelefon RE 1017 · av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000/200, 200 ohm, oc.h 
gummiisolerat snöre RS 5120, 
kåpa av lättmetall, klocka 1000 
ohm. 

Dimensioner: höjd 236 mm, bredd 180 
mm, vikt 4 kg. Dimensionerna avse 
apparate.a.s bottenplatta. 

Z: J<'lf.5-

. ... ' uj 

I b=:: extroklocka 
linje 

CD 3010. Sidoapparat för CB-system. 
Liten väggapparat utan klock.J. 

Delar: 

mikrotelefon RE -1:031 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J:000/200, 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
kåpa av svartlackerad plåt. 

DimensioncT: höjd 160 mm, bredd 115 
mm, vikt l ,s kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 

Denna app.irat är avsedd att användas 
tillsammans med apparater av typerna 
CD och CG. Den bör placeras så att 
signalerna från huvudapparaten kunna 
höras av den person, som skall använda 
sidoapparaten. Samta l kunna föras pa 
samma sätt fr.an båda apparaterna. Sam, 
tal från den ena apparaten kunna icke 
avlyssnas på den andra . 

l inje huvudapparat 

7r 
USJ 
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CG 502. Bordtelefonopporot för CB- CG 504. Bordtelefonopporot för CB-

system. system. .Z j~ "~ .1 

Delar: 

bricka RG 5000 tackande hålet 
för fingerskivan, 
kondensator RI 260. I 1tF. 
mikrotelefon RE 10.Jl av svart 
b,,kelit meJ 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC -l000/200, 200 o hm, och 
snöre RS 5080. 
väggfäs te l<K 8000 2 med 
apparatsnöre RS 5080, 
klocka 1000 ohm. kapa av sv.irt 
bakelit. 

Dimensioner : höjd 140 mm, bredd 233 
mm, djup 175 mm, vikt 2,J kg. 
Mcdebt en hylla RK 5010 kan denna 
~f)p,1r,1t monteras p,1 vägg. 

linje ext,oklockc, 

t '2'l4 
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• 
Denna ,lpparat ar ~ammansatt a,· ~.,mma 
delar som CG .502, men har trcdd.ul 
propp och jack bt,ilkt för väggf.t,tt:, 
apparatsnöre RS 5220. 

linje utroklocka 
::::::;, • ' -=. 

l U 

CG 552. Bordtelefonopparat för CB
system. 

Liten typ med knarr istiillet fiir klocka. 

Delar: 

z 3t'J t!1 +' 1" 

bricka RG 5000 täckande hakt 
för fingerskivan. 
kondensator Rl 260, I /lf°. 



d:F::==== 

mikrotelefon RE 1037 av sv.trt 
bakelit med 
utbytb,u mikrofonkapsel 
RC -J000/200, 200 ohm, och 
apparatsnöre RS 5080. 
vaggfa~te RK 8000 2 med 
apl)arabnörc RS 5080. 
knarr 2000 ohm, k,1pa av svart 
bakelit. 

Dimensioner höjd 118 mm, bredd 233 
mm, djup 150 mm. vikt l,6S kg. 
Denna apparat är lampad för kontor 
etc. där ringsignaler icke aro önskvarda. 
Knarren ger diskreta men tydliga ~ig, 
naler. Medelst en hylla RK 5005 kan 
apparaten monteras på. v.igg. 
Pi begäran levereras apparaten med 
tredelad propp och jack istället för 
väggfåste. 

linje~---, exlro\locka 

--i I i r=-= 
I 114 

.Z.3~/;,y 
CG 3010. Sidoapparat fär C8-system. 

Liten bordapparat utan klocka. 

Delar; 

mikrotelefon RE 10.Jl av wart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000 '200. 200 o hm, och 
snöre RS 5080, 

vaggfäste RK 800019 med 
apparatsnöre RS 5080, 
kåpa av svart b.ikelit. 

Oimcmioner: höjd I 18 mm, bredd 233 
mm, djup 150 mm, vikt 1,4 kg. 

Denna apparat är avsedd att anvandas 
til lsammans med apparater av typerna 
CD och CG. Den bör placeras sa att 
signalerna på hu vudapparaten kunna 
höras av den person, som skall anvånda 
sidoapparaten. Samtal kunna föras pa 
samma satt från båda apparaterna. Sam, 
tal fran 1:na apparaten kunna icke av. 
lyssnas pA den .lndra. 
Medelst en hylla RK 5005 kan denna 
apparat monteras pa v:i'.gg . 

llnje - ---, huvudoppo,al 

~HF 
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TELEFONAPPARATER FOR AUTOMATSYSTEM. 

DE 140. Vattentät vöggtelefonappo
rot för outomatsystem. 

J)efa1·: 

V,)ttentät fingcrs k1va RG .JOJ, 
lingerskivsnö re RS 5050, 
konderu;ator Rl 260, I •" f. 
mikrotelefon RE I O I 7 av SVJtt 
bakelit med 
utbytbJr mikrofonkapsel 
RC -1000 200, 200 ohm, och 
gumrni1$0Jerat snöre N.S 5 120, 
k.\p;, ,lV lätimct.111, 1000 ohm~ 
klocka. 

Dimensioner; höjJ 236 mm, bredd 180 
mm, vikt .J-,2 kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 

24 

"' IL~·;:; utroklocko 
linje 

DE 200. Vöggtelefonopparat för au
tomatsystem. 

De/,1r: 

fingerskiva RG 112, 
fingerskivsn ö rc kS 5063, 
kondensator Rl 260, I II F, 

"· nirkrotelcfon RE 10-1/ ~v svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC ,JQ00/200, 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
I 000 o hms klocka, kapa av svart 
bakelit. 

Dimensioner: höjd 217 mm, bredd 151 
mm, vikt :!,s kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 

linje extraklocka 



- saz:=z: .... _.._ ~ --- -

DE 250. Väggtelefonopparot för 
automatsystem. 
Liten typ med knarr ista"llet för klocka. 

.. 

fingcrskiva RG I] 2, 
fingerskivsnörc RS 5062, 
kondensator RI 260, 1 itF. 
mikrotelefon RE :1037 °,JV svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000/200, 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
knan 2000 ohm, kåpa av svartlac, 
kcr.id plåt. 

Dimensioner: höjd 160 mm, bredd 115 
mm, vikt 1,9 kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 

linje ext1aklocka 

DE 400. Sidoapporot för automat
system. 
Liten 1•;iggapp,1r;,f utan klocka . 

Delar: 

z3öt,tJ8 
1. 

fingcrskiva R G 112, 
fingcrskivsnöre RS 5062, 
kondensator RI 260, l l' F, 
mikrotelefon RE :1031 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC -J000/200, 200 ohm. och 
snöre RS 5080. 
kapa av svartlackera.cl plät. 

Dimensioner : höjd 160 mm, bredd 115 
mm, vikt l,s kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 
Denna apparat är avsedd att användas 
tillsammans med apparater av typ DE. 
Den bör placera~ så att signalerna pa 
huvudapparaten kunna höras av den per, 
son, som skall använda sidoapparaten. 
Samtal kunna föras på samma sätt från 
bada apparaterna. Samtal från den ena 
.1pparaten kunna icke avlyssnas på den 
andra. 

linje huvudopparo t 
•~57 
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DE 702. Bordtelefonopporot för 
oulomotsystem. 

,. r 

De/,w 
z 

finge rskiva RG 112, 
fingcr)kivsnö te RS 5062, 
ko ndensato r RI 260, I 11F, 
mikrotelefon R E I 0-11 av w art 
b.1kclit med 
u tbytb,u mikro fonkapsel 
RC :J000/200, 200 ohm. och 
snö re RS 5080, 
vaggfåste RK 8000 '2 med 
ap paratsnöre RS 5080. 
1000 o hms klocka, kapa av 
hake lit. 

Dimens ioner : höjd H O mm, bredd 233 
mm, djup I i5 mm, vikt 2,s kg. 
M~dclst en h ylla R K 5010 kan denna 
a pparat mon teras pa va~g. 
Denna ,1pparat utforcs ~om standard av 
w art, vit eller m.1hognvfarg.id bakelit. 

linje 

26 

DE 704. Bordtelefonopparat för 
outomotsystem . 

• 
Delar: 
Denna apparat är sammansatt a v ~amm.1 
delar som DE 702 men har tredelaJ 
pro pp och jack cställd för väggflb tc. 
Appar,1tsnö re RS 5220. 

Hnje edraklotko 

.. 
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DE 752. Bordtelefonopporot för 
outomatsyst em. 

Liten typ med knarr i stli/lef fiir klocka. 

fingerskiva RG 112. 
fingerskivsnöre RS 5062, 
kondensator RI 260, l ~tF', 
mikrotelefon RE 1037 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC ,1000'200, 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
väggfäste RK 8000/2 med 
apparatsnöre RS 5080, 
kåpa av bakelit, knarr 2000 ohm. 

Dime1,sioner: höjd 118 mm, breJd 233 
mm, djup 150 mm, vikt I ,85 kg. 
Denna apparat är lämpad för kontor 
etc., där ringsignaler icke äro önsk. 
värda. Knarren ger diskreta m~n tyd, 
liga signaler. 
Medelst en hylla RK 5005 kan denna 
apparat monteras p,1 vägg. 
Denna apparat utföres som standard av 
svart, vit eller mahognyfärgad bakelit. 

linje extraklocko 
~ 

DE 3010. Sidoopporat för automat
system. 

Liten bordapparaf 11f;,n klock,1. 

Delar: Z 3 Ot:17 / 
fingerskiva RG 112, • 
tingerskivsnöre RS 5062, 
kondensator Rl 260, I /<F, 
mikrotelefon RE 104:l av snrt 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000/200, 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
väggfäste RK 8000/9 med 
apparatsnöre RS 5080, 
kåpa av svart bakelit. 

Dimensioner : höjd 118 mm. bredd 233 
mm, djup 150 mm, vikt 1.7 kg. 
Denna apparat är avsedd att användas 
tillsammans med apparater av typ DE 
och bör placeras sl att s ignalerna p;i 
huvudapparaten kunna höras av den 
person, som skall använda sidoappa, 
raten. Samtal kunna föras pa samma 
sätt från båda apparaterna. Samtal från 
dtn ena apparaten kunna icke avlyssnas 
i den andra. 
Medelst en hylla RK 5005 kan denna 
apparat monteras på vägg. 

linje-- ~ huvudapparot 

--i lF 
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DF 220. Bordtelefonopporot för 
automatsystem, för två linjer. 

Delar: Z .,3 ~ (J 7 2, 
fingcrskiva RG Jl2, 
fini;:erskivsnörc RS 5062, 
kondcns,1tor RJ 260, I tiF, 
mikrotd~fon RE 10.JJ av svart 
bak.-lit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000/200, 200 ohm, och 
~nörc RS 5080, 
k,1pa ,1V svart b,1kclit, 1000 ohm~ 
klock.i för linje L2, 2 tryckknap, 
p,,r (1 röd och I vit), 
vaggf.,~te med 1000 ohm~ klocka 
för linje I.I, 2 kondensatorer 
RI 260 å 1 ,11!', 
kapa av svartl.,ckcracl plat. 
apparatsnöre RS 9637. 

Dimensioner : höjd 140 mm. bredd 233 
mm, djup 175 mm, vikt inkl. väggfäste 
3,6 kg. 

28 

De tva linjerna kunna ,rn:,lutas 11l1 nu, 
nucJla eller automau~ka CB,sv~tcm. 
Den röda kn,1ppe-n hör till linje LI 
och den vit.l till hnJe L2. 
A pp,1rateo inkoppla~ till den ena eller 
andra linjen genom att trycka ned mot, 
war,rndc knapp. ::.amtal pa en.'.I linjen 
kunna icke avlvssnas pa dm .indra. 
Om under pagaende :.amtal över lin, 
je Ll viss,, upplysnmgar behöva in, 
hämt.,s fran en person ,1nslutcn till 
lokalnätet nedtryckcs den vita knappen. 
Apparaten inkoppl.,s da till linje L2. 
Den röda knappen stannar i ned, 
tryckt läge och lmjc L/ h;illc~. IJ;i 
samt.,lct över linje l,2 avslut,,t~ ned. 
tryckes ,,kr den röda kn,1ppcn, som har 
ett extra bottenläge; härii:cnom frigöres 
den vit,, kn;ippcn och appilratcn växht\ 
ö ver fran linje /.2 till linje U. 
/1\cddst en hylla RK 5010 kan appa, 
raten monteras p.:1 vagg. 

e.><troklocka =:---- - - - , r; - - L. 
L, - i I r : e>ttroklccko 

l1 U U (6 
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DL 800. Bordtelefonopporat för 
outomotsystem, för två linjer. 

Mellanstationsapparat för användning 
tillsammans med DL 900. 

Delar: 

fingerskiva RG 112, 
fingerskivsnöre RS 5062, 
galvanisk klocka RA 61014,s, 40 
ohm, för linje L2, 
mikrotelefon RE 10.J.l av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000/200, 200 ohm, och 
snöre RS 5080, 
kondensator Rl 654, 2 /tf , 
kondensator RI 260, I /if, 
kapa av svart bakelit. blänkare 
l()() ohm, 2 tryckknappar, I röd 
och I vit, 
väggfäste med 1000 ohms pol.ni, 
scrad växelström klocka för ' linje 
Ll, 
kondensator Rl 260, I 1iF, 
anslutningsklämmor för linjerna, 
kapa av svartlackerad plat, 
apparatsnöre RS 9951. 

Dimensioner : höjd 1-fO mm. bredd 233 
mm, Jjup I 75 mm, vikt inkl. väggfäste 
3,6 kg. 
Denna apparat är avsedd att användas 

tillsammans _med DL 900; DL 900 pla• 
ceras i chefsrummet och Dl. 800 ho~ 
sckrctcr.ucn. Apparaterna avse speciellt 
att avlasta chefen fr.in de telcfon:.am, 
tal. som lika väl kunna be~varas av 
sekreteraren. 

Linje L1 anslutes till bada appara, 
tema och varje apparat har en po, 
lariserad växe lströmsklocka för motta, 
gande av signalerna. Chefsapparaten, 
DL 900, har en omkastare för bort, 
koppling av klockan och sekreterare, 
apparaten, DL 800, har en blänkare. 
som utvisar när chefsapparaten stl r i 
samtal med linje J.J . för förbindelse 
mellan de båda apparaterna finnes en 
särskild, tvåtrådig linje L2, vilken är 
ansluten till en galvanisk klocka i var, 
dcra apparaten, Apparaterna ha var, 
dera tv.\ tryckknappar, en röd för in, 
koppling a v linje L1 och en vit för 
linje L2. Ett batteri erfordras för linje 
L2 och detta kan lämpligen utgöras av 
torrelement och tjänar vid interna sam, 
tal både som mikrofon, och signalbat, 
tcri. T rc to rrelement å l ,s V erford, 
ras. Om avståndet mellan apparaterna 
skulle vara så stort. att spänningen icke 
räcker till för signaleringen, kunna ytter, 
ligare torrelement anslutas. 
En anläggning innehållande dessa appa, 
rater medför följande fördelar: 

I. Anrop från linje L1 mottagas på 
sekreterareappar,1ten , men om, t. ex. 
i sekreterarens frånvaro, chefen 
själv önskar mottaga alfa inkom, 
mande samtal har h;in blott att ,m, 
sluta klockan på sin apparat. vilken 
vanligtvi~ är urkopplad. Bada appa, 
raternas klockor ringa <la vid in, 
kommande samtal. 

2. Medan sekreteraren anmäler ett in, 
kommande samtal hålles linje LI. 

J. Samtal mellan chefsapparaten och 
linje Ll kunna icke avlyssnas i 
sekreterare,1 pparatcn. 

4. Samtal mellan de båda apparaterna 
kunna föras utan att linje Ll 
störes. 
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5. Chefen kan antingen anropa linje 
L1 direkt eller över linje L2 an, 
mo<la stkreterarcn att astadkomma 
det önskade samt.1\ct. 

6. Falska anrop förhindras emedan 
linjerna ,mslut.,s först sedan mikro, 
telefonen ,tvlyfts och en av knap, 
parna ncdtryckts. 

Inkommande samt,11 expedieras pa föl, 
jandc sätt : 
vid inkommande samt,,! ringer klockan 
i sekrcterareapparaten ( A); klockan i 
chefsapparaten (8) ä r vanUgtvis ur, 
kopplad. Mikrotelefonen på .1pparaten 
A lyftes och den röda knappen ned, 
tryckes. Sekreteraren är da i förbin, 
delse med linje Ll. Sekreteraren ned, 
trycker sedan den vita kn,1pprn i 
bottenläge och ger på sa sätt si~nal 
till chdsapparatcn. När knappen släppes 
förblir den i nedtryckt läge men ring, 
signalen upphö r; de vita knapparna pa 
bada apparaterna ha nämligen ett extra 
återfjädrandc bottenläge för signalgiv, 
ning. Den röda knappen fö, blir i ned, 
tryckt läge och linje L1 hålles. Chefen 
trycker den vita knappen på sin ap, 
parat och besvarar sekreterarens an, 
rop; han kau sedan Övertaga samtalet 
pa linje L1 genom att trycka den röda 
knappen pa si.n apparat, varvid den 
vita knappen utlöses. N är sekretera
ren nedlägger sin mikrotelefon återga 
båda tryckknapparna pa hans apparat. 
C hefen kommer d å i förbindelse med 
linje LI. 
Om chefen skulle ö nska överför.1 ett 
samtal till sekrctcr,iren utföres detta pa 
följande sätt. Chefen trycker den vita 
knappen pa sin apparat och ger däri, 
genom signal till sekreterareapparaten. 
Den röda knappen förblir i nedtryckt 
läge och Jinje LI halles. Sekretera, 
ren besvarar chefe.ns anrop genom 
att lyfta mikrotelefonen och tryck.t den 
vita kn,,ppen. Sekreteraren kan över, 
taga s,1mtald genom att trycka den 
rö da knappen . Da chefen nedlägger 
sin mikrotelefo n återga båda tryck, 
knapparna p.i hans apparat. 
Medelst en hy lla RK 5010 kan denna 
apparat mo nteras på vägg. 
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DL 900. Bordtelefonopporot för 
outomotsystem, för två linjer. 

Andstationsappar,1t för anvan<lning till, 
sammans med DL 800. 

Delar: ~ • ~ 

fingerskiva RG 112, 
fingerskivsn ö re RS 5062, 
galv,misk klocka RA 6 /0( l ,s, -¼O 
ohm, för linj1.• L2, 
mikrotelefon RE 10.JI av sv,,rt 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC -J000/200. 200 o hm, och 
sn öre RS 5080, 
kondensator Rl 260, I ,nf, 
kapa av svart b,1kelit, omka!itare 
iör urko ppling av klo ckan för 
linje L1 , 
2 tryckknappar, en röd och en vit, 
väggfaste med I 000 ohms polari, 
serad växelströ ms klocka, för linje 
Ll, 
kondensator R I 260, l I' F. 
anslutningsklämmor för linjerna, 
kapa av svartlackerad plat, 
apparatsnöre RS 9951. 

Dimensioner: höjd HO mm. bredd 233 
mm. djup 175 mm, vikt inkl. väggfäste 
3,6 kg. 
Medelst en hylla RK 5010 kan denna 
apparat monteras pa vägg. 
Apparatens funktio n beskrives under 
DL 800. 



SJÄ LVVÄLJARE. 

HA 275. Bordtelefonopporot för dub
bellinjer med golvonisk signal. 

D e/;,r: Z 3eJOo/7 
mikrotelefon RE J0·H av svart 
bakelit med 
utby1bar mikrofonkapsel 
RC '1000/-l0. 40 ohm, och 
s nö re RS 6 160, 
kåpa av svart bakelit. omkopplare 
for v.il av linje, 100 o h m~ klocka, 
.inslutningsplint och k abel för 
samma, se tabell. Kabelns längd är 
2 m. 

Dimensioner: höjd 140 mm, bredd 233 
mm, djup 175 mm. 
Apparaten levereras med kabel och kopp, 
Hngsbox. 
Linjehblarna inkopplas direkt till ap• 
p,u;itcns kopplingsbox, varigenom an• 
läggningskostnaderna nedbringas. 
Onskar man från en a pparat samtala 
med någon annan av apparaterna, s tälles 
omkopplaren på den ifrågavarande ap, 
paratcn s nummer, mikrotelefonen av, 
lyftes och signalknappen ncdtryckes. 
Vid inkommande anrop ringer appa, 
rakns klocka oberoende av om samtal 
påg.ir eller ej. Då mikrotelefonen av• 
lyfts, är apparaten direkt inkopr lad 
till den anropande, oberoende av linje• 
omkopplarens insullning. för varje 
aprarat erfordras ett mikrofonbatteri 

.i\l. B,tt besr.ic:ndc av tva torrelement 
RK 210. 
För SiJ.:nalgivning erfordra) ett för hel., 
.anläggningen gemensamt batteri ~ 

8.Jlf. Detta batteri bör placeras sa 
nära centrum av .mlägi:ningen ~om möj, 
ligt. Elementen~ antal avpassas efter an, 
läggn ingen) )torlek och linjem.i~ längd. 
Minst fyra element RK 210 boC;,'1 inga 
i signalbatteriet Som skydd for desS.l 
element böra batterilador RK 2300 var, 
dera med plab för tvi element a nvandas. 
Ledningama 1.1tföras av emaljerad. bom, 
ullsomspunnen, imprcgncr.ld blymant, 
lad kabel, Typ EEB, med 22 och 42 
ledare för resp JO och 20 linjer. Se 
katalog 15 fr:in Kabelverkct, A lvsjo. 
I dessa anläggnini;:ar kunna vid I/Il 
275/ /0 och Hd 275/20 resp. 5 och 10 
samtal samtidigt föras Samtalen .iro 
icke hemlig.i 
Dessa självvälpreapparater kunna aven 
använd.is för enkellinjer. 
för vaggmontage finn.JS lämpliga hyllor 
RK 5010. 
Fö r inkoppling av apparaterna.Jamnar 
inkopplingsschemat för 20 linjer sid. 32. • 
tillräckliga upp!;ltter. Schema I visar in, 
kopplingen i kopplingsboxarna vid dub, 
bellinjer och schema Il kopplingsför, 
farandet vid enkellinjer. Betraffande 
kablarnas inkoppling i boxen se sid. 
3-!. 
V,d enkellinJer~appar,,ter erfordras en 
tråd per apparat samt ytterligare tv.i 
för alla .apparater gemensamma trådar. 
För t. ex. 10 .lf'parater bli r trådantalet 
12; 12,trådig hbel. Typ EEB, an vändes 
för ledningarna. 
Vid dubbellinjcrsapparater erfordras två 
tråd ar per appar.1t samt ytterlig.ire två 
för all,1 apparater gemensamma t r.\d,u. 
För t. ex. IS lin1cr blir tråd aa talet 
sa ledes 32; 32-trådig kabel. Tyfl EEB 
användes för ledningarna 
För självväljnc.tnläg~ningar för över 
20 linjer lämpar sig vägg.1pparat HA 
220/J0 s.amt bordapparaten H A 260rJ0. 
Medelst en hylla RK 5010 kan denna 
apparat montera~ ['lå vag~. 
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kotalcgnvmmer 
antal vöggföstekobelns kopplingsbo•e ns I vikt dubbellinjer kotolognummer koralognummer 

I 
kg 

HA 275/10 10 RS 9915 30 HM 160{1 0 3 
HA 275 20 20 RS 9915/50 HM 160/20 3 ,6 

I. Inkoppling i kopplingsboxoina vid dubbe11injer. 

z 

Il. Inkoppling i kopplingsbo•arna vid enkellinjer. 

Montering ov opporater. 
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De följande tva typerna äro avsedda att 
anvandas tillsammans med sjalvvaljare 
HA 275. D e användas där det är till, 
räckligt alt ha förbindelse med en appa, 
rat och ej med samtliga apparater i an, 
låggningcn. 

HC 130. Väggte!efonapparot för själv
völjoresystem. 

Delar: • Z 3 (},(JS-0 
mikrotelefon RE .J:036 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC -1000/-10, -!O ohm, och 
snöre RS 5080, 
klocka RA 610/6, 100 ohm. 

tryckknapp för signalgivning, ka, 
pa av svartlackerad plåt. 

Dimensioner: höjd IE0 mm. bredd 115 
mm, vikt 1,7 kg. Dimensionerna avse: 
apparatens bottenplatta. 

HC 210. Bordtelefonopparot för sjölv
völjoresystem. 

Delar: 
mikrotelefon R E 1036 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000/40, 40 ohm, och 
snöre RS 5080, 
klocka RA 610/6, 100 ohm, 
väggfäste RK 8000/5, 
apparatsnöre RS 9507, 
tryckknapp för sig1ulgivning, 
kåpa av svart bakelit, 

Dimensioner: höjd 118 mm, bredd 233 
mm, djup 150 mm, vikt 1,7 kg. 
Medelst en hylla RK 5005 kan appa• 
raten monteras på vägg. 

~ ----
0 

10-

3 

Inkoppling av HC 130 
och HC 210. 

I 



Z 2,t)003 
HM 160. Kopplingsboxor . 

Dessa boxar äro närmast av, 
~edda att användas i självväl, 
j,1rcanläggni.ngar med upp till 
20 linjer. 
De be.sta av t:n bottenplatta av 
svartlackerad jarnplåt, vilken 
med tv.i s kruv.tr fästes vid 
väggen. På denna pl,Hta fästes 
sjålva plinten av bakelit, som 
skyddas av en kap,l av svart, 
lackerad J;i rnplåt. Plinten är 

på b.i.da 15.ngsidorna fömdd med öppna 
rännor, vari kabl,una inläggas. Sidorn,l 
i dessa rännor äro försedda med spår , 
vilka tjänstgö ra som trådledare. 
Koppling,klämmo rn.1 sitta något för, 
skjuma i förh.illande till varandra 
för att underlätta inko pplingen. På 
ö versidan ha klä mmo rna s pecicJl.1 
skruvar och brickor. vilka ä.ro förscdd,1 
med en styrande tunga, som hindrar 
brickans vridning och låser fast kopp, 
lingsk1ämmans stomme vid plinten. 
D å kopplin_gsskruven lossas, följer bric, 
kan med skruven upp, varigenom ar, 
be-tet med att föra in linjekablarnas 
trådar under brickan underlättas. 
Brickorna äro dessutom försedda med 
n edbockade kanter, så att tråd.1rna icke 
kunna glida åt sidan. 
Dimensioner: bredd 52 mm, djup 39 
mm. 
I vidstående figurer visas tre kablar 
inkopplade till en box: en apparatk.1bel 
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och två lin jekablar. Ko pplingsboxarna 
till.Ha emellertid inkoppling av inalles 
4 kablar, varvid två inläggas i varden 
rännan. 

I 
I 

I 
I 
I 
L 

katalog-
nummer 

HM 16011 al 
HM 160120 

ontol 
dubbel. 

led. 
ningar 

10 
20 

ontol 
anslut. 
nings- höjd vikt 
kliim. 
mor 

mm 

I 
kg 

20+ 6 178 0.49 
40 • 6 2!'16 0,82 



FARTYGSTELEFONER. 

Då under de senaste å ren telefonen 
allt mera kommit till användning om, 
bord på fartyg för ordergivning. kom, 
munikation mellan olika delar av det, 
samma o. s. v .. har L. M. Ericsson 
konstruerat en del telefonapparater spe, 
ciellt lämpade för dylika anläggningar. 
Hela ledoiogsnätet måste vara vatten, 
tätt och även apparaterna ä ro av vatten, 
tät konstruktion med glanderin föringa t 
för kablarna. Som ledningsmaterial an, 
vändes gummiisolerad kabel med stor 
ledoingsarea för att nedbringa led, 
ningsmotst.indet till ett minimum. An, 
talet trådar i kabeln til I en apparat är 
tre samt ytterligare en för v.nje apparat, 
som skall kunna anropas från den först, 
nämnda. 
Alla förbindningar utföras i vattentäta 
kopplingslådor. 
Anläggningen matas från ett 12 V batteri. 

HO 200. Fartygstelefonopporot för 
fem linjer. 

Delar: Z 3"" S-Y 
mikrotelefon RE 10-18 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000140, 40 ohm, och 
iummiisolerat snöre RS 5120, 
extra hörtclcfon RD 210 av svart 
bakelit med 
gummiisolerat snöre RS .J900, 
omkopplare med 6 lä~en för val 
av linje, signalomkastare. kåpa av 
svartlackerad lättmetall. 

Dimensioner : höj<l 2)5 mm, bredd 190 
mm, vikt 3,9 kg. Dim<!nsionerna avse 
apparatens bottenplatta. 
Mikrotelefon och hörtelefon ära för, 
sedda med läderdynor för utestängande 
av buller. 
Apparaten är v.ittentät och är avsedd att 
monteras på relativt oskyddade pla1ser. 
På. mycket oskyddade platser, t. ex. för, 
eller akterdäck placeras apparaten i en 
skyddslåda, H D 1000. Till apparaten 
anslutes en klocka, RA 1200 12, vilken 
är vattentät. Da klockan ringer. våder 
man omkopplaren till läget A, varefter 
samtal kan föras. Vid uppringning ställes 
omkopplaren pä önskad apparats num, 
mer och signal gives med signalom• 
kastaren. 

HO 300. fortygstelefonapparot för 
fem linjer. 

Delar: 
mikrotelefon RE 10-JB av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC -1000/-10, 40 ohm, och 
gummiisolerat snöre RS 5120, 
laryngotelefon RE 9600 med 
gummiisolerat snöre RS 5121, 
extra hörtelcfon RD 210 av svart 
bakelit med 
gummiisolerat snöre RS 4900, 
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omkopplare for 6 lagen for v,11 av 
linje, "i~n,,lomka!>tare, kapa av 
svartlackeud lattmetall. 

D1m,:n,,ioncr : höjd 235 mm, bredd 190 
mm, vikt -¾,6 kg . Dimensionerna avse 
app.uatcn,, botknplatta. 
1-lö rlurarn.1 aro för,,edda med ladcrdynor 
för utestangandc av buller Apparaten 
är avsedd att montcr.1s i maskinrummet 
eller annorst.idc:s, diir st,trkt buller från 
maskiner gör det omöjligt att föra sam• 
tal med en vanlig mikro telefon. Till appa, 
raten anslutes en klocka RA 1200 12, 
eller om ~ä erfordras en kraftigare klocka 
eller en tjutare. D essa anslutas till en 
relaapparat Il D 700. Laryngotelefonen 
är försedd med en speciell mikrofon, 
som vid tal lalt tryckes mot struphuvudet, 
se fig. sid . 21. Talvibratiooema över, 
föras direkt till membranet utan att 
störas av utifrån kommande ljud. 

HD 500. Fortygstelefonopporot för 
en linje. z ,3~tJS€, 

Ddar: 
mikrotelefon RE 10.J.6 av !>vart 
bakelit med 
utbytb,u mikrofonkap!,e] 
R.C -1000 -JO, -W o hm, och 
snö re RS 5080, 
klocka Rrl oJO 6, 100 ohm, 
omkopplare med 2 1:-igen. sign.tl• 
tryckknapp, l.,c.la av polerad ek. 

Dimens1oocr : böjd 21-J, mm, bredd 166 
mm, ,,,kt 2,} kg. Dimensionerna avse 
apparaten~ botknpJ.1tta. 
Denna apparat å r avsedd att monter.as 
på fullt skyddade platser, t . ex. maski, 
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nistcns h ytt och hllakr uppr ingnin!! av 
en apparat men p.\ringninii från samtlig.i. 
liö rtclefonen år h öglJudandc. 

HO 700. Reläopporat för fortygs
telefon. 

- .,,, 
Delar: 4 3t:J(>.:, 7 

kåpa av warflackerad lättmetall, 
3 kabelinföringar, 6 kopplings• 
klammor. 

Dimensioner: h öjd 185 mm, bredd 220 
mm, djup 105 mm. \'ikt 3 kg. 
Apparaten är vattentät och av~cdd för 
inkoppling av bdysningsström med I 10 
eller 220 V spänning till klockor eller 
tjut,ue. 

HO 1000. Skyddslödo för fartygs
telefonopporot. 

L.'idan år utförd av ~vartlackcrad mås, 
sing och av~cdd för skydd av fartygs, 
telefoner mot havwatten, 
D1mens1oncr : h öjJ 305 mm, b reJd 33-¼ 
mm, djup 145 mm. 



CHEFTELEFON. 

L. M. Ericssons cheftdefonanläggningar HF 110, HF 120. Huvudapparat, 
medföra följande fordelar : 

1. chefen kan föra samtal utan att be, 
höva använda handmikro telefon, och 
kan sålunda föra samtal från vilken 
del av sitt rum som helst; 

2. telefonkonferenser kunna anordnas; 

3. om vid en konferens i chefens rum 
vissa upplysningar behöva inhämtas, 
uppringes ifragavarande person och 
denne kan sedan ddtaga i konfe, 
rensen bättre än om han vore när, 
varande, då han har tillgång till er, 
forderliga arkiv och data; 

4. chefen besvär,lS aldri.l( av »upptaget» 
utan kommer alltid fram o medel, 
bart ; 

5. talet återgives klart och tydligt både 
i högt.alaren och i de övriga appa, 
raternas hörtdefoner ; 

6. ljuJvolymen försämras icke av att 
flera apparater s.-tmtidigt äro in kopp, 
lade, t. ex. under telefonkonferenser; 

7. alla samtal äro hemliga, d . v, s. de 
kunna endast avlyssnas i de 3[')pa, 
rater som chefen inkopplar; 

8. telefonapparaterna och den övriga 
utrustningen är enkel och lätt att 
handba1/a ; 

9. systemet är oöve;träffat i fråga om 
driftsäkerh et : 

10. då inga förstärkare eller andra kom., 
plicerade delar finnas äro under,
hållskostnaderna ytterst laga. 

11 . alla apparater ha ett tilltalande ut, 
seende. 

En anläggning enligt detta system be, 
står av en chefrumsutrustning samman, 
satt av en huvudapparat Hf 110 eller 
HF 120, en högtalare RD 1100 och 
en mikrofon RC 2100 eller RC 2 I 10, 
samt telefonapparater BC 2055 eller 
DF 250 for de övriga personerna. Appa, 
raternas konstruktion och funktion be, 
skrivas nedan. 

Huvudapparaten består av en låda av 
rödbrun, polerad björk monterad pa en 
stomme av förnicklade, svetsade stålrör. 
På apparatens framsida finnas en blän, 
kare och en omkastare for varje an, 
knytningsapparat. A Ila delar sasom trans, 
formatorer, galvanisk klocka. relä, etc. 
äro monterade inuti lådan. som är fast, 
satt vid stommen medelst fyra skruvar. 

Tva typer av huvudapparater finnas: 
HF 110 för 10 linjer ; 
H F 120 för 20 linjer. 

J-1 uvudarparaten förbindes med väggfäs, 
tet medelst en böjlig kabel och är-vidare 
försedd med extra hörtclefon, som in, 
kopplas da den avlyftes, varvid hö~, 
talaren samtidigt frånkopplas. SJutligen 
finnes en tryckknapp för bortkoppling 
av den ga lvaniska klockan då chefen 
önskar vau ostörd. 
Dimensioner: höjd 750 mm, bredd 535 
mm, djup ·150 mm, vikt H F 110 17 kg; 
HF 120 19 kg. 
En anknytningsapparat anropas &.in 
huvudapparaten genom fällande av mot.s 
svarande omkastare i bottenläge, varige, 
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nom anknytnmgsapparatcn, klocka rm, 
)?Cr Sa snart o mkast,ucn ~lappc, atcr, 
)?ar den all mittlage, tallagct. Talet fran 
anknytningsapparatcn atcrg1vc~ 1 höll• 
talaren. Samtal.:t är hemligt, d. v. ~ det 
kan cnda~t avlyssnas pil andra ,tallen 
o m vttcrligare omkastare fallas Da hu, 
vudJpparaten anropas frJn en anknyt, 
n1ngsapp,1rat visas detta av motsvarande 
blankare. Da motsvarande omkastare 
folie, pa hu vudapparatcn aterg,u bl.in, 
karen till normalläge och förblndcl~c 
crh,11lc~ med app.lraten jfr,1ga. 

RD 1100. Högtalare. 

Z 30/82> 
liögt;ilarcn är av elektrodynamisk tyr, 
med permanent magnä Den atergcr 
talet klart och distortionsfritt. Den .:ir 
monterad i en lada av samma material 
~om chds,1pparaten. 
Dimcn,ioncr: höjd 380 mm, bredd -¼06 
mm, dj ur, 23 1 mm, vikt 8,7 kg. 

RC 2100, RC 2110. Mikrofoner. 

00 
RC 2100. 

Mikrofonen för detta system kan upp, 
ta,l?a även ,zan-ka sv-agt tal fran vilken 
del som hcbt av chefsrummet. Tva ty, 
per av mikrofoner finnas : 

RC 2 I 00 1 tralada, och 
RC 2110 1 lada av talJsten . 

RC 2100 ar monterad i en låda av 
samma material och farg som chefs.:ippa, 
rah::n och högtalaren Deo bar en röd 
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varnmgslampa placerad under själv.i mi, 
krofouen. 
Dimensioner: ho1<l l:!6 mm, bredd 133 
mm. djup 77 mm, vikt I k~. 
RC 211 V ar monter.1J 1 en lada .w tälj, 
,ten forscdd meJ en r.,m .w m,1ttför, 
nickl,1d rnassing. En röd v.trningslamp,l 
är placerad i ovrc hö~ra hörnet. 
Dimensioner : höjd 13 1 n,m, bredd 1-12 
mm, djup 77 mm , vikt 2,2 kg. 
Den röJa v,,rmngslampan ly,er så ,nart 
någon ,tv huvud,1pparatcrna, omk.1,t.ue 
har f.illts. Om sedan samtalet ,1vslutats 
nagon av omka,tarna icke skulle ha 
atcrstä!Jts fcirblir lampan tänJ till tecken 
pa .itt samtalet i chefens rum kan av, 
ly~nas pa annat hall. 

8C 2055. Bordtelefono pporat för 
cheftelefonsystem. 

Delar: z 
galvanisk klocka RA 610I,J,s, 40 
ohm, 
mikrotelefon RE 1040 av wart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 1000, 10, -iO o hm. och 
snöre RS 5080, 
väg~faste RK 8000/5 
apparatsnöre RS 9507, 
tryckknapp för rini:ning, kapa av 
wart bakelit. 

Dimensioner: höjd 118 mm, bredd 233 
mm, djup 150 mm, vikt 1,6 kg. 
Nar en ring,ignal mottages fr,m huvud. 
app.Jraten avlrftes mikro telefonen var, 
igenom förbmdelse crhallcs mellan Je 



två apparaterna. Huvudapparaten an, 
ropas genom att avlyfta anknytnings, 
apparatens mikrotelefon varvid detta 
visas av motsvarande blänkare på huvud, 
apparaten. Om anknytningsapparafens 
tryckknapp nedtryckes ringer huvud, 
apparatens klocka. 

DF 250. Bordtelefonopporat för en 
cheftele-fonlinje och en onnan linje. 

Delar: Z .3~(}]'.,Z 
fingerskiva RG 112, 
fingc rskivsnöre RS 5062, 
galvan isk klocka RA 610/-l,5, 40 
ohm, 
kondensator Rl 260, 1 µ,F, 
mikrotelefon RE 10!12 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 4000/40. 40 ohm, och 
snöre RS 6 162, 

kåpa av sv,ut bakelit, två tryck, 
knappar, en röd och en vit, 
väggtäste med 
kondensator RI 260, 1 11F, 
kapa av svartlackerad plåt och 
1000 o hms klocka, 
apparats nöre RS 9951. 

Dimensioner: höjd 140 mm, bredd 233 
mm, dju p I 75 mm, vikt inkl. väggfäsie 
3,6 kg. 
Denna telefonapparat kan anslutas med 
ena linjen (vit knapp) till cheftelefon, 
systemet och med den andra (röd knapp) 
till en C8 växel, vilken kan vara manu, 
ell eller automatisk. Klockan i apparaten 
ringer vid anrop från huvudarp<uatcn 
och klockan i vä1?gfästct vid anrop 
från den i\ndra linjen. Klockorna ringa 
oberoende av huruvida ena linjen är 
upptagen eller icke. Linjerna kunna icke 
hopkopplas. Anrop från huvudappa• 
raten mottagas genom avlyftande av 
mikrotelefonen och intryckning av den 
vita knappen. och samtal från den andra 
linjen genom intryckning av den röda 
knappen. När mikrotelefonen nedläg, 
g~s återgå tryckknapparna automatiskt 
till normalläget. Huvudapparaten an, 
ropas genom att avlyfta mikrotelefonen 
och intrycka den vita knappen. Mot, 
svarande blänkare på huv udapparaten 
utvisar då varifrån ilnropet kommer. 
Om den vit.i knappen tryckes i botten, 
läge ringer klockan på huvudapparaten. 
Anrop från och till CB,växeln expedi, 
eras genom att lyfta mikrotelefonen o ch 
intrycka den rö da knappen, vilket sätter 
apparaten i förbindelse med växeln, 
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TRANSPORTABLA TELEFONAPPARATER MED TILLBEHÖR. 

M8 301, MB 305. Tronsportoblo te· 
lefonopporoter för LB-system. 

2- 3t,d~S-- --
~ I 

~~ 

M8 301. 
Delar : se tabellen, 

lada av bon ad ek. 
mikrotelefon med v ulkaniserat 
snöre . och 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC .J000/./:0, -10 ohm, 
induktor kombinerad med klocka, 
tryckkn;ipp for korts lutning av 
klockan, 
läderfodral med bärrem, 
torrelement RK. 182. 

Mikrotelefonen måste ho pskj utas innan 
den kan pl;icer.1s i ladan Härigenom 
lås es mikrotdefonens t anKcnt och l>atte> 
riet skyddas. 

I MB 301 I MB 305 

mikrotelefon RE 9020 RE 9070 
mikrotelefon snöre RS 6 16 1 RS 6161 
induktor .... RH 2604 RH 6094 
antal magneter '2 6 
kfodcons motstånd1 ohm 1000 2000 
läde,fodrol . ,, , .. MV 301 MV 320 
längd, mm , •....•••.. 186 230 
bredd, mm .. ... 9 5 100 
djup, mm . . 200 206 
vikt inkl. fodral, kg 4,& 6 ,1 
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ME 20. Tronsportobel telefonoppo• 
rot för LB, CB och outomalsystem. 

Delar: 

mikrotelefon RF: 90i0 med 
utbytbar mikro fonkapsel 
RC .JOOO .JO, ~0 o hm. ocb 
v ulkam ~erat sno re RS 6161, 
indukto r RH 3181 med tre mag, 
neter, ko mbinerad med 500 ohms 
klo cka, 
lin~crskiva RG 112, 
fin~crsk,v~n ö re RS 5053, 
torrelement RK I 82, 
låd,1 av bonad ek. 
läu(rvåska M J1 320 med bär, 
rem. 

Dimensioner: höjd 205 mm, bredd 100 
mm, längd 230 mm, vikt inkl. väska 5,7 
kg. 
1\-\ikro telefonen mask hopskjutas innan 
den kan placera~ , lad an. Harigenom 
lases mikrotelefon en~ tAn,:cnt och batte, 
rid skydd.15. 



TRÅD OCH \~BEL. 

MG 23. Järntråd, isolerad med svart 
lack. 

MG 50. MG 51. Svartemaljerad järn, 
tråd, isolerad med ett lager bomull och 
impregnerad med svart kompound. 

MG 205. Kabel, bestående av 1 förtent 
koppartråd, diameter 0,44 mm, och 8 
galvaniserade ståltrådar, vardera med 
0,26 mm diameter, isolerad med 2 lager 
gummi och ett lager svartvaximpregne, 
rad bomull. 

MG 206. Kabel, bestående av 2 kablar 
MG 205 hoptvinnade. 

katalog• I diameter• ] 
vikt per I längd 

nvmmer 1000 m per rulfe 

mm 
. 

kg m 
MG 23 0,6 2,3 750 
MG 60 0,5 2,1 -
MG 61 0,6 2,1 100 
MG 205 2.5 10,4 500 
MG 206 2 x 2,5 21,8 -

• Diametern för MG 23, MG 50 och MG 51 
avse jörnlråden, och diametern för MG 205 och 
MG 206 avse kabeln. 

MH 2005. Kabelrulle. 

Denna kabelrulle är speciellt avsedd för 
kabel MG 205, och 500 m av denna 
kabel, vikt 5,4 kg, rymmas på denna 
rulle; rullen kan givetvis även användas 
för andra kabcltyper. Själva rullen är 
kopplad till veven medelst en kugg• 
växel varigenom d et är möj ligt att snabbt 
rulla pa och av kabeln. Rullen är för, 
sedd med ett segclduksfodral MV 1105 
med bärrem och en plåt som skydd för 
kroppen. Rullen är gjord av svartlac, 
kerad plåt. 
Dimensioner : höjd 200 mm, bredd 240 
mm, djup 200 mm, vikt 3,85 kg. 
Segeldu ksfodralet M V I I 05 väger 0 ,83 
kg. 

I ka1alo9-1 
nummer 

beskriv11ing I vikt 

kg 
MH 10 Kabel rulle (utan kabel} ... 0,85 
MH 100 Vev för MH 10 ........... 0,04 
MH 200 Handtag för MH 10 ..••. 0,125 
MH 600 Vinda med 15 m isolerad 

jordledningstr6d .•.•.... 0,05 
MV 1000 lödervösko för rulle MH 10, 

vev MH 100, och hand109 
MH 200 ......... .. ..... 0 ,'2'2 

MV 1200 läderväska för rulle MH 10, 
vev MH 100, handlag MH 
200, vinda MH 500, tr6d· 
gaffel och kopplingskrok 0,40 I 

MH 200. 

MH 500. 
MH 2005. 

MV 1000. MV 1200. 
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rRÅoGAFFLAR ocH KoPPLINGs- R 1""~~
1 

'I 
KRO KAR. <f! /~00/ ~ 

- k-o-,o-lo_g_.__ _ I i 
beskrivning ~ -

nummer I _ 
I 

kg 
MIC 10 Gaffel för linjHt6ngdel 

MN 100 . I 0,085 MK 10. 

MK 20 Goffel för llntst6ngdelor 
MN 200 oc MN 210 0,085 

Ml1 00 Kopplingsl<,ok för trö,tön 
ger 0,065 

Ml 110 .... t"·:··~• <ö, ••• ,. I st ng el MN 100 0.095 
Ml200 Kopc,t1n91kr0k för li~• 

st n} elar MN 20 och 
MN 10 .. 0,0•6 

LINJESTÅNGDELAR. 

MN 100. Linjesrangdel av lra mtd för, 
n icklade m,mmi,isheslag och fpderla~. 
MN 200. lm1estan)!dei ;iv heldrai:et 
stalror med fjaderlas och ogla for fastande 
vid livrem. 
MN 210. Linjest,mi:del av b,,mbu med 
stålbcsla.l( och f1adcrlas. 
/lfN 200 och MN 210 kunna användas 
ttllsammans emedan andarna ho~ bada 
typerna ha samm,, dimen~1oncr. 

kololog• I längd I . for onvöndning 
tillsammans med v,kt 
goffior I krokar nummer totot I nyttig 

mm 
mm I kg 

I MN 100 612 666 0, 19 MK 10 Ml 110 
0 607 643 0,37 MK 20 Ml200 
0 11 60 1086 0.295 MK 20 Ml 200 -

JORDLEDNINGSPETSAR. 

MO 100. Jordledningsspets med kor, 
do n,i:mutter och f1aderklämma, vikt 0,22 
k~ 
MO 110. Jordkdningsspcts med kor, 
dongmutter och traborr, vikt 0,20 k~. 
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Ml 100. Ml 110. 

MN 100. MN 200. 

MO 100. 

MK 20. 

Ml 200 

MN 210. 



VÄXLAR OCH VÄXELBORD FÖR LB-SYSTEM. 

L. M. Ericssons växlar och växelbord 
äro utförda för dubbellinjer men kunna 
givetvis även användas för enkellinjer. 
Fyra olika anordningar användas som 
anropsorgan, nämligen klaffar, klaffjac. 
kar, signaljackar och blänkare. Dessa 
olika anordningar kunna i korthet ka, 
rakteriseras pä följande sätt: 
klaffar utgöra den enklaste konstruk, 

tionen ; 
klaffjackar hava den fördelen att klaffen 

automatiskt aterstälh:s när proppen 
införes i jacken: 

sigoaljackar ha förutom fördelen med 
automatisk atcrställning ytterligare den 
fördelen att de erfordra mycket litet 
utrymme ; en viss typ av växelbord 
kan sålunda rymma ett betydligt större 
antal linjer om SiBnaljackar användas 
i stället för klaffar, klaffjackar eller 
blänkare; 

blänkare ha ingen mekanisk återställ, 
ningsano·rdning emedan återställnin, 
gen sker på helt elektrisk väg. 

Med hänsyn till expeditionssättct kunna 
växlarna indelas i två grupper: snör, 
lösa växlar, i vilka linjerna hopkopplas 
medelst tryckknappar, och snörväxlar, i 
vilka linjerna hopkopplas medelst snö• 
ren. Endast de minsta typerna vägg, 
växlar äro försedda med tryckknappar 
medan alla andra typer ha snören. 
Alla väggväxlar ha klaffar som anrops, 
organ medan övriga typer kunna ut, 
föras med vilka som helst av de ovan, 
nämnda anropsorganen. Växelbordc:n 
utan multipel utföras med öppen un• 
dcrdel av järn eller med sluten under, 
del av trä 
De minsta typerna väggväxlar, OA 1000 
- OB I 200, äro fast förbundna och 
kunna icke utvidgas. De övriga typerna 
äro däremot ytterst lätta att utvidga, 
både i avseende på antalet linjer och 
antalet samtalsmöjligheter. 

Utförande. 

Växlarna äro monterade i stommar av 
mörkbetsad ek. Snörena utföras i två 
färger, rött och gratt. Udda snörpar ha 

röda snören och. jämna snörpar ha grå 
snören. Mikrotelefonerna äro av vh 
moderna typ i bakelit. lnduktorema ha 
5 magneter. ALia strömförande delar 
äro monterade på isolcrmaterial av hög, 
sta kvalitet. 

Elektriska egenskaper. 

Alla växlar utföras för dubbellinjer mrn 
kunna givetvis även användas för en, 
keWnjer. I nduktionsrullarna äro , anti, 
side, tone• kopplade. Mikrofonmatnin, 
gen har anordnats så, att mikroteldoner 
utan tangent kunna användas. 
De till 10 linjer hörande delarna, be, 
staendc: av JO anropssignaler ocb JO 
jackar med kopplingsplint ha samman, 
förts till en. linjcgruppsats. 
Alla erforderliga delar för en samtals, 
möjlighet, bestående av ett snörpar med 
tillbehör, omkastare, slutsignalklaff och 
snörklämplint ha sammanförts till en 
kopplingssats. 
Dessa enheter ära lätta att montera i 
växJarna varigenom utvidgningar bli 
ytterst lätta att utföra. Detta hänför sig 
emellertid icke till de minsta typerna 
av väggväx.l.ar, vilka äro fast förbundna 
och icke kunna utvidgas. 
AIJa växlar ära försedda med kopplings. 
klämmor för linjerna och ingen direkt 
anslutning till jackarna förekommer. 
Batterier levereras endast på särskild 
begäran. Dessa kunna utgöras av torr, 
batterier eller ackumulatorer. Spänningen 
på mikrofonbatteriet skall för alla växlar 
vara -U V. Spänningen på signalbatte, 
riet skall för väggväxlar och växelbord 
med klaffar, klalfjack.ir och signaljackar 
vara 4,5 V, och för växelbord med blän, 
kare samt för alla multipelbord 6 V. 
Som standard utföras växlarna med föl, 
jande antal linjer och samtalsmöjlig, 
heter: 
antal linjer 
10 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 
samtalsmöjligheter 
3 4 6 7 8 9 10 12 13 16 18 
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Vaxlarn,1 kunna emellertid utföras med 08 1100. Väggvä,dor. 
vilket antal som hel.st av lmjcgruppsatser 
och koppling~satser upp till fulla kapa, 
citeten. Vid be,t,,lln ing torde tva extra 
nummer ang1v,1s efter katalogn umret , 
av v ilka det första angiv.:r antalet linjer 
och det andra ant.tlct kopplings,aher, 
t ex. 08 ·J.102 100 12, vilket betyder 
ett växelborcl av typ 0B ·U02 for 100 
linjer och med 12 snörp,tr. 

OA 1000. Väggväxel. 

' J u: ~ 
~• "'' o· 
@ ' 1JI 1,' 
~ 

Denna typ ersätter OA 150. 
Växeln är J V)Cdd att samarbeta med en 
induktortelefonapparat och ar försedd 
med tryckknappar som ko pplingsorgan. 
Vaxcln utföres e ndast för 3 linjer. 

OA 10 10. Vöggväxlar. 

;:ia;:i~ 
,&1 eJ 

'', t;~~ 
,tiJ~ ~~ 

c,c'tg& 

2 311/6 .. .8 
Denna typ ersätter 0,4 510 
Des~ v.ixlar .iro av,c:dda ,ltt sam,ubeta 
med induktortekfonapparakr och ha 
tryckknappar )Om ko pphngsorgan. Vax, 
lama utforas för f, 5 eller 6 linjer. 
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Denna typ ersätter 0B 110. 
Växlarna äro av,cdda att samarbeta med 
indukto rtclefonapparatcr. Samta len upp, 
sättas mcJelst .-.nörcn. Växlarna u tföras 
för 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 och 15 linjer. 

O B 1200. Väggvä xlor. 

Denna typ cr~ättcr 08 700. 
Dessa våxlar äro försedda med tal, och 
ringanordning. !)amtalcn uppsättas me, 
deist snören. Vaxlarna utföras för 5, 10 
eller 15 linjer. 



08 1300/20/4 . 

08 1301/30/6. 

08 1300. Vöggvöida r. 

Denna typ ersätter 08 750. 
V.ixlarna äro försedda med tal, och ring• 
an ordning. Samtalen expedieras medelst 
snö ren och omkastare. Växlarna utfö ras 
för 10, 20 eller 30 linjcr . 

.Z 3"✓S8 
/ ,, 

11111 i, I 
il' 
I 

:i 

08 1302/3016. 

08 1301. Vöggvöxlor. 

Denna typ liknar 08 I ]00 men har 
en större stomme. Den utföres även för 
40 och 50 linjer . 

08 1302. Vä ggväxla r. 

D enna tyr liknar OB l]Ol men är för,, 
sedd med sncirlod och proppskiva. 
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OB 4301 - OB 4602. Växelbord. 

OB 4402/100/12. 

Z. .a tJ I 59 
Dessa växelborcl utföras för all.l roul, 
t.iplar av JO linjer upp till 160, med 
und;intag av OB ·:1501 och 08 -1502 
som utföras upp till 200 linjer. Alla 
växeJbord utföras för vilket antal snör, 
par som helst upp till 19. Typerna 
08 UOJ och OB -1602 ä.ro försedda 
med mekanisk atcrställning av slutsig• 
nalcrna. Växclborden äro försedda med 
de ,mropssignalcr och undcrdelar som 
angivas nedan. 

0B 4301: klaffar, järnstomme:. 
0B -JJ02: klaffar, trästomme. 
OB 4-101: k.laffjack,1r. järnstomme. 
0B J-102 : klaffjackar, trästomme. 
0B 4501: signaljackar, järnstomme. 
OB -1502: signaljackar. trästomme. 
OB -1601: blänkare, järnstomme. 
OB -1602: blänkare, trästomme. 
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OB 5300- OB 5600. Multipelvöxel
bord. 

OB 5400/100/12. 

.:z 3a/6.:J 
Dessa växelbord utför.ts för alla mu!, 
tiplar av 10 linjer upp till 160 i svar, 
fältet med undantag av OB 5500 som 
utföres upp till 200 linjer. Alla växel, 
bord utföras för vilket antal som helst 
av snörpar upp till 19. Multipelkapaci, 
teten är vi<l ·bpanelig multipliceri.ng 
800 linje.r, med undantag av OB 5500 
där den är 1600 linjer. TJ•pern,1 OB 
5400- OB 5600 äro utför a med mc, 
kanisk återställning av slutsignalerna. 
De o lika typerna äro försedda med de 
anrop~ ignaler som angivas nedan. 

OB SJOO: klaffar 
08 5400: klaffjackar. 
0B 5500. signaljackar. 
0B 5600: blänkare. 



katalognummer 
I 

antal linjer I höjd I bredd 

I 
djup sikt 

mm mm I mm kg 
OA 1000 3 175 200 180 
OA 101 O 4 225 200 180 
OA 1010 5 och 6 335 225 180 
08 1100 3, 4 och 5 175 200 180 
08 1100 6.8och10 226 200 180 
08 1100 12och15 335 225 180 
08 1200 5 och 10 336 225 215 
08 1200 15 410 260 215 
08 1300 upp t ill 30 430 390 270 
08 1301 upp t il l 50 560 390 296 
08 1302 upp till 50 593 390 392 
08 4300- } OB 4602 1360 740 700 

08 5301 - } 1600 632 830 
08 5600 

VÄXLAR OCH VÄXELBORD FÖR MANUELLA CB-SYSTEM. 

z ..9t72t:J8 
Vi tillverka växlar och växelbo rd med 
och utan centrallinjer för manuella CB, 
system. Vidare upplysningar lä mnas på 
begäran. 
Som exempel visas till vänster en vägg, 
växel för 5 centrallinjer med enkelsnö, 
ren for cmtrallinjetrafikeu, 25 lokal, 
linjer och 5 snörpar för den lokala tra, 
fike n. Anropssignalerna utgöras av 
blänkare. 

Z .3C,a <J? 
Den högra biJden visar ett vä xelbo rd 
för 100 linjer med anropslampor och 
12 snörpar. 

-47 



AUTOMATISK LOKALTELEFON. 

OL l O. Automatisk telefonvöxel. 

Z3~0G9 
OL 10 är en automatisk telefonväxel 
lämpad för lokaltelefonanläggningar 
med upp till 10 linjer. Den är avsedd 
för en samtidig förbindelse och sam, 
talen äro icke hemliga, d. v. s. de kunna 
avlyssnas från samtliga till växeln an, 
slutna apparater. Sedan m ikrotelefonen 
på en ansluten telefonapparat avlyfts 
och man konstaterat att samtal e,i pågår 
är växeln omedelbart klar att verkställa 
uppkoppling av samtalet. _ 
Växeln är av en enkel och stabil kon, 
struktion och samtliga delar såsom re, 
läer, väljare, kondensatorer och an, 
slutnings'klämmor äro monterade på en 
stomme av svartlackerad helpressad 
järnplåt. 
1-Iela anläggning.en drives av ett cen, 
tralbatteri, som med hänsyn tjll det 
o bety dlig,, strömbehovet lämpligen kan 
bestå av torrelement med t. ex. 150 Ah 
kapacitet. Det är av vikt att driftspän• 
ni n~en b .i lles mellan gränserna 8 oc~ 
12 V. S,ilunda lämpar sig ett batteri 
bestående av åtta ton:eltment R.K 2U, 
som böra placeras i närheten av växeln. 
Tillsammans med OL JO kunna endast 
väggapparaten DB JO och bordappara, 
ten DB 200 användas. 
Som ledningsmaterial an vändes vanlig 
blynuntlad dubbelledare. Tvp EEB. Ap, 
par-aterna numreras I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 och 0. 

Dimensioner: höjd 290 mm, bredd 172 
mm, djup 132 mm, vikt 3,5 kg. 
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Observera: Det är av stor vikt att battc• 
ricts plus, och minuspol koppla~ i .~nlig, 
het med det schema, som finnes I vaxcln. 

OL 12. Automotisk telefonvöxel. 

Z ,3eJO_~ (? 
DL J 2 är en automatisk vaxel lampad 
för mindre l okaltelefonanläggningar 
med upp till I 0 linjer och ä~ avsedd 
för en samtidig förbindelse. :Samtalen 
kunna ej avlyssnas från annan apparat. 
När en apparats handmikrotclefon av, 
lyftes för anrop, utsändes från växdn 
en summerton. savida icke annat sam, 
tal pågår. Uteblir summcrto n , är så, 
ledes vä.xeln uppta/_len. 
En kopplingshox HM 160/ JO innehåller 
samtliga anslutnin gskl.immor och äT för, 
bunden med en kort kabel till vJixeln. 
1--lela anläggningen drives av ett cen, 
tralbatteri, vi lket med bänsyn till det 
obetydliga strömbebovet lämpligen kan 
bestå av to rrelement med t . ex. 150 
Ah kapacitet. 
Det är av vikt att driftspänningc.n hålles 
mellan gränserna 8 och 12 V. Sllunda 
läm par s ig ett batteri bc:5tåcnde av åtta 
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torrelement RK 224, som böra placeras 
i närheten av växeln. 
Tillsammans med OL 12 kunna endast 
väggapparaten DB 30 och bordappa, 
rakn DB 200 användas. 
Som ledningsmaterial användes vanlig 
blymantlad dubbelledare. Typ EEB. 
Ledningarna anslutas till kopplings, 
boxens HM 160110 anslutningskläm, 
mor. Beträffande HM 160, se sid. 34. 
Apparaterna numreras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 och 0. 
Dimensioner cxkl. HM I 60/ JO: höjd 
256 mm, bredd 172 mm, djup 132 mm, 
vikt med HM 160/ 10 4 ,s kg. 

Obse1vera: Det är av stor vikt, att batte, 
riels plus, och minuspol kopplas i enlig, 
het med det schema, som finnes i växeln. 

DB 30. Automatisk väggtelefonoppc
rct. 

.z: .3<J(J 'y' 
Denna apparat kan endast användas 
för växlarna Ol 10 och OL 12. 

Delar: 
fingerskiva RG 112, 
fingerskivsnörc RS 5062, 

klocka R.d 610/6, JOO ohm, 
mikroteldo n RE 1036 av svart 
bakelit med utbytbar mikrofon, 
kapsel R C 4000(40, 40 ohm, och 
snöre RS 5080. 
kåpa av svartlackerad plåt. 

Dimensioner: höjd 160 mm, bredd 115 
mm, vikt \ ,'l kg. Dimensionerna avse 
apparatens bottenplatta. 

DB 200. Automatisk bordtelefon
appcrat. 

Z.3dO~-> 
Denna apparat kan endast användas 
for vaxlarna OL JO och OL 12. 

Delar: 
fingerskiva RG 112, 
fingerskivsnöre RS 5062, 
klocka RA 610/6, 100 ohm. 
mikrotelefon RE 1036 av svart 
bakelit med 
utbytbar mikrofonkapsel 
RC 1:000/40. 40 ohm, och 
snöre R.S 5080, 
väggfäste RK 8000/7 . 
apparatsnöre RS 5080, 
käpa av svart bakelit. 

Dimensioner: höjd J 18 mm, bredd 233 
mm, djup 150 mm, vikt 1,9 kg. 
Apparaten kan monteras på vägg med 
tj)lhjäl p av en hylla RK 5005. 
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OL 3510 - OL 3523. Automotisko tele
fonvöxlor för 10- 22 linier. 

Yaxlama, ddar - reläer, välj.1rc, pol, 
vaxl,ue och ,,,krmi;ar - äro mo nterade 
pa en ,to mme ,'IV S\',utbckerat jarn. 
V.ixlarn,, äro for~edda me<l fötter för 
uppstallning pa golvet eJkr på en hyll,1. 
Om vaxl.1rna ,kola montera5 <l1rckt pa 
vå)!g flytt.l> deS!oa fotter till ena. lang, 
~idan varvid v,1xeln kommer att st,1 ratt 
ut fr.m v,,ggen Ett ellc,r tv,1 24 V acku, 
mulatorbattcrae r ,:rfordras for driften. 
laddnmgsanordningar för dessa b,,tte, 
rier levereras p,1 begäran. 

OL 3510. 

Anropsnumren för appar.,terna aro; 

för 10 linjer I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. 0. 
för 12 linjer. I, 2, 3, t, 5, 6, 7, 8, 91, 
92, 93, 9t, 
för 22 linjer · I, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 91 , 
92. 93, 9-l, 95, 96, 97, 98, 991, 992, 993, 
99;1, 995, 996, 

Dimen~ioncr: 

för vä,d.ir upp till 12 linjer: hoJd -¼85 
mm. bredd 403 mm, djup 180 mm; 
för vaxlar för 13- 22 linjer: höjd 743 
mm, bredd 5.JO mm, djup ISO mm. 
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OL 31510 

katalog. 

I o nrol I antal J?.m- I vikt nummer lin(er tol,m01h9-
heter 

kg 

OL 3510 10 2 24 
OL 3511 12 2 25 
OL 3522 22 3 42 
OL 3623 22 4 44 

Tillsammans meJ dc\~.l växlar använda~ 
telefonapparater av typ DE, se sid . 24. 

Ol 3523. 



SELEKTORTELEFONER. 

I de flesta telefonsystem representera 
linjerna den största delen av det inve, 
sterade kapitalet. Den effektiva ut, 
nyttjnlngstiden för abonnentlinjerna är 
emellertid ganska låg men kan höjas 
genom inkoppling av flera telefoner 
till samma linje. 
Den mest använda av dylika gemen, 
samhctslinjer är sclcktorlinjen. Dessa 
linjer äro särskilt lämpliga för telefon, 
förbindelse utmed transportvägar av 
olika slag och det är speciellt för järn, 
vägarnas telefon, och sig1L1ltjänst som 
selcktorlinjerna ha vunnit störst.i an, 
vändning. I kommersiell telefoni ha 
<le emellertid även kommit till använd, 
ning, t. ex. i sådana fall, där telefon, 
förbindelse skall anordnas mellan abon. 
nenter utmed en väg, en dal, etc. 
Selektor\injerna kunna utföras enligt 
automatiskt eller manuellt system. 

Vi tillverka J olika typer av sclektor, 
telefonsystem, nämligen ett icke hem, 
ligt system med decentraliserat val, ett 
hemligt system med decentraliserat val 
och ett icke hem ligt med centraliserat 
val. Om så erfordras, kunna dessa tre 
system kombineras på olika sätt. Alla 
system arbeta över tvåtrådiga ledningar 
utan jordförbindelse och med dubbel, 
riktade: hkströmsimpulser. De använda 
selektorerna äro av t\'åmagnetstyp. 
Sclektortclefonsy~temen ha utarbetats 
med hänsyn till att erhålla stor anpass, 
ningsformåga. De utföras därför i en• 
heter, vilka kunna kombineras på ett 
stort antal olika sätt. Detta är av största 
vikt , emedan förändringar och utvidg, 
ningar kunna utföras snabbt och utan 
att trafiken störes, och samtidigt den 
förefintliga utrustningen kan användas. 
Vidare upplysningar lämnas på begäran. 
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KYRKTELEFONER. 

Kyrktelefoner användas för ,lit göra d et list verk och pa s.i sätt bli i <let när, 
möjligt för dö va kyrkobesökare alt höra maste o~ynligt. 
gudstjänsten klart och tydligt, obcro, Ledningsnätet mcll.m förstä rkaren och 
ende av var i kyrkan deras pl,1tscr fin.n,1s, mikrofo nen samt för,tärkarc n och hör, 
Som regel kan ö rat hos döva personer telefonerna utföre, lämpligen med kabel 
icke skilja talet direkt Eran t. ex. prästen tvp EE/3, 2 ·~O,; mm. Förstärkarcnsjord, 
och det eko, som fö ljer omedelbart kl.1mma ,inslutes till jord medcbt led, 
efter. Vid växclså.ng mellan kören och ning med min,t l ,5 mm' area. 
officianten har icke örat tid att anpassa 
sig. Hos vissa döva är ackomod~_tioncn ✓ PK l 00. Kyrktelefonförstörkore för 
f:1llgo~. under ~ct ,111 grans~.n for t yd , likström.,Z ,3~ 3 tJ>.~-
ligt horande ligger vid hoglJutt tal. -' 
Allt dett,1 bidrar till att göra guds, 
tjänsten till en missräkning för de d öva. 
Ett stort antal av kyrkobrsokarna ut, 
göres i allmänhet av älJre personer, 
och då h os dess,1 dö vhet i lägre eller 
h ö1,:re grad är en mycket ,tllmän .1kom, 
ma, är en kyrktelcfonanläggning även 
för den icke direkt d ö ve en ; tor l:ittnad. 
En kyrktelefonanläggning består av ett 
antal käns liga mikrofoner, placerade 
på lämpliga pl.1tscr, t. ex. vid altaret, 
på predikstolen, kö rläktarcn etc. med Denna kyrktelefon Förstärkare är försedd 
iakttagande av att de placeras sa litet med omkoppling~ano rdning för ,rnslut, 
i ögonen fal lande so m möjligt. För att ning till 250, HO, 230, 220, 150, 125, 
crna t illräcklig ljudstyrka, förstärkes 120 eller 110 V Ukströmsnät. Denna 
det av mikrofonen llppfängade ljudet kyrkteldonförstärkare är försedd med 
av en först:irkare. O~nna placeras i .:tt först ärkarrö r, T yp C -J.J.J, en markc, 
något Lämpligt. ventilerbart utrymme ringslampa för 6 V, 0,2 A. fördelnings, 
ocb anslutes till belysningsnätet me, motstånd, utgängstransformator och 
deist en vanlig stickkontakt. Vid de rörhållare. Förstärkaren är på över,idan 
platser, som ära avsedda för d öva be, försedd med strö mbrytar<.: och volym, 
sökare, pi.lceras kont,1ktcr fö r anslut• regleringsratt samt fönster för marke, 
ning av hörtelefoner. t--ootakteroa ära ring.slampan. Fö rst:irkaren ä r forscdd 
förse~da med ~.n tvåpolig jack för an, med en s kyddshuv av frostlackerat j:irn 
slutmng av h ortelcfoncn medelst en samt en anslutningssbdd, RS 2100, för 
propp samt med en ratt för volym, f~! stätkarens anslutning till bclys11ings, 
reglering. H ö rtclefoncn är av extra lätt natct. 
konstruktion och är försedd m~d langt J .. .. .. 
skaFt. Anslutningssn örct är av helvulka• P~ 200:. Kyrktelefonforstarkore for 
niserat i:ummi med fast propp, vari, vaxelstrom. 
genom detsamma kan tvä tt,1s och dcsin, Denna kyrktelefon förs tärkare liknar till 
ficieras utan att ta skada. Anparaterna sitt yttre PK 100 och är försedd med en 
äro godkända .1v Svrnska Fö reningen omkopplin1?sano rdning fö r anslutning 
för de Dö vas Väl. Apparaterna utföras t,! 1260, 240,220, 200,170, 160, 150, 140, 130 
enl 1gt Svens ka l:lekiriska Materialprov. el ler 110 V, 50 p/s växelströmsnät. För, 
ningsansta ltcns fordringar. stärkaren är utrustad med ett förstärkar, 
Ledningsnätet utföres vanligen av van, rör, T yp C -1--13, ett likriktarrör, Typ 506, 
Jig tdcfonblykabel. tvp EEB, och kan en kontrollampa fö r 5 V. 0,25 A. ström, 
därför lätt monteras utefter befintligt transformator med omkopplingsanord, 
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ning och jordad kärna. Utgångstrans, 
formatora är försedd med l.lttag för an, 
slutning av högtalare eller hörtelefoner. 
På förstärkarens översid,1 finnes anbragt 
en strömbrytare, fönster för markerings, 
lampa och volymrcgleringsratt. För, 
stärkaren är försedd med en skyddshuv 
av frostlackerat järn samt en anslutnings, 
sladd. RS 2100, för förstär karens an• 
slutning till bclysningsnätet. 

Som mikrofoner för kyrktclefonanlägg• 
n ingar användas med fördel samma 
typer som för cheftelefonsystemet, se 
sid. 37. En speciell mikrofontyp för 
kyrktdefonanläggningar _finnes dock. 
Denna mikrofon fästes med en fjäder, 
klämma på bibeln och är försedd med 
en 8 rn lång sladd tör användning vid 
alt,irtjänstcn. 
Där sårskilt stora fordringar ställas på 
ljudkvaliteten begagnas lämpligen Reisi, 
mikrofoner och dylika offereras på be, 
gäran. För mikrofonernas drift användes 
lämpligen ett 3 V torrelementbatteri. 

V RF 1810. Hörtelefon. 

Denna hörtelcfon är försedd med hel, 
vulkaniserad anslutn1ngssladd med fast, 
gjuten propp. 

I/ RO 5200. Krok utan brytkontakt. 

@-=-il 
..z 3t:>2G ö 

Di denna krok anv.indes måste kyrk, 
vaktmästaren efter varje gudstjänst tillse 
att samtliga potentiometrar befinn.i sig 
i nolläge, så att telefon erna ej vid nästa 
gudstjänst störa de kringsittande. 

V RD 5300. Krok med brytkontokt. 

Denna krok användes för upphängning 
av en hörtelefon. Hörtelefonen är bort. 
kopplad så snart den hänger på kro, 
ken . 

Ansl ut n in gskontokter. 

Anslutningskontakter, PR 5rJO och PR 
550, med inbyggd potentiometer. v,ui• 
genom ljudstyrk an kan reRleras indi, 
viduellt för varje ko ntakt, se sid. 60. 

53 

I 



PORTTELEFON. 

Denna typ a\l telefoner har utarbetats 
för att skydda h yresgästerna mot dörr• 
knackare och andra icke önskvärda 
besökare i hus. där portvakten icke 
stä ndigt kan Ö\lerv.1ka porten eller där 
det icke finnes nagon portvakt. Port~ 
telefonen kan ä ven kombineras med 
tiu v,1larmutrustni ng. 
Anläggningen utgöres av en central• 
apparat med högtalare, placerad innan, 
för gatudörren, samt teldonapparater i 
de olika våningarna och slutligen ett 
elektriskt dörrlås på dörren som leder 
in till trappuppgången . Då porttele~ 
fonen skall kombineras med tjuvalarrn 
erfordras även en vanlig ringkdnings, 
tablå med ett kontrollregister pl.1cerat 
i portv,1ktens rum. Då en person söker 
en hy resgäst trycker han på den knapp, 
som finnes mitt Hr hyresgästens namn 
pa centralapparaten. H yresgästeh fral'.,r 
medelst _sin telefon vem d en besök,rnde 
är och hans röst höres klart och tydligt 
i högtalaren. Bcsöbrens S\lar upptas 
av den känsliga mikrofonen. Dä.refrer 
kan hyresgästen trycka på den tryck, 
knapp, som finnes på tdefonappa, 
r,1ten och p:i. sa sätt läsa upp inner, 
dörren och ge besökaren tillträde till 
trappuppgången. Pa centralapparaten 
finnes även en knapp för port\lakten, 
sa att denna kan anropas om besökaren 
skulle öns-ka att gör.;i n ågon förfrågan. 
Tjuvalarmanläggningcn är anordnad på 
följande sätt: På all., dörrar som leda 
till de o lika våningarna finnas tjuv, 
alarmkontakter. När hyresgästen l.'im, 
nar sin våning fäT en längre tid. stäl, 
ler han om en om kopplare vid telefon, 
apparaten och mtddclar ddta till port, 
vakten. Port\lakten ställer då om mot, 
svarande om.kopplare på kontro llregist• 
ret och så snart dörren till våningen öpp, 
nas, börjar en klocka att riniia i pmtvak, 
tens rum. samtidigt som ringledningsta~ 
blån visa.r från vilken våning alarmet 
kom.mer. Ccntr,1 lapparatcn består av en 
plåt av förkromad mässing, i \lars mitt te, 
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lefonutrustningen är monterad. Denna 
utrustning består av högtalare av god 
kvalitet samt en k:inslig mikrofon och 
dessutom finnas våningsregister av van, 
lig typ samt tryckknappar Framsidan 
kan lätt fällas neJ så ait namnen kunna 
utbytas. Våningsrcgistrct skyddas av ett 
glasfönster och framsidan är försedd 
med ett Yalclås. Apparatens <limen• 
sioner v,triera givetvis med antalet 
hyresgäster i byggnadtn. 
De telefonapparater som finnas i de 
olika våningarna äro tiC I J0-J. Telc. 
fonappar.1tcrna äro försedda m<!d en 
speciell omkopplare, cl,, porttelefonen 
skall kombineras med tjuvalarm. Ring, 
lcdningst;,blån är av samma typ som 
användes för vanlig ringlcdning, t. ex. 
RP 130, sid. 68. Tju\lalarmkontaktcrna 
ä ro av vår stand,udtyp TL 650, se sid. 
98. 
För anläggningens drift användes lämp• 
Jigen ett 4 V ackumulatorbatteri. Led, 
ningsnätct utfföcs \lanligt\lis med I 
mm2 rini;lcdningskabel. 

HP 100. Centrolopparot. V 

z ..Jö216 
Centralapparaten är försedd med ett eller 
två v.iniugsre.gister och är a\lscdd att 
placeras i porten. 



BC 1304. Te lefonapparat. 

z 3 11,,,~6 
Denna telefonapparat är avsedd att 
placeras hos hyresgästen och är försedd 
med mikrotelefon av bakelit och in, 
byggd r ingklocka. Pa telefonapparatens 
framsida finnes en tryckknapp fö r 

öppnande av portl.1.set. Tj uvalarmom• 
kopplaren är placerad på apparatens 
undersida. 

TL 530. Kontrollregister för tjuvolarm. 

Detta kontrollr-:;st~ ~f:-ät;'{l« 
att placeras hos portvakten, består av 
ett mot porttablåns tryckknappsantal 
svarande antal omkastare, monterade i 
en låda av svartlackerad plåt. 
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CENTRALRADIO OCH FÖRSTÄRKAREANLÄGGNINGAR. 

När dt stort antal personer inom ett be, 
~ränsat omraJe, t. -ex. ett sj ukhus eller 
ett alderdoms hem. ö nska hora ett rund, 
radioprogram, är det i regel icke lämp, 
ligt ,1tt förse varje lyssnare med en 
sarskild mottagare Dessutom medger 
ett dvlikt arrangcment icke lokal ut, 
såndning av t ex. gudstjänst eller före, 
drag. J stora bostadskomplex förekomma 
vanligtvb t'n hel del störning.u, föror, 
sabd.: av hissar. ljusskyltar, trappbe, 
lysning, oljebriinnarc etc., vilket i manga 
fall försv;irar lyssnandet. 
A,tt pa en central punkt installera en 
s törre mottagare av standardtyp är ej 
heller lämplii:t , enär en s.idan mott,1g.uc 
vanligtvis ej är ko nstruerad så att h ör, 
telefoner utan risk För lyssnaren kunna 
anslutas. Dessuto m erh,,lles vid anslut, 
ning av Dera högtalare stora variatio, 
ner i ]j udstyrkan och s,1mtidigt d ålig 
ljud k V ,1 litet. 
För .ltt uppfylla alla krav pa ljudkv,1li, 
tct. ljL1dvo lym, s törningsfrihet och 
möjlighet för lokala utsändningar, ha 
vi utarbetat speciella mottagare och för, 
s tärkare för centralr,1dio, och förs tärkare, 
anläggningar. 
J folkparker och på idrottsplatser är 
d et ofta ö nskvärt att förstärka ljudet 
från en orkester. en scen eller en talar~ 
för att göra det mö jligt för ett större 
antal personer att avlyssna underhåll, 
ningen. l dy lika fall är en förstärkare, 
a.nläggning den bästa lösningen och 
vara apparater utmä rb sig för enkel 
skötsel och stabil konstruktion och 
kunn,1 ut,,n att de ta skada placera~ i 
icke uppvärmda rum även under den 
kalla års iidcn. 
Vart centralr,1diosystem är s,1mmansatt 
av en serie s t,mdardenhcter, vilka kunna 
kombineras pa ett fkrt.1l olika sätt för 
att motsvara olika behov. Detta t:nhets, 
system gör det möjligt att öka effekten 
hos en anl.iggning för en m)·ckel liten 
kostnad geno m att helt enkelt utbyta 
förstärbreen h eten. 
Anläggningarna utföras ofta för auto, 
malisk in., och urkoppling av rundradio, 
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proi;r.imrucn och följaktligen erfordra, 
ingen permanent Övc.-n·.1kning. App,1ra, 
turen ,ir utfö rd enligt Svcnsk,1 Elektrisk., 
t'r\atcrial kon troltanstalkns forJrin gar. 
V:\r,1 r,1dioccntr.1h.'r kunna indelas i tv.I 
grupper, De mindre ccntrakrn,1 PR N, 
PR 16 och PR 17, likna vanliga radio, 
mott,1gare och äro ,wsedda för ,ml::igg, 
ning,lr innehallandc huvuds-akligcn hör, 
telefoner och ett mindre ant.11 hö gtalare. 
Oc stön" centralerna u tföras i o lika en. 
h eter. p,melcr, vilk,1 monter.is i staliv av 
vinkc.ljärn. D-:ssa cc.-ntraler ,fro ,1vsedda 
för anläggningar inneha Ilande ett s tort 
antal högt.11.nc, De o lik,1 ccntralerna be" 
skrivas nedan. 
Apparater för elektrisk återgivning ,lV 

grammofonmusik och mikrofon med 
mikrofonförstärbre for .iterg ivning av 
tal ct,. kunna ansluta, till samtliga var., 
ccntr~lradio, o ch förstä rkareanlägg, 
ningar. 
Högtalare och hö rtelefoncr av god 
kvalitet erfordras fö r ,:n föntklassig 
cen tr.1lradio, o ch fö rstark,ucanlå~gning; 
och vara högtalare och hörtdefo ner 
motsvara all,1 kr,w , som kunn,1 s tällas 
pa dylika Jppar.:itcr. Speciella högta lare 
för utomhusbruk o ffrrcr,1s på beg:iran. 
Ledningsnåtd för centralradio, nch för, 
stä rkareanläggni11gar bör dimensio neras 
me<l hänsyn till antald hogtalare och 
avstandet mell;1n d essa och central; 
apparaten. Vanligtvis utföres stig,uc!ed, 
ningarna rn.cd 2.s mm2 area och grupp, 
ledningarna med I mm2 area. Vid s törr~ 
anläggn in gar böra gruppledningarna s.ik, 
ra~ Lcdni,, i:snätc.t vid saval ccntralraJio, 
som förs tärkareanläggningar bor an~I u• 
ti\s ti l I centratradioklmtakter. 
Ccntralradiokontakterna utföras antin, 
[Cn för infällt eller ut vändigt montage. 
För anslutning av högtalare och h ö r, 
telefoner är varic kontakt försedd med 
en tvapolig jack, och inkopplingen sker 
medelst en tvåpolig propp. Centralradio, 
kont,,ktcr och proppar för h ögtalare 
och hö.rtclefoner äro ab~ol ut oförväxel, 
'bara med ko nt.1ktanordningar för sta·rb 
strö msnät. 
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RADIOCENTRALER FOR MINDRE ANLÄGGNINGAR. 

I/ PR 14. Rodiocentral. högtalare samt plint för anslutning av 
2 å 5 högtalare samt 200 å 300 hörtelefo, 
ner. Anodförlust 8 \Y/ vid 220 V. 

.J 

Denna radiocentral är av allströmstyp, 
d. v. s. den kan anslutas till säväl lik, 
som vä"xelströmsnät, och är avsedd för / 
drHt av endast hörtclefoner. Apparaten ' PR 17. Radiocentral. 
är försedd med en inbyggd kontroll, I f·· . d . f·· -
h .. t I t 1· t t ·· I t • Denna centra ut o rcs en ast or an-og ,l are sam p m or ans u nmg av J t · ·11 " I .. ·· J ·· 

t ·11 . 500 h" t , f A df·' _ s u nmg It vaxe stroms.nat oc I ar 
upp I c.a.d o r eLe oner. no or, försedd med omkopplingsanordning för 
lust. 6 W vi 220 V. de vanligaste standardspänningarna. 

PR 16. Rodiocentrol. 

Denna central finnes utförd för sa.väl 
allström som växelström och är förs·edd 
med omkopplingsanordning för de van, 
ligaste standardspänningarna. Mottaga, 
ren är av superhderodyntyp , varför 
densamma är särskilt lämplig, där svåra 
mottagningsförhållanden äro rådande. 
Den är forsedd med inbyggd kontroll, 

Mottagaren är av superheterodyntyp 
och därför särskilt lämpad för svåra 
motta~ningsförhäLlanden. Centralen är 
försedd med plint för anslutning av 
5-12 högtalare och 200 å 300 hörtele, 
faner. A nodförlust 24 W. 
Centralradiomo ttagama i det stora cen, 
tralrad,osystemet besta som tidigare 
omnämnts av paneler, monterade på 
vinkeljä tt\Stativ. 

RADIOCENTRALER FOR STORRE ANLÄGGNINGAR. 

J PR 100. Radiocentrol. V PR 300. Mottagareponel. 

Denna radiocentral består av en motta, 
garepanel, PR J00 och _ en kraftförstär, 
karepanel, PR 322. Den är tillräck1ig 
för upp till 15 a 30 normala högtalare. 
Anodförlust 50 W. 

Denna panel är en modern supcrh-~te, 
rodynmott,1gare försedd med sex av, 
stämda kretsar förutom oscillatorkretsen, 
tre våg längdsområden, nämligen 20- 50, 
200-580 o ch 720- 200 m. Panelen är 
.försedd med a utomatisk volymkontroll. 

I/ PR 110. Rodiocentrol. J .. .. 
Denna radiocentral består av en motta, PR 310. Forstorkoreponel. 
garepanel, PR 300 och två kraftförstär, 
karepaneler, PR 324. vilka arbeta pa• 
rallellt. Den är tillräcklig för upp till 
60 il 100 normala högtalare. Anod.för, 
lust 100 W.I 

PR 200. Rodiocentral. 

Denna panel innehåller alla för slut, 
steget erforderliga d etaljer. Slutsteget 
bestar av 2 rör DA 100. Panelen är 
dessutom försed d med kontrollampor, 
auto matisk tidsfördröjning för in kopp, 
ling av anodströmmen för att skydda 
rören etc. 

Denna radioccntral består av en motta' ,J 
garepanel, PR 300 och en kraftförstär, v PR 322 PR 324 Förstärkareponeler. 
karcpanel, PR JJO. Centralen är till, ' · 
räcklig för upp till 300--400 normala Dessa paneler innehålla alla för slu& 
högtalare. steget erforderliga detaljer. Slutsteget 
Till d e ovan upptagn.a centralerna PR består av 2 resp. -1- push,pullkoppladc 
100, PR 110 och PR 200 kunna pa, rör PX 25. Panelen är försedd med 
.neler .i,y nedan upptagna typer anslutas, mätinstrument, kontrollampor etc. 
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J PR 330. Linje- och kontrollpanel. 

Denna. kontrollp,mel innehiiller 6 Om• 
kopplare, förbundn;i med jackar samt 
en som visuell l,iudstyrkekontro ll ,tr, 
betande gliml,1mpa. P.i panelens baksida 
finnas säkring,1r fö r ,1pparatens skydJ 
vid eventuella kortslutningar i lednings, 
nätet. 

J PR 350. Mikrofon- och styrförstär
korepanel. 

PR 340. Högtolorpanel. 

Denna panel innehaller en elektrodyna, 
misk kontrollhogtalare med permanent 
fält s;imt separat voly mregulator. Ljud, 
k v,tlitet och ljudvolym i utgaende led, 
n in gsgruppcr samt mo ttagarcpaneler 
kunna här kontro ller,1s. 

PR 330 

PR 300 

PR 310 

grC1mm0. 
lon 

Denna först;irkarcp,mcl i,nnchåller för, 
st:irkarrör, transformatorer och filter 
samt anordningar för volymreglering 
(1ch to nko ntroll och är .wse.dd att an• 
slutas till nagon av kraftförstä rkarc, 
panelerna, PR 310, PR 322 eller PR 32.J. 

i/ PR 360. Panel för kopplingsur. 

Denn,1 p,mel, vilken monter,1s pa app.:v 
ratstativci för den händelse autonutisk 
m , och urkoppling ,lV anläggningen 
ö nskas, är försedd med ett kopplings, 
ur, vilket efter beställarens önsk,1n ut, 
föres antingen helauto matiskt eller för 
manuell uppdragning. 

PR 330 

PR 300 

PR 324 

PR 340 

PR 300 

PR 324 

grammO• 

t0n 

Centrolradio1tativ. 



r/ PR 400. Transportabel mikrofonför
stärkare. ,Z 30a $5 

Denna mikrofonförstärkare är monterad 
i en transportabel trälåda och försedd 
med inbyggda batterier. På förstärkare, 
panelens framsida finnas erforderliga 
omkopplingsan.ordningar, volymregle, 
ringsratt samt en ratt för tonkontroll. 
Vid mindre förstärkareanl:iggningar an, 
vändes vanligtvis den transportabla 
mikrofonförstärkaren, som då anslutes 
till grammofonuttaget -på någon av cen, 
tralradioapparaterna, PR 14, PR 16 
eller PR 17. Vid större förstår dfu 
läggningar användes anti en mot, 
tagare och rnikrofo och mikrofon, 
förstärkaren an· as i så fall till gram mo, 
fonuttage er också användas en kom, 
bincr mikrofon och styrförstärkarc, 
p el, PR ]50, samt en kraftförstärkare, 
panel, PR 310, PR 322 eller PRJ2'1, 
monterade på ett vinkeljärnstativ. 

RD 1200. Högtalare. 

Denna högtalare är speciellt konstruerad 
för vara cmtralradio, och förstärkare, 
anläggningar. Högtalaren är av elektro, 
dynamisk typ med permanent maiznet, 
fält och är inbyggd i en låda av Jacke, 
rat trä. 

RD 1250. Högtalare, 
Denna högtalare är försedd med baffel 
och användes där särskilt stora ford, 
ringar på ljudkvalitet finnas samt där 

riktningsverkan hos högtalaren ej bör 
förekomma. Högtalaren är elektrody, 
namisk med permanent fält. 
Baffelns dimensioner: 600 x 600 mm. 

RO 1200. 

RF 1331. Hörtelefon. 

Denna hörtelefon är avsedd för våra 
centralradio, och försfarkareanlägg, 
ningar. Den är försedd med helvulka, 
n.iserat snöre RS 4810 och fastgjuten 
propp passande för våra centralradio, 
kontakter. Motståndet är 4000 ohm. 

RF 1332. Hörtelefon. 

Denna hörtelefon är av extra lätt kon, 
struktion och försedd med helvulkani, 
rerat snöre RS 1810 med fastgjuten 
propp passande till våra centralradio, 
.kontakter. Motståndet är 1000 ohm. 
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&~;·3:,- iOl5 :z 2."oa1 
PR 500-PR 555. Centralradiokon- • • 
takter. 

• • • 
Samtli,i:a våra centralr,1diokonta kter :iro 
förscdd,1 med jackar for ,m~lutning av 
högtalare cUtr hörtclcfoncr mcdcbt 
~pecieila proppar, vilka omöjh11:göra för, 
v:ixlin,i: med kont,1ktcr ,1nslutna 1111 
belysningsnätct. Ccntra lrad1okontaktc r, 
na. utföras med svart eller vit bakelit, 
kapa eller lock, för 1m•fodigt eller in, 
fällt mon tage:. med en eller tva jackar 
samt i vissa fall med volymreglerings, 
r,1tt och säkrmg. Foljan dc typer linnas: 

-
koto1ognumn,er I a ntal I utvändigt j infällt io<kar 

fö rg 
montage montoge 

" PR 600 PR 520 1 svart 
" PR 606 PR 626 1 vit 
., PR 610 1, PR 530 2 ,vart 

PR 515 ; PR 636 2 •It 
v PR 540 PR 55(1 1 svart 
✓ PR 645 I PR 655 2 -svo,t --
Obs.! PR 520-PR 535 äro försedda 

med klofastsättning för 55 mm 
B,dosa. 
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PR 550 PR 555 äro försedda. 
med klofastsättning för 70 mm 
B,dosa. 

PR 510-PR 555 .lTO försedda 
med volymreglering och såkring. 
Kont.1kfl'ma kunna p.\ bcgaran 
förses med kompcn~ationsmot, 
stånd 

PR 510. PR 520. 

• ~ :.i;IA'~~ :z ~~-.s~ 
RS 4810, RS 4811, RS 4850. Snören. 
Dessa snören äro hclvulkaniscradc och 
kunn,1 tvättas och desinficeras utan att 
ta,ca skad,1. De ä ro försedda med fdst 
vulkaniserad propp passande för cen, 
tralradioko ntaktcr PR 500-PI< 555. 

RS .J8 I O ä r avsedd för anslutning 
av hörtekfoner; effektiv längd c:a 
l,s m. 
RS 1811 liknar RS 4810 men har 
en effektiv långd ,w c:a 2,s m. 
RS .J850 är avsedd för .lnslutn ing 
av högt,1l.uc; effektiv längd ca 2 m. 

RF 3280. Propp. Z ,:3"2~? 

Denna propp passar till våra central, 
radio kontakter och .1ov,mdcs då aldre 
hörtelcfoner och högtalare skola an, 
slutas till centralradioanlaggningar. 



SPECIALUTRUSTNINGAR. 

l verkstäder och pi kontor har under 
de senaste åren en intensiv ralionali, 
sering pågått. Olika slag av maskiner 
ha införts för att uoderHitta och för, 
enkla rutinarbetet. Arbete som erfordrar 
högt kvalificerad personal kan givetvis 
icke helt och hållet förenklas, men en 
viss förenkling kan ofta införas med 
hjälp av lämpliga maskiner. 

VOTERINGSMASKIN. 

Voteringsmaskinen är en .ipparat som 
förenklar rutinarbetet för medlemmarna 
i rtksdagar och kommunala försam, 
lingar. Riksdagsmännen t. ex. måste 
först taga ställning till en viss fråga 
och sedan i en viss och ofta ganska 
komplicerad ordning för kontrollens 
skull tillkännagiva sin åsikt. Den tids, 
spillan. som på så sätt uppstår kan 
undvikas med tillhjälp av voterings, 
maskinen, vars funktion i korthet är 
följande: 
Varje medlems pulpet utrustas med 
två tryckknappar ocb en signallampa. 
Tryckknapparna äro märkta »ja» och 
»nej». Omröstning utfores genom ned, 
tryckning av den ifrågavarande knap, 
pen. och blanka röster avges genom ned, 
tryckning av båda knapparna. Signal, 
lampan har till ändamål att utvisa för 
medlemmen att han~ röst inregistrerats. 
Rösterna sammanräknas på elektrisk 
väg och resultatet visas på elektriska 
ljustablå.er. 
Voteringsmaskincn kan utföras för så, 
väl öppen som sluten omröstning, och 
kan även utföras att motsvara en viss 
församlings speciella fordringar. 
Vi ha levererat voteringsmaskincr till 
Sveriges och Finlands riksdagar. 

SIFFERTABLÅER. 

Ett annat område där rutinarbete till 
stor Jel kan elimineras är fondbörsen. 
Mcdlemmatna avgiva sina bud genom 

att nedtrycka knappar. Med matematisk 
precision återger en clcktri~k siffer, 
tablå ordnmgsföljden hos de medlem, 
mar, som avgivit samma bud. fastställer 
noteringar efter avslut, etc. 
En dylik anläggning har varit i drift 
över 10 är vid Stockholms fondbörs 
och en liknande an\aggning är för när, 
varande under utarbetande för Helsing• 
fors Fond börs. 

TOTALISATORER OCH START-
MASKINER. 

Den mycket populår,, vadhållningen på 
kapplöpningsbanor har centraliserats 
till totalisatorer, och en apparat har 
utarbetats, som automatiskt, exakt och 
rättvist fördelar vinsterna och samtidigt 
informerar kapplöpningspubliken om 
insatsernas fördelning och de belopp 
som satsats på olika tävlande, Ett stort 
antal kaoplöpningsbanor i England ha 
utrustats med totalisatorer av Ericssons 
tillverkning. 
I hästkapplöpningar utföres starten för 
hand. Möjligheter för dålig start och 
ett orättvist gynnandc av en viss häst 
förefinnas al\tiJ. och dessuto m är över, 
vakningen av tidbgningen besvärlig, 
i synnerhet när , !arten och målet icke 
äro belägna på samma plab, 
Vi tillverka startaf para ter som climi, 
nera dessa n.1ckdclar. Själva startordern 
ges medelst högtalare. vilka äro an, 
slutna till en fotoelektrisk talmaskin, 
som även på elektrisk väg utlöser ett 
gummiband som är sträckt över banan. 
Denna anordning möjli~gör även att 
häsbrna kunna starta från olika punkter 
utmed banan. Avståndshandikap kan 
sålunda införas och en idealisk start 
bibehållas. 
Noggrannheten i tidtagning blir på 
detta sätt vida överlägsen den som 
erhålles med andra system. 
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SYNKRONUR. 

L. M. Ericsson b,u upptagit tillverkning 
av synkronur och ett antal nya typer 
i modernt och tilltalande utseende ha 
konstruerats. Två väggur visas som 
exempel, men både vägg, och bordsur 
tillverkas i ett flertal typer. 
Ett synkronur drives av en synkron, 
motor, vars hastighet bestämmes av 
frekvensen på det nät, tHI vilket uret 
är anslutet. Denna frekvens kontrol, 
leras av elektricitetsverket, så att ett 
visst antal perioder utsändas per tids, 
enhet, och denna kontroll utföres 
medelst ett precisionsur med erforderlig 
utrustning installerat i elektricitets, 
verket. På begäran leverera vi dylika 
kontroll utrustningar. 
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Synkronuren anslutas till växelströms, 
nätet medelst vanliga väggkontJktcr 
och äro självstartande, d. v. s. de start,ls 
automatiskt sa snart spänning förcfin, 
nes. Uren erfordra ingen uppdragning 
eller tillsyn o ch visa alltid rätt tid. 
Effektförbrukningen är synnerligen 
liten, c a I ,5 W. 
Vid avbrott på nätet stannar uret, men 
startas automatiskt så snart spänningen 
återkommer. För att vis.1 att uret möj, 
!igen visar fel tid, framträder en liten 
blänkar~ i ett fönster på urtavlan När 
uret åter har ställts till rätt tid, för, 
svinner denna blänkare. 
Vidare upplysningar beträffande dessa 
ur lämnas pa begäran. 



RINGKLOCKOR ETC. 
VÄXELSTRÖMS KLOCKOR. 

Användning. 

RA 130. 
Detta är en liten inkapslad klocka spe, 
ciellt låmpad som extraklocka för tele, 
fonaprarater. 

RA 150---RA 194. 

Dessa klockor äro ej endast lämplipa 
som extraklockor utan även för olika 
alarm, och signaländamål. Klockorna 
RA 150- RA 15.J äro försedda med 
samma klangar som RA 130, RA 160-
R A 16'.I ha större klangar och RA 
170-RA 174 äro försedda med skal, 
m.ejklangar. Dessa klockor skilja sig 
endast ifråga om tonen och signalernas 
s tyrka. 

R A I 94 liknar RA I 54 men är försedd 
med en darrindikator. Denna klocka 
lämpar sig därför speciellt på sådana 
platser där ett stort antal klockor äro 
monterade bredvid varandra. i det att 
den möjliggör bestämmandet av vilken 
klocka som ringt. 

En speciell huv av lackerad plåt an, 
vändes när klockorna RA 150-RA 
16-J. skola monteras utomhus. Denna 
huv har katalognummer RK 7100. 

RA 200, RA 210, RA 220. 
äro vattentäta och lämpa sig på platser 
utsatta för fukt. Klockorna skilja sig 
endast Ifråga om klangarn,1s storlek och 
signalernas styrka. RA 220 är större 
än JUi 210 och denna i sin tur större 
än RA 200. 
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RA 130. Vöxelströmsklocko. 

K)angar R B 70/ 1 och R.B 70{2 av för, 
n icklad mässing, diameter 64 mm, kapa 
och stomme av svartlackerad pi.it. 
Dimensioner: höjd I 35 mm. bredd 155 
mm, djup 49 mm, vikt 0,815 kg. 

katalognummer I motst6nd 

ohm 

RA 130/ 1000 1000 
RA 130/2000 2000 

RA 150- RA 17 4. Vöxelströmsklockor. 

Dessa klocko r kunna indelas i följande 
3 grupper varvid klockon~a inom samma 
grupp skilja Sig encl,1st ifråga om mot, 
ständet. 

A. RA 150-Rrl 154. Dem klockor 
ha en klang RB 70 15 och en RB 
70{6 med en diameter av 6-¼ mm 
och ett djup av 22 mm; des~a 
klang,u ha o lika to n. 
Dimensioner: höjd lf2 mm, lircdd 
I 38 mm, djup 74 mm, vikt 0,65 kg. 

B. RA 160-RA 16.J. Dessa klockor 
ha två klangar RB 622, diameter 
108 mm, djup 37 mm. 
Dimensioner: höjd 164 mm, bredd 
226 mm, djup 86 mm, vikt ! , OJ kg. 
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C. RA J 70- R~ ]7,J . Dessa klockoräro 
försedd ,1 med två skalmcjklang,ir 
RB 10 10 med en vidd av 108 X 
92 mm och ett djup av 101 mm. 
Dimensioner; höjd 164 mm, bredd 
226 mm. djup 151 mm, vikt l.t>5 kg. 

% 
31J~<'3 

katolognummer 

I I I 
mot,tånd 

A B C 

ohm 

RA 160 RA 160 RA 170 2 
RA 161 RA 161 RA 171 20 
RA 162 RA 162 RA 172 300 
RÄ 163 RA 163 RA 173 1000 
RA 164 RA 164 RA 1·74 2000 

RK 7100. Huv. Z 3()2Jf' 

Denna huv utfö res av lackerad plat 
och användes då klocko rna RA 150-
RA 16 ,t s kola monteras uto mhus . Huven 
mo nteras d irekt pa väggen. 



w 
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RA 194. Växelströmsklocka med darr
indikator. 

::2 3t,,,,a~,, 
Denna klocka liknar RA 15:J men är 
försedd med en darrindikator best.\ende 
av en stålfjäder fäst på kläppen. I nedre 
ändan av denna fjäd er fmnes en liten 
platta, som forts.itter att svänga en 
stund efter det att klockan slutat ring,1. 
Denna klocka lämpar sig dårför, där 
flera klockor äro monterade bredvid 
varandra emedan det alltid är lätt att 
se vilken klocka som ringt. 
Dimensioner: höjd 16 1 mm, bredd 138 
mm, djup 74 mm, vikt 0,65 kg. 

RA 200. Vattentät vöxelströmsklocka. 

Z 3".:2.e,.:::-
Klangar RB 121 av förnicklad mässing, 
diameter 67 mm, kå pa och stomme av 
svartlackerat gjutjärn. 
Dimensioner: höjd 185 mm, bredd 174 
mm, djup 120 mm, vikt 4,7 kg. 

5 

katalognummer 

RA 200,300 
RA 200/1000 
RA 200/2000 

motstånd 

ohm 
300 

1000 
2000 

RA 2\0. Vattentät växelströmsklocka. 

.z 3ö.aOG 
Kfangar RB 621 av förnicklad mäs, 
sing, di,1meter 108 mm. kåpa o ch stomme 
av svartlackerat gjutjä rn. 
Dimensioner.: höjd 185 mm, bredd 258 
mm, djup 140 mm, vikt 6,1 m. 

kotolog nummer I motstånd 

ohm 
R.A 210/300 300 
RA 210/1000 1000 
RA 210/2000 2000 

RA 220. Vattentät växelströmsklacko. 

::Z 30207-
Klangar RB 721 av förnicklad mäs, 
sing. diameter 150 mm, kåpa och stomme 
av svartlackerat gjutjärn. 
Dimensioner: höjd 200 mm, bredd 360 
mm, djup 172 mm. vikt 8,8 kg. 

kotalog"ummer 

RA 220/300 
RA 22011000 
RA 220:2000 

motstånd 

ohm 

300 
1000 
2000 
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LIKSTROMSKLOCKOR. 

Anvå'ndning. 

RA 500, RA 600, RA 601. 
Dessa klockor användas för lokaltele, 
fonanläggningar och ringledningar i 
hem och pa kontor, d är särskilt s tarka 
signaler i,ke :iro erforderliga. 

RA 510, RA 610. 

Dessa klockor ,mvändas fö r samma 
ändamal som d e ovannämnda men äro 
mindre och giva ej så starka signaler. 
I de flesta fall äro de emellertid fu!lt 
tillr ack liga. 

RA 910. 
Denna klocka användes bade inom och 
utomhus i de fall där starkare sign,1ler 
äro erforderliga. t. ex. för tidsignalering 
i skolor och fabriker. för kontroll och 
alarmsignaler i kraftstationer och ma, 
skinrum, för alarmsignaler i brand, och 
tjuvalarmanläggningar, etc. 

RA 1200. 

Denna klocka användes under särskilt 
svära förhållanden, t. ex. ombord p.'i 
fartyg där hänsyn maste tasas till havs, 
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v,1ttncts korroderandc inflytande, i 
tropikerna, i gruvor och p,'I andr,1 
platser, dar cxplo~ionsri~k föreligger, 
i kemiska mdu~tricr de. 

RA 3001- RA 3200. 
Dessa klocko r använda~ för samma 
änd.imal som RA 910 men i d e fall 
där extra starka sh-:nakr erfordras eller 
om klockom,J skob ,1nslutas till !>t,irk, 
strömsnät. Om klockorna skol,, an, 
slutas till 12 V bör det observeras. att 
ledningarna skol,1 v,ua av tillr:icklig 
!ienomskärning <la linjemotstandet ej 
lår överstiga 5 ohm. 

RA 5000. 
Denna klock,1 användes i de fall där 
ännu starkare signaler erfordras än de 
som avgivas av RA 3001- RA 3200, 
t. ex. vid jarnv:igsöverg,mg,,r, för spe, 
della alarn,sign aler etc. I lugnt. väder 
höres klockan inom ett omr,'ld,· med 
J km radie. även om sträckan mellan 
klockan och obscrvationsplatscn delvis 
är bet;ickt med skog. Pa grund av de 
kraftiga signalerna är i de flest.i f.ill 
en klocka tillräckli~ vid järnvägsöver 
gångar. · 



RA 500. Ringklocka för likström. 

..Z.3dtJ68 
Klang RB 315 av fö rnicklat järn, klang, 
diameter 77 mm, bottenplatta av lac, 
kerat järn med upphängningsbygel. 
Dimensioner : höjd 100 mm, b redd 84 
mm, djup 40 mm, vikt 0,29 kg. 

katalog• 
lmörkspönning l motstånd nummer 

V ohm 
RA 600/3 1,6- 3 3 
RA 600/10 3-4,5 10 
RA 600140 4,5- 6 40 
RA 600/100 6-8 100 
RA 600/300 12-20 300 

RA 510, RA 610. Ringklockor för 
likström. 

Klang RB 71~ pofraf ~r!ld 
mässing, klangdiameter 64 mm. 
Dimensioner : höjd 81 mm, bredd 68 
mm, djup 35 mm, vikt 0,17 kg. 
Mekanismen, som är inbyggd i klangen, 
är gedigen och stabil samt monterad 
på en bottenplatta av bakelit. Kloc, 
korna hava endast en magnetrulle. 
De äro mindre än RA 500 och giva 
ej så kraftiga signaler. Justering av slag, 
vidd och kläpp kan ske utifrån utan 
att klangen behöver avtagas. 

katolognummer 

med upp- utan upp· märk- mot• 
hängning•• hängnings• 

spänning stånd ögla, öglo, 
utvondig invondig 
koppling koppling 

V ohm 
RA 610/3 RA 6 10/3 1,5- 3 10 
RA 6 10/4,6 RA 6 10/4,6 2,5-4,5 40 
RA 6 10/6 RA 61 0/6 4 - 6 100 
RA 510/ 12 RA 610/12 6 - 12 300 
RA 610/24 RA610,24 18- 24 1000 

RA 510/2-1 och RA 610 '2:J äro försedda 
med 5000 o hms gnistsläckningsshunt. 

RA 600. Likströmsklocko. 

RA 600, RA 601. 

Klang RB 204 av förnicklad massing, 
diameter 75 mm, stomme av svartlac, 
kerad mässing. 
Dimensioner: diameter 80 mm, djup 
-iO mm, vikt 0,3 kg. 

katolog. I n,ärkspönningl motsl6nd nummer 

V ohm 

RA 600/10 3-4,ij 10 
RA 600/40 4 ,5- 6 40 
RA 600/60 6-? 60 
RA 600/100 6 - 8 100 
RA 600/600 20-24 600 

RA 601 /500. Ringklocka för likström. 

Märkspänning 20-24 V, motstånd 500 
ohm, med 3000 ohms shunt för gn ist, 
släckning. Klang RB 20.J av förnick lad 
mässing, bottenplatta av lackerad mäs, 
sing, utan upphängningsbygel, klang, 
diamc:tcr 75 mm. 
Dimensioner: höjd 80 mm, bredd 80 
mm. dj up 40 mm, vikt 0,l kg. 
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RP 130. Nummertavlor. 

RP 130,10. 

K.'ipa av mattlackerad plåt. De ned, 
fallna numren aterställ.1s med tillhjälp 
av dl handtag p,l apparatens h öi::ra sidJ. 
Dimensioner : bredd 170 mm, djup 
53 mm. 

kalalog - I gntcl I höid vikt nummer kloffor 

mm kg 

RP 13016 6 71 0.60 
~p 130110 10 121 0.92 

RA 910. Regntät ringklocka för lik
ström. 

Stomme, skyddshuv och klang äro ut, 
fö rda av svartl,,ckcrat gjutjärn. Kl.lJ1g, 
diameter 150 mm. Mellan s tommen och 
huven skyddar rn i:ummipackning de 
inre delarna mot vatten. 
Dimensioner: h öjd 297 mm, bredd 
150 mm, djup 90 mm , vikt 3,1 kg. 
Klockilll är regnt~t och ger ett kraftigt 
ljud, varför den är särdeles lämpad för 
utomhus mo ntage. 
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kalolog-
lmörkspänning I moht6nd 

nummer 

V ohm 

RA 9106 6 36 
RA 910112 12 126 
RA 910,24 24 620 

RA 9 1016 är för~cdd meJ 2000 o hms 
gnist~läcknin~,shunt och RA 9I0112 
- RA 910/U med 3000 o hms !lnist, 
,läckningsshunt. 

RA 1200. Membronklocko för likström. 

Stomme av svartlackerad l.ittmchll. sk,11, 
mejklang av brons RB JO I 0, klang, 
vidd 108 mm. 
Dimensiontr: höjd 270 mm, bredd 155 
mm, djup ! 25 mm, vikt l:1 kg. 
Klockan ä r fullstandigt gas, och vatten• 
tät genom följJ nde konstruktio nsdc, 
taljer: 

I. rörelsen förmedlas till kläppens 
yttre del av ett mcm bran; 

2 mell.1n klockans !ock och dosa 
finnes en gummipackning : 

3. kabelintaget är utfört för full, 
ständigt tät in föring av kabeln. 

Klockan är synnerligen k ortosion~be, 
ständig, även under de svåraste klima, 
tiska och atmosfäriska förhållanden. 

katolo9- mörk- I mol- I gnistsläck-
nummer 1pönnin9 st6nd ninguhunr 

V 

I 
ohm ohm 

RA 12003 2 - 3 6,8 600 
RA 120016 4-6 '23 1600 
RA 1200/12 8-12 1100 3000 
RA 1200124 !8- 24 600 6000 



RA 3001 - RA 3200. Löngsomtslående 
ringklockor för lik- eller växelström. 

Klockan ä r rc~t ~h t:l.a'f! Zni'!ras 
utomhus. Stomme och klang av lackerat 
gjutjärn, klangdiameter 237 mm. 
Dimensioner : höj<l -¼57 mm, bredd 237 
mm, djup J 25 mm, vikt 10,9 kg. 

katalog- lmörk•pä_nning I motstånd nummer och stromart 

I 
V ohm 

RA 3001 /12 12 likstr. 7 

I 
RA 3001.24 24 likstr. 100 
RA 3001 1110 110 likstr. 1200 
RA 3001 /220 220 likstr. 3400 
RA 31001110 1 l 0 växelstr. 1200 

I RA 3200/220 220 växelstr. 3200 

Vid inkoppling av RA 3001/12 är att 
tillse att linjemotståndet ej överstiger 
4 ohm, vilket motsvarar en dubbel, 
linje av 200 m längd med tråddimcn, 
sioo 1,s mm2, Vid RA 3001/24 äro 
motsvar.1nde värden 25 o hm och 1200 m. 

RA 5000. Signalklocka för likström. 

Denna typ av signalklockor är speciellt 
lämpad .,tt användas vid järnvägsöver, 
gangar, emedan den giver en synner, 
(igen kraftig och genomträngande sig, 

nal. Den har låg strömförbrukning och 
är dessutom ytterst bålJba_r och drift, 
säker. 
Klockan är försedd med trcduhbcl 
självavbrytarekontakt för att förhindra 
att driftsäkerhetcn äventyras av dålig 
kontakt i denna. 
För att förhindra snö och is att avsätta 
~ig på klangen, vilket skulle dämpa 
signalerna avsevärt, kan klockan förses 
med ett skyddstak R/1 5050, som effek• 
tivt skyddar klockklangen under alla 
förhållanden. f ör att förhindra åver, 
kan underifrån kan klockan förses 
med ett skyddsnät RA 5060, som an, 
bringas omedelbart under klan~en. 
Klockan är försedd med gnistsläck, 
ningsshunt. 

0 

·-
kotolog-

I drift- I mot. ' ~nlst• nummer .spänning stånd slackn.• 
shunt 

V ohrn ohm 

RA 5000/6 6-7 12 200 
RA 6000,tl 2 10- 14 68 400 
RA 6000/24 20- 28 226 800 

Dimensioner: höjd inkl. fastsättning~, 
järn 536 mm, klangdiam. 290 mm, vikt 
15 kg. 
RA 5020 best.ir av en klocka RA 5000 
försedd med skyddstak RA 5050 o ch 
skyddsnät RA. 5060. 
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SUMRAR, SIGNALHORN, ETC. 
RC 5011. Summer. 

Botknpl,1tt,1 av ebonit. huv av l,1ckcr.1d 
mässing, kontakter av platina Drift, 
spänningen ä r 3 V likström 
Dimensioner : di.,meter 43 mm, dj up 
35 mm vikt O.as kg. 
Tonhöjden kan juster., s med tillhjälp 
av t v,1 skruvar vilb reglera kontakt, 
try cket samt .wstandct mellan mag"nct, 
polerna och ankaret. 

RC 5017. Summer. 

z .J,,~,s- rl 
Denna summer ä r m o nterad pacn botten, 
pl.1tta .w plat och för$edd med lock :iv 
förnicklad mässing. Summcrn har ut, 
vändig koppling och ä r försedd med 
u pph:ingningsögla. 
Summern utföres för 4,; och 2-f V. 
Dimensio ner: hö jd 42 mm, bredd 38 mm, 
djup I 5 mm. vikt O,t>lJ kg. 
RC 5021. Summer. 

Bottenplatta av ebonit, huv ,w lackerad 
mässin g, ko n tak ter av platina. Drift, 
spänningen är 3 V likström. 
Dimensioner: diameter 58 mm, djup 
-¼5 mm, vikt 0,125 kg 
To nhöjden kan justeras med tillhjä lp 
av tv.1 ~kruv,tr vilka reglera kontakt, 
trycket samt avstandct mellan magnet, 
polerna och ankard. 
Denua tvp år ~törre och iiver starkare 
signaler än RC 5011. 

RC 5022. Summer. 
Bo ttenplatta och huva\' bakelit Dessa 
sumrar ,g-iva stark,uesignaler.inRC5 0/ 1 
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och RC 5011. Sumrarna kunn,1 .rnslutJ~ 
till lik, eller växelströ m. 
Dimensioner: diamekr 68 mm, djup 
60 mm, vikt 0,15 kg. 

kotolognvmmer 

RC 5022 3 
RC 6022 12 
RC 5022 24 
RC 6022, 110 
RC 5022 220 

"✓i"' 8 

märkspOnning 

V 

3- 6 
12 
24 

100-1 30 
200 240 

RC 10000- RC l 0100. Elektriska sig· 
nalhorn. 

~ 
~ ~ 3 ö<J9.s 

Dessa signalhorn lämna ett synner.ligen 
sta rkt och genomträ ngande ljud och 
äro konstruerade för uto mhus mo ntage. 
Dimensioner : längd 292 mm. höjd 166 
mm, bredd 140 mm. v\k t 2,7 kJ?. 

kotolognummer I mörkspännlng 

V 

RC 10000112 12 likström 
RC 10000 24 24 likström 
RC 10000 48 48 likström 

RC 101001110 I 110- 127 V 
I 40-60 p/• 

RC 10100,220 I 190- 240 V 
l 40 - 60 p/s 



KG 100- KG 445. Motorsirener. 

I 

.3öl3? · 
Dessa motorsircner användas i de fall 
där ännu starkare sili(naler erfordras än 
de som erhallas med signalhornen RC 
10000- RC 10 100. 
Sirenerna äro utförda av lättmetall och 
gjutjärn och äro svartlackerade. Ty, 
perna för l /2 hk och mindre kunna 
monteras i vilken ställning som _helst, 
medan de större typerna endast kunna 
monteras i vertjkal ställning. Vid utom, 
husmontage är _det tillradligt att förse. 
sirenerna med skyddshuvar. Lämpliga 
huvar levereras på begäran, 
De i tabellen angivna hörv idderna äro 
fastställda vid försök utförda vid en 
vind,styrka av 2 - 3 m/s och utan h in, 
drande föremål mellan sirenens upp, 
ställnjngsplats och observaHonsplatl;en. 
J städer minskas hörvidden med cirka 
50 % . Vid vindstilla och under natten 
kunna de angivna hörvidderna över, 
skridas med upp till 200 % . 
Sirenerna giva en ton mellan 'l:00 och 
500 p/s. Medelst en särskild utrustning 
kunna sirenerna användas för code, 
signalering; dylika utrustningar leve, 
reras på begäran. 
Följande startapparater levereras med 
sirenerna: 
KG 2 20: !, polig strömbrytare ; 
KG 225-KG 240: pådrag; 
KG 320 : 1,polig tryckknapp; 
KG 410- KG -JJO: 3,polig knivström, 

brytare; 
KG 435: Y,delta omkopplare; 
KG 440-KG 44:5: 3,polig knivström, 
brytare och rotorp~drag. 
För typerna KG 100- KG 110 levereras 
inga startapparater. 

MIAe"C ,....,--srii1oz4 ............ , 

kotalognummer effekt 

I hk 

universalmotorer 

110 V 220 V 

KG 1001110 KG 100/220 1/20 
KG 106/110 KG 106/220 1/6 
KG 110/110 KG 110/220 1 /2 

likströmsmotorer 

110 V 220 V 

KG 220/110 KG 220/220 1 
KG 226,'110 KG 2261220 2 
KG 230/110 KG 230/220 3 
KG 236/ 1 l 0 KG 235/220 6.5 
KG 240/110 KG 240/220 10 

enfas våxeiströmsmotorer, 50 p/s 

110 V I 220 V 

I KG 320/1 10 KG 320/220 l 

trefos växelströmsmotorer, 50 p/s 

110/190 V 220/3B0 V 

KG 410/110 KG 41 0/220 1/:1. 
KG 420/1 10 KG 420/220 1 
KG 426/110 KG 4261220 2 
KG 430/1 t 0 KG 4301220 3 
KG 436/110 KG 435/220 6.5 
KG 440/110 KG 440<220 10 
KG 4461110 KG 446/ 220 16 

räckvidd dimensioner 
utan huv 

effekt 
med-

I 
mot-

höjd Idiom. I vikt vind vind 

hk I km km mm mm kg 

1/20 0.5 0.2 142 93 1.6 

1 /6 1 .5 0,6 230 190 3.8 

1 /2 2.e 0 ,9 396 260 14 
1 4 1.5 410 296 22 
2 6,6 2,5 660 360 42 
3 6.7 3,1 6B0 410 63 
6.ö B 3,6 640 450 78 
10 11 4.6 740 560 11 B 
16 16 6,5 840 620 170 

På begäran levereras apparater för fjäm 
manövrering. 
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-
TELEFONTILLBEHÖR. 

Delar till hondmikrotelefoner. 

1 RO 4200 RO 4000 RO 4100 RO 4110 I 

~ • • 

RC 4000 RC 4110 RC 4120 RC 4130 

kololognummer beskrivning I vikt 

RC 4000 40 mikrofonkopsel, 40 ohm •• .. 
kg 

0,044 

RC 4000 200 mikrofonkopsel, 200 ohm 0,0◄4 

RC 4110 mikrofontratt, stor 0 ,040 
RC 4120 mikrofontratt, liten .. . . .. 0 ,025 
RC 4130 mikrofonring . .. . . 0.030 - -
RO 400040 telefonkapsel, 40 ohm, med membran ... 0,094 

RO 4000200 telefonkapsel, 200 ohm, med membran 0.094 
RO 4100 telefonmembran 0,006 
RO 4110 telefonlock ... 0 ,040 
RO 4200 upphängningsögfo .. 0,018 
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RD 305/01. Extra hörtelefon. 

Delar: .Z 240/~ 
utbytbar telefonkapsel 
RD 4000/ 120. med 120 ohms 
motstånd, 
snöre RS ·Jl051J, 
dosa av svart bakelit. 

Dimensioner: diameter 66 mm, djup 
37 mm .. vikt 0,20 k~ 
DenT\a hörtelefon är avsedd för mon, 
terin g på bordtelefonapparater av vara 
nya typer i bakelit. liörtelcfonen upp, 
bäres av en bygel RD 5000 

RO 315/01. Extra hörtelefon. 

Delar: z 2t'J'-1/3 
utbytbar telefonkapsel 
RD .J000/120, med 120 ohms 
motstånd, 
snöre RS 4105/1. 
upphängningsögJa av förnicklad 
mässing, dosa av svart bakelit. 

Dimensioner: diameter 66 mm, djup 
37 mm, vikt 0,n kg. 
Denna hörtelcfon ;,r av~edd för mon, 
tage pa väg~tclefonapparater. H ö rtele, 
fonen upp hänges pa en krok R D 5100. 

RD 5000. 8•1gel. 

Bygel av förnicklad mässing ~ed 
muttr,u och brickor, för extra hörtelefon 
RD 305 'OJ för bordtelefonapparater. 
Vikt O,0J kg. 

Extra hört,lefon monterad på bordopporot. 

RD 5100. Uppnöngningskrok. Z /b446 
Krok av förnicklad mässing, med ; 
skruvar , muttrar och brickor, for ,, 
extra hörtelefon RlJ 315/01 för 1, 

väggtelt:fonapparatcr. ' I 
Vikt O,ooJ kg. 

{ ®i 
I Jj1~✓-~ Z 3~~118 

·1 ~ 
l.,,L..e::::.---j.1~ 

I 

I 
E>ttro hörtelefon monterad på vög9opporot. 
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RF 530. Bröstmikrofon. 

C:\\ 
__...,,,,.. t 

/fi -n~I 
Delar: Z 3d/5t:J 

mikrofon med 
utbytbar mikrofonk.lpscl 
RC 4000/.J0, -fO o hm. od, 
tratt nr 20, 
s nöre RS 9101, 4 led.,re, låntd 
I m, pro pp Rf J-151. 
bröstpl.11 av cellastoid. b.ind av 
bomull för fastsättning. 

Bröstplatcns dimensioner: höjd 125 mm, 
bredd I 75 mm, vikt 0.3, kg. 
Mikrofon, och tclefonkon.takter äro in, 
kapslade. Mikrofonen ;ir försedd med 
mikrofonko ntakt, som lätt kan kort, 
slutas om urkoppling av batteriet ej är 
ö nskvärd. Denna mikrofon är ,wscd.d 
att kombineras med hörtclefoncn Rl: 
1057. 
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RF 1057. Hörtelefon. 

Delar: 

hö rtelefon med I 20 ohms mot, 
stånd och lock N:o -1- av ebonit. 
snöre RS .J23J. fri län~d -fOO 
n, m, pcrforcr.,t, inställbart fast, 
sättningsb.ind av förnicldM st.il. 

Vikt 0,JS kg. 
Denna hö rtelcfon är avsedd att kom, 
bineras med bröstmikro foncn Rf 5JO. 



...... ::i: i ' ; ' /:1,it'~ -
· \.Y'~ ,:eii,iäw«e~ eits::itt >r:zM: _.., cm·, 

RH 20002/24. Polvöxlore. 

Polväxhre anvandas i sma telefonväxlar 
för att omforma likström till växelström 
(ringström). 50 klockor med vardera 
1000 ohms motstånd kunna anslutas 
till denna polväxbre, vilken drives av 
ett 24 V batteri. 
Dimensioner: höjd 300 mm, bredd 210 
mm, djup 190 mm. vikt 8,l2 kg. 
På begäran lev.:reras polväxlare för 
andca spanningar. 

RH 21000/ 24. Filter för polvöxlore. 

Stomme av svartlackerad p)ät, huv av 
svartlackerad mässing. induktansspole, 
elektrolytkondcnsator, anslutningsp!int 
av bakelit. 
Dimensioner : höjd 158 mm, bredd 105 
mm, djup 108 mm, vikt l ,J.5 kg. 

Detta filter är avsdt att inkopplas 
mellan en polväs lare Rf-1 20002/U 
och dt 2-¼ V batteri. Då polväxlare 
användas i te!efon,mläggningar med 
centralbatteri uppstår i batteriet ett 
intermittent spänningsfall då polväx• 
!aren belastar batteriet intermittent. 
Detta spänningsfall förorsakar stör, 
ningar i de till batteriet anslutna tele, 
fonappar-aterna. Genom inkoppling av 
ett filte r RH 21000/24 mellan batte, 
rict och polväxlaren dämpas dessa stör, 
ningar högst avsevårt. 
Filtret skall inkopplas i enlighet med 
schemat nedan. Batteriet anslutes till 
klämmorna märkta + och - . Obscr, 
vcra att batteriets pluspol anslutes till 
filtrets plusklämma; i annat fall för• 
störes elektrolytkondensatorn. Polväx, 
\aren anslutes till de två omärkta kläm• 
morna. 
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RK 182 - RK 224. Torrelement. 

kotolog-

I 
•~Ön-1 dimen•ioner inkl. kontakter •1 

vikt kontakter 
nummer n,ng höid [ bredd I djup I 

RK 210 
I V mm mm mm kg 

RK 162 4.5 124 711 38 0 .66 nobbc,r o. slcdd 
RK 190 1 .5 126 511 65 0,60 tr6d o sk,wv. 

kontakter 
RK 210 1.5 170 66 65 0,93 skruvar 
RK 220 1.5 

I 
170 80 80 1 78 skruvar 

RK '2'24 • 1.5 186 80 80 1 70 skruvar 

·-tl 
RK 220 

• RK 224 har en kapoc,ter OY ca ISO -"h och lömpar sig för lokaltelefononlögg. 
ningor inneh6llonde de automoli•ko telefonvci•lorno Ol 10 och Ol 12. 

RK 2300 - RK 2311. Botterilödor. 

Des~a batt~r1l.1dor aro utförda av svart, 
lackerad plat och försedda rr:ed in, 
vändig ,~olerrngsbotten. Ladorna besta 
,tv lätt atskdjb,1ra delu. vilka passa 
inuti varandra sa att de erfordra likt 
utrymme vid packning 

z 2 (J(} /.5' RK 2300. 

kotolognvmmer I ov•edd för 

RK 2300 2 element RK 210 
RK 2310 3 element RK 21 O 
RK 2311 3 element RK 220 eller 

4 elemeM RK 21 0 

76 

hojd I bredd 

mm mm 

186 147 
191 217 
191 263 

djup vikt 

mm kg 

73 0.84 
73 1.15 
98 1 ~4 



RK 5005, RK 5010, Dl 502. Hyllor. 

Dessa hyllor användas för att montera 
bordtelefonapparater pa vägg. Oe äro 
utförda av svartlackerad plat. RK 5005 
och RK 50 10 äro utförda så att de et, 
ford ra litet uttymmc vid packning. 

RK 5010. 

Z-..3,::,437 
katalognummer I använde, för typer 

liknonde 

RK 5005 D8 200 
RK 6010 DE 702 
Dl 602 AC 660 

RK 5100. Abonnentförteckningsrom. 

Ramen är utförd av 5vartlackerad plat 
och användes för telefonapparater av 
typ DE 702 och likoande (stora typen). 
En cdlonplatta som skydd för själva 
förteckningen levereras med ramen. 
D imensioner : höjd H 8 mm, b redd 127 
mm, vikt 0 ,145 kg. 
Ramen sitter stadigt !)å telefonappa, 
raten utan att behöva fästas med skru• 
var e. d . D en rymmer en lista upp• 
tagande 50 abonnenter i vanlig maskin, 
skrift men o m en fotografisk förminsk, 
ning användes kan givetvis ett betyd, 
ligt större anta! ry mmas. 

I höjd I bredd I d jup I vikl 

mm mm mm kg 

85 150 161 O.◄ 

100 18B 18B 0 .5 
175 225 165 0.68 

n 
RK 5100 . 

RIC 5100 placerad på en bordopporot. 
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OMKOPPLARE. 

Dcs,a omkopplare ha bottenpl,1ttor av polerad ek och all.1 mct,llldelar 

äro av polerad mä~,in~. 

2 /dill/ .L Jdt:J,åt, 

Rl 140. Rl 160. 

~ 
z ~;,;/2/ RL 240 

Z24d.a3 

I antal 

I 
boltenplortons 

dimensioner 
kotologo ummer 

I I armor lägen höid bredd 

mm mm 
Rl 1'20 \ 3 70 54 
Rl 140 I 4 70 68 
RL 160 1 6" 76 76 
Rl 2'20 '2 3 67 106 
lll 240 '2 4 67 106 
Rl 3 00 3 '2 70 165 

• På begäran leve reras omkoppla ren 111 160 med större ontol konlokter. 

RL 201. Tvövögsomkopplare. 

Konta'kkrna äro monterade på en bot, 
tcnplatta av bakelit och skyddas .1v en 
kapa av svartlackerad ma~~ing. G eno m 
att lossa skruven p.1 o mkopplarc:arm..-n 
kan kåpan avtai:as och a n~lutning,, 
klämmorna bli tilli,:a ngh ga. 
Dimens ioner : d iameter 54 mm. djup 
+S mm, vikt 0,12 kg. 
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RL 201. 

I vik I 

kg 

0 . \0 
0.10 
0.16 
0 \9 

0.22 
0 .24 
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MANOVERRELÄER FOR INKOPPLING AV RINGKLOCKOR, 
~ SIGNALHORN ETC. 

4 "./!. ~ kvicksilver. Wolframkontaktana tillata 

Dessa manöverreläer användas för ma, 
növrering av ström kretsar av olika slag, 
t. ex. inkoppling och bortbrytning av 
strömkretsar inneh ållande sirener, mo , 
torer, ringklockor, signal, och lamp• 

• tablåer etc. 
R I.. h k k e aerna a ·onta ter av wo lf Il ram e er 

en maximal ström~tyrka av 3 A och 
en maximal ~pänninf: av 380 V. Två 
standardtyper av kvicksilverkontakter 
finnas, en för max. 6 A och en för 
max. 30 A; bada d ess.1 typer tiU.ita 
maximalt 220 V. kcläcrnas förluster 
äro mycket sma : ca. O,t - 0.s W vid 
24 V. Rdäerna monteras i kåpor av 
svartlackerad plat och i varje kapa 
rymmas tva rclåcr av 3 och 6 A t y, 
pcrna jämte signalkontakter. Reläerna 
ut föras för Uk, eller vaxelströ m för 
manöverspänningar u pp till 380 V. Da 
metalhkriktare användas i växelströms,, 
reläerna åro dessa helt vibrationsfria. 
De reläer av vilka ett är monterat i eo 
k k 21131' '3Ra ·unna vara I,, ~ e er ,po 1ga; 

"' 
ett relä i varje \~P, tvö reläer 

konlokter och •C i vorje köpa .,,,_ 
:.; 

mo)(. ström 
~c 1,polig 2-polig 3-polig .,. 

lO C ·; ·; 
iA E <D 

slutkontakt I brytkonlokt !.l- slvtkontokt slvtkontakt ... s.e onm. 

V katalog nummer kg kat. nr kg 
likstr. 

walframkon- l 12 RN 137286 0.9 RN 137287 1 .2 
24 RN 138024 0.9 RN 138026 1 .2 takter för molt.l 110 RN 140678 0,95 3A 

220 RN 140579 0.95 

tviclcsi lver:Con- I 6 RN 137175 1.0 
takter för max. l 24 RN 136661 RN 145814 RN 145816 1 .1 RN 132294 1.a 
6 A 220 RN 146956 RN 146956 1.1 
kvicksilverkan· 

24 RN 140470 I 1.2 
takt·er för max. 
30 A 

,hel-, 'f'Ö,cfin~s-str. konto t wolfromkon• 24 RN 140776 1.0 RN 140777 1.3 ta I.: ter för mox. 
J Å 

kvicksilverkan- { 24 RN 136562 RN 1 34964 1.1 RN 132310 1.4 
takter för max. 48 RN 137 178 1, 1 
6A 220 RN 136330 1.s 
kvicksi lverkon-
takter för max. 80 
30 A 

RN 132686 1 .3 

• Oesu Teläu ,ära försedda med en s:Jutkonta;kt pil v,1rJe relä. Ma.növt:rkretsarn.a iro koppl.tde med en.1 
äoden till en gemensarn kl<lmm~ oc-h med .indra ände-n till scpo1r.ata kl.lmmor. 
De manövrerade krtturn~ .äro likj)ledu kopplade- med en.1 :åndien ti ll en ~emcn!).1m klåmm.i och med 
indra iinden till upauta klätnmor. 
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de I, och 2,polig;i rclacrna kunna for,ö 
med ~lut<, bryt• eller vaxhng~kontakter, 
och de 3,polig,, med slut, eller bryt, 
kontakter De rclacr av vilk.:i tva :Ho 
monterade I en k,1p.t kunna vara I , 
eller :?, poli,:a och kunna forsc~ med 
, lut,, bryr. eller växling~konuktcr. 

RN 142602. Tvålinjersrelä för tele
fonopporoter. ,2 !'J.dd/ () 

.Z2J~1, 
Denna appar.lt 
konden,ato rcr RI 65.J om vardera 2 
/tf samt tva reläe r ; <.lelarna äro mon, 
teradc i en kapa av svart13ckcrad plat. 
D1mcmioncr : höjd 13'i mm, bredd 155 
mm, djup +9 mm, vikt 1, 1 kg. 
Medelst denna apparat kunna tva tele, 
fonapparatcr an~llita, till samma linje. 
Bade inkommande och utgaendc tr,1fik 
kan dirigera~ till vilken som helst av 
apparaterna. Da ena app,uaten har 
tagit linJen KCnom att mikrotelefonen 
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avlyfh bortl;,n te, den .mdr.1 apparaten 
och kan icke ,\Vh'"na cllu ,tör,, ,am, 
talet App,1ratcn kan anvand:t, p,1 li!"icr 
tiUhöranJe manuella och autom,1t1,ka 
CB,,y,tcm. 

RO 10109, RO 10110. Telur. 

RO 10109. RO 10110. 

~~~~ t pend-:fe;f!(!f: 
salunda monteras I vatikal ,t,il)ning . 
Da ~paktn p., t<:lurets under,ida före, 
,1t hogcr ,tann.,, uret ; da den fö res .'It 
vänster aterfores visaren till O och verket 
uppdr,,gc, och ,tarta1-. 
RO 10109 ar förscJd med en sign;il, 
klocka som ger en kort ~ignal vid ~lutet 
av varje treminutcrsper1od. 
RO 101 JO är försedd med an.lutning•,, 
kontakter för en signallampa e. cl. En 
!,ignal a,·ges efter 2 minuter och 3 'i 
sekunder och rJcker i :!'I sekunder. 
Dimcn,1oner: bottcnplatt~M diameter 
57 mm, vikt 0.H kg. 



LADDNINGSANORDNINGAR 
VÄXELSTROM 

(innehållande Westinghouse metollikriktore under licens.) 

De egenskaper, som böra fordras av 
en god laddningsanordning äro drift, 
säkerhet, enkel skötsel, låg anskaff, 
ningskostnad, låga underhållskostnader, 
god verkningsgrad. L. M. Ericssons 
likriktare uppfylla i särskilt hög grad 
dessa fordringar, då driftsäkerheten ät 
stor och skötseln den enklast tänkbara. 
De hava vidare praktiskt taget obe, 
gränsad livslängd, d;i man u1uier nor, 
mala förhållanden ej har kunnat kon, 
statera någon förändring hos likrik, 
taren. 

70 ¾, måste anses synnerligen hög för 
likriktare av denna storleksordning. 
Dessa laddningsanordningar hava ytter• 
ligare en stor fördel da bakströmmen är 
försvinnande liten. Nätspänningen kan 
därför falla bort, utan att batteriet ur, 
laddas över likriktaren, vilken således 
kan förbliva inkopplad. Laddningen 
igångsättes automatiskt, då nätspän• 
niogcn återkommer. Själva laddnings, 
anordningarna. som i huvudsak utgöras 
av likriktarelement och en luftkyld 
transformator med skilda Lindningar och 
uttag för spänningsreglering, äro in, 
byggda i en helpressad stabil kåpa av 

Verkningsgraden, som är beroende av 
belastni~i:e.n och ligger mellan 40 och 

laddning •• 
6 V 12 V 

ström utan I med uran I med 
instrument instr\Jment in,trument instrument 

A kota log nummer 

0.1 
0.2 RH 30196 RH 30216 
0.20 

0.4 RH 30190 RH 30210 
O.o RH 30110 RH 30124 

RH 30136 
RH 30148 

0.76 

I RH 30120 
RH 30132 

RH 30144 RH 30126 
RH 30138 

RH 30160 

1.5 RH 30230 
RH 30242 

RH 30256 

2 RH 30122 RH 30146 
RH 30134 

3 RH 30226 Rtt 30262 RH 30232 RH 30268 
RH 30238 RH 30244 

6 RH 30228 RH 30264 RH 30352 RH 30392 
RH 30240 RH 30372 

6 
8 RH 30350 RH 30390 RH 30362 RH 30402 

RH 30370 RH 30382 
10 RH 30640 RH 30660 
16 RH 30360 RH 30400 

RH 30380 

20 

I 

RH 30642 RH 30652 
24 

24 V 

utan f med 
instrument insfr-ument 

RH 30200 RH 30220 

RH 30128 RH 30162 
RH 30140 RH 30156 

RH 30130 RH 30164 
RH 30142 RH 30168 
RH 30234 Rl-1 30262 
RH 30246 RH 30266 

RH 30236 RH 30264 
RH 30248 RH 30268 

RH 30354 
RH 30374 

RH 30394 

RH 30364 RH 30404 
RH 30384 
RH 30644 RH 30664 

RH 30646 RH 30666 

RH 30548 I RH 30558 

Dessa typer äro avsedda föC" 50 p/s; typtrni for 2S p/s h.) n~rm.ut hö!lftt kilt~Iogmunmc:r. 
1:x•mpd: en liknktare för 0,: A, 12 V utoo in,trum<llt hor k~talognumm<r R1-I 30195; motsvarande typ 
för 25 p(s har nummer RH 30196. 
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BH♦-M:S 

svartlacker,;d pl.1t. I de fles ta typer 
tillko.mma dessutom ano rdningar för 
till, och fr.'inslagning av nät och hat, 
teri samt eventuella säkringar och mät, 
instrument. S.JmtHga delar äro lätt 
åtkomliga och utbytbara. 

Dato för beställning. 

Laddningsanordning.ar utföras som stan, 
dard för någon av spänningarna 110, 

RH 30110, RH 30111. Metollikriktore. 

Z 3tl/.Z~ 
Stomme .JV pressad svartlackerad järn, 
plåt, huv av svartlackerad mässings, 
plåt, likriktarelement bestående av lik. 
riktareceUer i bryggkoppling, transfor, 
mator med uttag, omkopplingsplint för 
2, 4 eller 6 V batterier, anslutningsplint 
av bakelit med lock och 4 anslutnings, 
klämmor. 
Apparaten levererar likriktad ström om 
0,s A och 2. 4 elJer 6 V. 

Rff 30110 är avsedd för 50 p/s. 
RH 30111 är avsedd för 25 p/s. 

Dimensioner: höjd 158 mm, bredd 
l 05 mm, djup 108 mm, vikt l,s kg. 
Denna t yp användes med fördel för 
laddning av 1- 2- 3 blyackumulator, 
celler eller 1- 3- 5 Nifeceiler. Den an, 
v ändes som ersättning för torrbatterier 
samt för drift av mindre anlä11gningar. 
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►rmia: 

I 2i clle_r 220 \' v.ix cls trö m och på be, 
gäran även för ,mdr..1 sp:inningJr. 
\'id beställning bor angi v.i s katalog, 
nummer, nåt!>p:innmg och pcriodt,11 
samt önskad likströmssp,'inning, cven, 
tueUt även för vilket ändamål app.,, 
r.Jten skall använd,u t. ex. b.1ttcriled, 
nio~ (ty p o ch .1nt.al celh:r) eller om 
,1ppar.itcn skall .1nv:indas för direkt 
bclastningsk,,raktär (ohmsk eller indik• 
tivl etc. 

RH 30120-RH 30131. Metollikriktare. 

Stomme av s vartl,1ckcrad plat, likriktar, 
element be_stacnde av likrikt~receller i 
bryggkoppling. transform.itor. s tröm, 
brytare fö r laddnm~skrttsen. 4 anslut, 
ningskläm mor. 
Dimeo~io ncr höjd 290 mm, bredd 163 
mm. djup 76 mm. 

katalog- I . . I peri- vikt 
nummer hkr,ktod effekt odtol 

A V els kg 

RH 30120 1 6 50 3.4 
R.H 30121 1 6 26 3.4 
RH 30122 2 6 60 3 .8 
RH 30123 2 6 26 3.8 
RH 30124 0.6 12 60 3.4 

RH 30125 0.5 1 'l 26 3.4 
RH 30126 1 12 60 3.8 
RH 3012'7 1 12 26 3.8 
RH 30128 0.25 24 60 3.4 
RH 30129 0.25 24 25 3.4 
RH 30130 0.5 24 50 3.8 
RH 30131 0.5 24 26 3,8 



RH 30132- RH 30143. Metallikr-iktore. 

2 .JtJ/~ J 
Dessa likr,ktare äro sammansatta av 
samma delar som RH 30120-]0131 
men ha dessu tom ett regleringsmot, 
stånd för strömmc:n-
Dimen~ioner. höjd 290 mm, bredd 163 
mm, djup 99 mm. 

kotolog . I peri-1 vikt 
nummer likriklad effekt odtol 

A I V c/s kg 

RH 30132 1 6 50 3,6 
l!H 30133 1 6 25 3 ,6 
RH 30134 2 6 60 9 ,9 
RH 30135 2 6 26 3,9 
RH 30136 0.6 12 60 3 ,8 
RH 30137 0.5 12 25 3 ,6 
RH 90138 1 12 60 3 .9 
RH 30 139 1 12 26 3 ,9 
RH 30140 0 .25 24 60 3 ,6 
RH 30141 0.25 24 26 3.6 
RH 30142 0.5 24 60 3 -9 
RH 30143 0.5 24 26 3,9 

RH 30144- RH 30155. Metallikriktore. 

Dessa likriktarc äro sammansatta av 
samma de lar som RH 30120 3013 1 
men ha dessutom ett regl(ring~mot, 
stånd för strömmen, en voltmeter av 
vridspoletyp med tryckknap för volt, 
meterns inkoppling . 
Dimensioner: höjd 290 mm. bredd 16} 
mm, djup 107 mm. 

z c:,~ 7' 
kotalog-

!likriktad 
nummer 

I peri-1 effekt odtot vikt 

I A V c 's kg 

IIH 30144 I 1 6 60 3.9 
RH 30145 1 6 26 9.9 
RH 30146 2 6 50 4-2 
RH 30147 2 6 25 4.2 
RH 30148 0.5 12 60 9,9 
RH 30149 0.5 12 25 3.9 
RH 30150 1 12 60 4.2 
RH 30161 1 12 26 4.2 
RH 30162 0.25 24 60 3.9 
RH 30163 0.25 24 26 3.9 
RH 30154 0.5 I '24 50 4,2 
RH 30155 0.5 I 24 26 4.2 

RH 30156 - RH 30159. Metallikriktare 

Dessa Likriktarc aro ~ammansatta av 
samma del-ar som RJ--J 301-H - Rll 30155 
men ha dessutom en drosscl för utjäm, 
nande av den likriktade ~!rommen. 
Dimensioner : höjd 290 mm, bredd 163 
mm, djup 107 mm. 

katalog-
!likriktad effekt 

pe,,. , 
vikt 

nummer odtal 

A V c's kg 

RH 30166 0.2s 24 50 4 .4 
RH 30167 0-2~ 24 26 4 .4 
RH 30168 o.s 24 60 4 .7 
RH 30169 0 .6 24 26 4 ,7 
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RH 30190 - RH 30221. Metollikriktore med nollstallning samt en tryckknapp 
för inkoppling av dens,1mma. 
Dimensioner: h öJd 218 mm. bredd 156 
mm, djup 56 mm (med instrument 
90 mm). 

Stomme a v h elpressad s v.utlackcrad 
järnplåt försedd med uppfällbart lock. 
likriktarcelemen.t bestående av likrik, 
tarccellcr i bryggkoppling, transforma, 
tor, reglerbart ladd ningsmotstånd, vil, 
ket år placerat under locket och så, 
ledes oåtkomligt utifrå n d å lo cket ä r 
tillslutd, varigenom förhindras att d en 
inställda strömstyrkan ändras av miss, 
tag, smältsäkring i laddningskretsen, 
tvådelig propp för anslutning till växel, 
strömsnätet, 2 anslutningskliimmor. 
Fö r typerna RH 302 10-RH 30221 
tillkommer voltmeter av vridspolctyp 

katalog-
nummer 

I likriktad ef!'ekl I pe;!~d-1 vikt 

I A I V I p' I kg 

1.1ton mö tinstrument 

RH 30190 0,4 6 60 2.1 
RH 30191 0,4 6 26 2,1 
RH 30196 0,2 12 50 2,1 
RH 30196 0,2 12 26 2,1 
RH 30200 0,1 24 60 2,1 
RH 30201 0,1 24 26 2,1 

med mätinstrument 
RH 30210 0,4 6 60 2,4 
RH 30211 0,4 6 25 2 ,4 
RH 30216 0 ,2 12 60 2.4 
RH 30216 0,2 12 26 2,4 
RH 30220 0,1 24 50 2 ,4 

I RH 30221 0,1 24 25 2,4 

8-4 

Dessa likrikt,ire äro speciellt lämpade 
att hålla batterier med liten strö mför, 
brukning u ppladd,1de. 

RH 30226 - RH 30237. Metollikriktare. 

,2 .J'd/2~-
Stomme av ~v.i.rtlackcracl plåt, likriktar, 
eleme nt bestående av Ji.krikt~recellcr i 
bryggkoppling. tr,1nsform,1tor, ström, 
brytare p a primör, och hddni11gs:,idan, 
I säkri.ng i lacld niagskrd;,en, 4 anslut, 
n ingsklämmor. 
D imension er: höjd 283 mm, bredd 370 
mm, djup 131 mm. 

katalog-
llikriktod nummer 

I peri-1 effekt odtol vikt 

A. V cl• kg 

RH 30226 3 6 50 0.2 
RH 30227 3 6 26 8,2 
RH 30228 ö 6 60 9,9 
RH 30229 6 6 25 9,9 
RH 30230 1-6 12 60 8,2 
RH 30231 1 .5 12 26 8,2 
RH 30232 3 12 60 9 ,9 
RH 30233 3 12 26 9.9 
RH 30234 0,76 24 60 8,2 
RH 30236 0.76 24 26 8.2 
RH 30236 1 .s 24 50 9,9 
RH 30237 1 .6 24 26 9 ,9 



RH 30238-RH 30249. Met allikriktare. 

z .3~/215 
Dessa likriktare äro sammansatta av 
samma dela:r som RH ]0226-RH 302]7 
men ha dessutom ett reglcringsmot, 
stånd ~r strömmen. 
Dimensioner : höjd 283 mm, bredd 370 
mm, djup 15-l mm 

kotalog· !likriktad effekt! peri-1 vikt 
nummer odtal 

A 
I 

V els kg 

RH 3023B 3 6 60 8.9 

RH 30239 3 6 26 8.9 
RH 30240 5 6 50 10,8 
RH 30241 6 6 26 10,8 
RH 30242 1.6 12 50 8 .9 
RH 30243 1,5 12 26 8 ,9 
RH 30244 3 12 60 10.6 
RH 30246 3 12 26 10,6 
RH 30246 0,75 24 50 8 ,9 
RH 30247 0.75 24 25 8 .9 
RH 30248 1 .5 24 50 10.e 
RH 30249 1.5 24 26 10.e 

RH 30252-RH 30265. Metallikriktore. 

Dessa llkrikt.are äro sammansatta av 
samma delar som RH 30238- RH 302.J9 
men ha dessutom en voltmeter av vrid, 
spoletyp_ med no llställning och en tryck, 
knapp for inkoppling av voltmetern. 
Dimensioner: höjd 383 mm, bredd 370 
mm, djup 160 mm. 

. 
' 

z 3 4~~-7 
katalog. 

!likriktad effekt' peri- vikt 
nummer odral 

A V "i• 

I 
kg 

RH 30262 3 6 50 9,5 
RH 30253 3 6 26 9,5 
RH 30254 5 6 50 11 .2 
RH 30255 5 6 25 11.2 
RH 30256 1 .6 12 50 9,5 
RH 30257 1.6 12 26 Q,5 

RH 3025B 3 12 50 11.2 
RH 30269 3 12 25 11 ,2 
RH 30262 Q.76 24 50 9.5 
RH 30263 0.75 24 25 9.5 
RH 30264 1.5 24 50 1 1.2 
RH 30266 1.5 24 25 11 .2 

RH 30266- RH 30269. Metollikriktore. 

Dcs~a likriktare äro sammansatta av 
samma delar som Rf-I J0252- RH30265 
men ha dessutom en drossel för ut, 
jamnande av den likriktade strömmen. 
Dimensioner: höjd 283 mm. bredd 370 
mm, djup 160 mm. 

katalog, I likriktad 
peri- , 

nummer effekt odfal vikt 

A V I c/• kg 

RH 30266 0,76 24 öO 10.8 
RH 30267 0,75 24 26 10.8 
RH 30268 1.5 24 50 12.5 
RH 30269 1 .5 24 26 I 12.6 
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RH 30350- RH 30365. Metollikriktore. RH 30370-RH 30385. Metollikriktore. 

Stomme av wartL,,ckerad jarnplat lik. 
r1ktareelcmc:nt bestående av l1kr1ktare. 
celler i bryggkopplmg, tran~formator 
med extra uttag pa primar och sckun, 
dårl indningarna, tva omkopplare for 
transform.1torns utt.1g for stcgv1~ om• 
koppling av ströms tyrkan; omkopp, 
larna användas även som strömbrytare. 
2 smältsäkringar i laddningss trömkrct• 
sen, 5 anslutningsklämmor. 
Ovanstående likriktare kunna även ut• 
ru~tas med drossel för utjämning av 
den likriktade: strömmen, varvid extra 
pri~ tillkommer. 
Dimen~ioner: höjd 490 mm, bredd 380 
mm, djup 210 mm. 
för typerna Rfi 30360- RII J0J65 
tillkommer en tillsats mnchallande lik, 
riktarcclement. Apparatens totala hö1d 
ökas håri,:cnom från 490 mm till 1,-lO mm 

kotolog, I likriktad 
nummer effekt I p~:~d-1 sikt 

Å V ps k9 

RH 30350 8 6 50 19,6 
RH 30361 8 6 25 19.5 
RH 30352 6 12 50 19,6 
RH 30353 6 12 25 19,6 
RH 80354 3 24 50 19.e 
RH 30356 3 24 25 19,6 

RH 30360 16 6 50 30 
RH 30361 16 6 25 30 
RH 30362 8 12 50 30 
RH 30363 8 l2 25 30 
RH 30364 6 24 60 30 
RH 30365 6 24 25 30 
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Z. 34/.29 
De~~a likriktare inni,h.\lla ~amma delar 
som RH J0J50-R H J0J65 och dc~s, 
utom ett skjutmotst.\nd för finrcglcrin,: 
av strömstyrkan. 
Ovanstående hkrikta1c kunna ,1vcn ut, 
rustas med drosscl för utjämnin~ .:,.v 
den likriktade strö mmen, varvid cxtr,1 
pris tillkommer. 
Dimensioner : höjd 490 mm, bredd 3/S0 
mm, djup 242 mm . 
För t yperna R/-1 J0J80-R II J038i 
tillkommer en tillsa t~ innehållande lik 
riktareelcment. Apparatens totala hoJd 
cika.s härigenom Eran 490 mm hll 840 mm. 

kota log• I likriktad effekt I period• I 
nummer tal 

vikt 

Å V p. kg 

RH 30370 8 6 60 20,3 
RH 30371 8 6 25 20,3 
RH 30372 5 12 50 20,3 
RH 30373 6 12 25 20,3 
RH 30374 3 24 60 20,3 
RH 30376 3 24 26 20.3 

RH 30380 16 6 60 31,2 
RH 30381 16 6 26 31,2 
RH 30392 8 12 50 31 ,2 
RH 30383 8 12 25 31,2 
RH 30384 6 24 60 31.2 
RH 30386 6 24 25 31.2 



RH 30390- RH 30.405. Metollikriktare. RH 305.40- RH 30559. Metallikriktare. 

I 

~ 

z ~"l3t, 
Dessa !ikd)ctarc innehålla s amma delar 
som RH 30350-RH 30365 och dess, 
utom ett skjutmotstånd för finreglering 
av strörnstyrka.n, volt och ampcrerneter 
av vridspoletyp med nollställning samt 
en tryckknapp för inkoppling av volt, 
metern. 
Ovanstående likriktare kunna även ut, 
rustas med drossel för utjämning av 
den likriktade strömmen, varvid extra 
pris tillkommer. 
Dimensioner: h öjd 490 mm, bredd 380 
mm, djup 242 mm. 
För typerna RH 30400- RH 30-105 
tillkommer en tillsats innehållande lik. 
riktareclement. Apparatens totala höjd 
ökas härigenom frå n 490 mmtill 840 mm. 

katalog- l likriktod effekt I peri7d-1 
nummer ta 

vikt 

A 

I 
V p/s kg 

RH 30390 8 6 60 21,7 
RH 30391 B 6 26 21,7 
RH 30392 6 12 60 21 ,7 
RH 30393 6 12 26 21,7 
RH 30394 3 24 50 21,7 
RH 30395 3 24 25 21,7 

RH 30400 16 6 50 32,2 
RH 30401 16 6 26 32,2 
RH 33402 8 12 60 32,2 
RH 30403 8 12 26 32,2 
RH 30404 6 24 60 32,2 
RH 30406 6 24 26 32,2 

katalog- I ' k. ff k l period-1 vikt 
,ivmmer I, nktod e e t tal 

I A I V I p/s I kg 

utan mätinstrument 

RH 30640 10 12 50 50 
RH 30641 10 12 26 60 
RH 30642 20 12 60 68 
RH 30643 20 12 26 68 
RH 30644 6 24 50 60 
RH 30646 6 24 25 60 
RH 30646 10 24 60 68 
RH 30547 10 24 25 68 
RH 30648 24 24 50 143 
RH 30649 24 24 26 143 

med mätinstrument 

RH 30660 10 12 60 60 
RH 30651 10 12 25 50 
RH 30652 20 12 60 68 
RH 30663 20 12 26 68 
RH 30564 6 2.4 60 60 
RH 30665 6 24 25 60 
RH 30656 10 24 50 68 
RH 30567 10 24 25 68 
RH 30568 24 24 60 143 
RH 30659 24 24 26 143 
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Stomme av svartlackerad j.irnplåt, lik, 
riktaredement besUmde av likriktare, 
celler i br)·ggkoppling, omkoppl.ue på 
primärsidan for strömreglering : om, 
kopplaren användes :,ven som strö m, 
brytare för nätet, volt, och am pe.rc, 
meter av vridspoletyp med nollställ , 
nin g, tryckknapp fö r inkopplin g av 
voltmetern, strömbrytare pa sekundär, 
sidao, 2 sakringar p,'I primä rsidan och 
2 på sekundar.sidan, ,i. anslutnings, 
klä mmo r. 
Dimensioner . h ö jd 87~ mm, bredd 290 
mm, djup -WO mm. 
För typerna Kli 305:l-S. RH 305-19. 
RH 30558 och Rll J0'i59 tillkommer 
en tillsats innehållande Hkrikt.ncc.le, 
ment. Denna tills.it~ har samma di, 
mensioner som li kriktaren. 

RH 31300- RH 31301. Metallikriktore. 

Dessa likr i klare äro avsedda för l,,dd, 
ning,u av två 2-l- V h~tteri t r mc:d en 
strömst-yrk.1 av I t\. Till och frjnsbg, 
ning ,,v IA<ldningen samt omkoppling 
sker manuc.llt 
Panel .w isolit, voltmeter av vridspole• 
typ me<l nollställning, t v~ tryckkn.ippar 
för anslutning av voltmetern till tva 
batterier, + säkring,1r för nätet och 

laddningsströmkretsen, strömbr ytare för 
primärsiå,m. likriktaredemcnt best.\, 
ende av likriktucccller .w brygE:kopp, 

.Z ~D/3~ 
ling, transformator, tv.\ tvåpoliga knjv, 
strömbrytare för anslutn.in~ av batte, 
rierna tö r laddni ng eller urladdning, 
4 säkriniar max. 25 A för bilttericrna, 

R 11 3 I 300 är avsedd för 50 p /s. 
RJ-1 3130/ är avsedd för 25 p/s. 

Dimensioner; höjd 700 mm, bredd 270 
mm, djup 160 mm, vikt 9,4 kg. 

LADDNINGSANORDNINGAR FOR LIKSTROM. 

RH 50300. Loddningsonordning för 
likström med laddningstavlo. 

Denna laddningsanordning ä r avsedd 
för laddnin_J: av två 2-t V batterier 
med -t, ~ A från 110 V elJer 2,5 A fr.in 
220 V likströmsn ät. Laddningen till, 
och friinkopplas och batkrierna växla1, 
för h.1nd. 
Panel av 1solit, voltmeter av vridspole• 
l\'P med noll~tä llning. tv,i tryckknappar 
för anslutning av voltmckrn till b,ttte, 
rierna, :'I: s,1kring.1r fö r n ätet och ladJ, 
ningsströ mkretsen, ~trörn brytare för 
nätet, motstand, tva tvapoliga kniw 
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~trömbrytarc för omko ppling av hattc, 
riema for laddning eller urladdning, 
'l- säkringar max. 25 A för batterierna. 

Vid heställning bör an~ivas katalog, 
nummer. nät~pänning samt önskad 1.ldd, 
ningsspänning. 

Dimem,ioner : höjd 700 mm, bredd 270 
mm, djup 160 mm, vikt 9,¼ kg. 

RH 50J00!II0 är av~euJ för 110 V, 
4,s A. 

Rlf 50300 220 är avsedd för 220 V, 
2,5 A. 



LA DDNINGSKONTROLL. 

RH 5211 O. Aggregat för automatisk 
laddning skontroll. 

Z 3~/3~ 
Aggregatet är avsett att användas i 
kombination med anordningar för ladd, 
ning av 24 V ackumulatorbatterier för 
kontroll av laddningen, så att batteriets 
spänning hålles konstant på cirka 2 V 
när. Apparaten är avsedd för ladd, 
ningsström av upp till 10 A . 
Laddningsströmmens till, och foinkopp, 
ling bestämmes av batterispänningen. 
En enkel och tillförlitlig spänningskon, 
troll erhålles genom periodisk inkopp, 
ling av ett relä till batteriet för prov, 
ning av spänningen. När batteriet stär 
på laddning men ännu ej uppnått den 
föreskrivna spänningen är reläet ständigt 
inkopplat tHI batteriet. När gränsspän, 
ningcn uppnåtts attraherar reläet och 
bryter laddningsströmmcn, ·sa länge re, 
läet kan attrahera, inkopplas det in ter, 
mittent medelst en termokontakt, men 
när spänningen sjunkit ca 2 V kan reläet 
ej längre attr,1hera, dess intermittenta in, 

IKK ---- - - -~ ~ 

I ,, II\IVU'\rV\IVUU-VVVVU i 

_____r--· - . - ., 

~i --j)f- I ----L_ __ __ _ 9 

koppling upphö r och laddningsström, 
men inkopplas åter. 
Stomme av svartlackerad järnplat, kåpa 
av s vartlackerad mässing. relä för kon, 
troll av batterispänningen, termokon, 
takt med kvicks ilverkontakt för bryt, 
n ing av laddningsströ mmen, 2 reostater 
för inställning av reläets till , och fran, 
slagsspänning. 
Dimensioner: höjd 158 mm, bredd 105 
mm, djup 108 mm, vikt l kg. 

RH 52150- RH 52253. Laddningskan
trollopparat. 

Denna apparat är sammansatt av en 
automatisk laddningskontrollapparat 
RH 52110 monterad pä en stomme av 
svartlackerad p låt och försedd med en 
strömbrytare på primär, och en. på se, 
kundärsida n samt säkrin!(ar enligt tabel, 
len. Apparater för växelström äro för, 
sedda med t\•å säkringar p å vardera sidan 
och apparater för likström med en säkring 
på primärsidan och 2 på sekundärsidan. 
DimensiooeJ": höjd 400 mm, bredd 180 
mm. djup 114 mm, vikt 2.~ kg. 

ka!alcgnummer 

I 
säkringar 

växelström I likström 
primär~ l sekundär ... 
sidan sidan 

A A 

RH 62160 RH 62250 2 10 
RH 52151 RH 52261 4 15 

I RH 52152 RH 52252 6 20 
RH 62163 RH 62263 10 26 
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~ 
INDUKTORSYSTEM FO R BRANDSIGNALERING. 

23,~yp . 
En brandkars möjlighd att bekämpa 
en utbruten eldsvåda är ej endast bl', 
roendc pa br.Jndkarens o rganisation och 
den eldslkkningsmateriel. som står t,ll 
förfog.mde, ut.1n ä ven i v:i scntli).! gr,1d 
pa den tidpunkt efter eldens utbrott, 
som eldsläcknin gsarbetet kan ig;i.ng, 
sättas. Många eldsv,1dor. där de stö rsta 
brandka rer statt maktlösa. hade med 
stor sährhct kunn,1t släckas med mycket 
enkb medcl, om brandkaren i tid fatt 
tillfä lle att pabörja dds läcknings,ubctct. 
E'å ett modernt brand,1larmsyskm bö ra 
följande fordring,u uppställas: 
l. sättet för alarmsignals avgivande 

från brandskap skall v.ua dd cnk, 
last möjliga ; 

2. signalerna, som avgiva5 fran br.1nd, 
sk~pen, skola vara tydliga och lätt, 
fattliga : 

3. systemet bö r vara sa utfört, att nå, 
gon ständig bevakning ej erfordras 
vid centr,1l,1pparatt:n, utan att alarm, 
signalerna fran brandskapct d irekt 
utga och pavc~ka brandmänm:ns 
alarmklockor , 

-!. systemet far ej vara komplicerat och 
maste vara sa l;ittskött att tillsynen 
av det~amma kan anförtros å t ej 
fackutbildad personal; 

5. anlä/?gniogen måste kräv,1 ringa un, 
<lerhåll ; 

6. falska alarmsignaler fa ej kunn.1 
uppstå; 

7. hög grad ,w driitsä.kerhet även vid 
komplicerade ledningsfel: 

8. ledningsfel maste automatiskt 5igna, 
leras och fa e j sätta anläggningen ur 
funktio n: 

9. alla insh-ument och apparater skola 
vara väl skyddade mot atmosfårisb 
urladdningar och mot starkst.röm ; 

10. anläggningskostnaden mastc vara 
den lågsta möjliga och de i anlagg, 
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ningen ingaendc app,1raterna prh, 
l,illiga. utan att de ovan uppställda 
kr.wen åsidosättas. 

Detta induktorbrandal.irmsystem är spe, 
cie tluvsett för mindre sam hällen och upp, 
fyller de ovan uppstä llda fordring;ir,u , 
En induktorbrandalarm,1nl:iggning i de~~ 
enkla~tc utförande bestar ,w induktor, 
brandskåp, TJ-1 11 i och växelströms, 
klockor. RA 171 , vilk,1 inkopp!.,~ 
i serie i en enkeltradig ledningssling.1, 
Samtlig,, brandskåp jordförbindds och 
på vis~,1 platser i ledningsslingan in, 
kopplas s. k. säkerhetsapp,u.1tcr. Tl 606, 
vi lb över ko ndensatorer sätt.1 lcdn ing~, 
slingan i förbindelse med jord. 
Braodskapcn ä ro försedda med inhyt:gJ.1 
ind-uktorcr, vilka vid alarmeringen l:imn,1 
den för al,1rmklockornas uppringlling 
erforderliga växelströmmen. Brandska, 
pcn äro utförda med anordning för 
,wgivandc av o rtsbcstämmaode signaler. 
varigenom vid alarmering från ett br,md, 
s kåp samtliga alarmklockor ringa med sig, 
nalko mbin.1Honcr, som angiva det alar, 
mcrande skåpets nummer. Signalkombi~ 
nationerna upprepa$ hela den tid som 
alar1ncring vcrkställes från brandskapcL 
För att möjliggöra automatisk fclsign,1, 
lcring vid ett fel pa ledningsnätct kan 
pa lämplig plats i kdningsslingan en 
centralapparat TH 680 inkopplas Vid 
ett avbrott eller en avledning eller dessa 
bägge fel samtidigt p å led ningsnätet, 
signalerar den på centralapparaten be, 
fi ntliga felsignalklockan och omståll, 
ning av anläggningen kan göras för 
provisorisk dti ft med de på central, 
apparaten monterade omkopplarna. 
För centralapparaten erfordras samman, 
lagt I 8 st. 1.5 V torrelement om ca 55 
Ah ka.pacitet, vilka äro tillräckliga 
för anläggningens drift i ca 21/2 å.r. 
I det fal! att sa an5es lämpligt, kan till 
centralapparaten ans lutas en telegraf, 
apparat Tf 70. vilken vid ,11.irmcring 
ft.in ett brandskäp automatiskt ned, 
skriver brandsk.1pets signatur. 
Centrafapparaten år förs edd med klåm, 
mor for amlutning av extra alarm, och 
fel signalklocko r. 



AUTOMATISKT BRAND ALARM. 
Automatiska brandalacmanläggning.u 
utföras efter två olika system: 

arbetsströmsystemet uch 
vilströmsystemet. 

Arbctsstcömsystemet, där ledningarna 
normalt äro strömlösa och endast bliva 
strö m förande vid alarm, d å respektive 
alarmkontakter förorsaka slutning av 
ström banan. 
Vilströmsystemct, där ledningarna nor, 
malt genomflytas av en svag ström, 
s. k. vilström. Alarm erhålles när 
banan för denna vilström brytes ge• 
nom avbrott i någon av alarmkon , 
takterna. U ppstå fel, såsom avbrott, 
kortslutning eller avledning i lednin, 
garna, markeras detta omedelbact vid 
vilströmsystemct. 
Vid l. M. Ericssons brandalarmssystem 
genomflyter vilströmmen en eller flera 

ledningsslingor, i vilka ett antal värme, 
känsliga termokontakter samt eventuella 
alarmtryckknappar äro inkopplade. 
Dessa ledningsslingor äro anslutna ti ll 
en centralappar.it, som så snart en alarm, 
ko ntakt träder i funkti on autorw~t 
inkopplar till anläggningen hörande 
klockor och signalhorn. 
På begäran uppgöres projekt för auto, 
matiska bundalarmanJåggningar enligt 
Svenska Brandtarifförcningens före, 
skrifter. Premiera hatt kan d;arvid er, 
hållas. 
En automatisk brandalarmanläggning 
består av följande huvuddelar : 

I. tcrmokontakter och alarmtryck, 
knappar, 

2. centralapparat, 
3. alarmklockor, 
4. batterier, 
5. Iedningsmaterial. 

1. TERMOKONT AKTER. 

TH 850, TH 851. Termokontokter med 
smöltkontokt. 

TH 850 med svart sockel och skydds, 
korg. 

TH 85 I med vit sockel och skydds, 
korg. 

Dimensioner: diameter 68 mm, djup 
6~ mm, vikt 0.1s kg. 
Termokontaktcrna bestå av två par kon, 
taktfjädrar b, monterade på en sockel 
av bakelit under en kraftig skydd~, 
korg. Kon taktfjädrarna äro parvis hop, 
lödda med en legering a, som smälter 

vid 70° C. Vid denna temperatur brytes 
kontakten mellan fjädr.irna, varigenom 
den för alarmsignal erforderliga änd, 
ringen erhålles i den strömkrets, i 
vilken kontakten är inkopplad. Kon, 
taktfjädrarna påverkas av separata spärr, 
fjädrar med ett tryck av 250-300 g. På 
dessa spärrfjädrar kan man lätt utan 
demontering kontro llera att kontakterna 
stå under den fjäd erspänning, som ;,r 
nödvä ndig för termok ontaktens rätta 
funktion. På begäran levereras TH 850 
och TH 851 för högre smälttempera, 
tur än 70° C. 

Q 

b b 
b b 
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TH 856 03, TH 856 04. Termokon
tokter med en bimetollfjöder. 

TH ::156 OJ mcJ svart sockel och 
skvddskorg. 
T/1 856 1G-I- med vit sockel och 
,k yJJskorg. 

D1men>1oner: diameter 68 mm. djup 
68 mm, vikt 0,H kg. 

fl 
Tcrmokontaktcn består av en kon , 
t,1ktfjäder av bimet,111, monterad på 
en sockel ,1v bakelit, och skyddad 
av e.n stark korg. Då kontaktfjäJern 
uppv.irmes, sammandrages den och av, 
brott i strömkretsen crh.illes. 
Dessa ter mokontaktcr äro s peciellt läm, 

pade, d.\ al.1rm önskas vid en lä~re 
temperatur :in 70 men kunna även .m, 
vändas vid tcmper.iturer upp till 150 
Justeringsskruvm a är försedd med 
en graderad in~tallningsskiva, meddst 
vilken tcrmokontakten bn inställas för 
brytning vid onskad temperatur. In, 
st.illningsskh•Jn ar graderad for v.ir 
femte grad mell.1n -10° och I 00° C. 

TH 859/51. Yottentöt termokontakt. 

Dimensioner: höjd 120 mm, brc<l<l 80 
mm, djup 78 mm, vikt 0,1g kg. 
Termokontakten är inmonterad i en 
dosa av bakelit med skyddshuv av 
tunn, svartlackerad mäs.sing,pl.'it men 
överens tåmmer i övrigt med TI I 856. 

2. ALARMTRYCKKNAPPAR. 
Dessa alarmtryckknappar användas för 
m,muell brandsignalering och bestå av 
en tryckknapp, som vid in tryckn ing 
påverkar kontaktfjädrar. vilka sluta 
eller bryta .1 larmkrcbcn. Tryckknappen 
:ir skyddad av en rödlackerad järnplåt' 
huv samt ett lunt glas, ~om sönders l.is 
vill alarmgivning. 

Alarmtryckknapp,una utföras för såväl 
utvåndigt som för infallt montage och 
inkopplas i ledningsnatet på samma 
sätt som termokont,1kterna. Det är 
lämpligt att pl.icer,1 en tryckknapp bred, 
vid centralapp,1taten för att användas 
vid provning. Locket lossas medelst 
nyckel TH 638 
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TH 400 och TH 401. Alo rmtryckknop
por för utvändig montering. 

T/-1 ,JOO, två-~lutnin g.t~C, () .12 
TH -101, fv,1 brytningar. 
Bottenplatta av ek. 

Dimensioner : diameter 90 mm, djup 
62 mm, vikt 0,Js kg. 



TH 402, TH 403. Alarmtrycklrnoppor 
för infälld montering. 

TH 402, två s lutningar. 
TH 40J, tva brytningar. 

Dimemioner: diameter HJO mm, djup 
-!8 mm, vikt 0,385 kg. 

z 
341113 

TH 405, TH 406. Alormtryckknappor. 

Dessa alarmtryckknapp.,r ha en slut, 
kontakt och ä ro avsedda för anslut. 
ning av klockor .:te. direkt till belys, 
ningsnät med upp till 220 V spänning. 

TH .J05, utvändig montering. 
Bottenplatta av ek. 

Dimensioner: diameter 90 mm, djup 
72 mm, vikt 0,385 kg. 

TH 406, infälld montering. 
Dimensioner : diameter 100 mm. djup 
65 mm, vikt 0,385 kg. 

3. CENTRALAPPARATER. 
TH 980. Kombinerad centralopporot 
för outomotiskt brand- och t juvalorm. 

z -.,.,"8' 
Centralapparat för mfodre anlaggningar 
i privatbostäda, affärslokaler, mindre 
verkstäder, ålderdomshem, sjukstugor 
O. S. V. 

I en stomme av he.lpressad svartlackerad 
järnplåt äro i'hbyggda vilströmsrelä, 

milliamperemeter, alarmklocka, batteri, 
omkopplare B 1-B 2, så konstruerad 
att det är omöjligt att frånkoppla båda 
batterierna samtidigt, omkopplare för 
till, och frånslagning, å terställnings, 
omkastare A , jordfelprovare J P samt 
en kontrollampa. 
Dimensioner: böjd 2 18 mm, bredd 
157 mm, djup 94 mm, vikt J.9 kg. 

TH 980/01 är avsedd för 110 V 
lik, eller växelström. 
TH 980/02 är avsedd för 220 V 
lib eller vå"xelströrn. 

för användning tillsammans med kon, 
trollapparat för tjuvalarm TL 510 finnas 
följande två typer: 

TH 980/05 för 110 V lik, dler växd• 
ström samt 
TH 980/06 för 220 V lik, eller växel, 
ström. 

Anläggningen matas med 12 V lik, 
ström. Som strömkälfa an vändes lämp, 
!igen 2 batterier, vardera bestående av 
10 torrelement RK 210. 
Vid normal slinga visar ampi:remetem ut, 
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nät 

nå l 

TH40/ 

THBSO 

0 
& o & TH 98o/ot 

o@o 

C] RN1'7286 

RK210 

R/1910 

RC 10 /OOj,ro 
RC' 10 I00/220 

Automatisk brandalarmanlöggning . 

nöt 

nöt 

l[] 
TL661 

0 
TH980/i,1 & o & 

000 

RK210 

C] RN 1.11286 

RA 910 

RC 10100/110 

RC ro 100/zzo 
Automatisk tjuvolormonlöggning. 



nöt 

nöt 

rH4D1 

0 
&oe TH'JBD/ut 

o@o 

RK210 

RA910 

IIC 10 100/,to 
IKIO IOo/zza 

TL681 

RA 910 
RA 3100 
RA 3200 
RC 10100 
RK 210 
RN 137286 
TH 401 
TH 850 
TH 856/03 
TH 980/01 
TL 550 
Tl 610 
Tl 661 
TL 681 

ffi 

0 TL5SO & 

"cit 

- - - - ----
Ringklocka. 
Ringklocko. 

. Ringklocka. 
Signalhorn. 
Torreleme nt, 
Monöverrelä. 
Tryckknapp. 
Termakontokt. 
Termokontakt. 
Centralapparat. 
Förbistängningsomkopp\an,, 
Trompkontokt. 
Dörrkontakt, 
Fönsterkontakt. 

Automatisk kombinerad brand- ocl, tjuvc,larmanlöggning. 
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slag. Vid al.um b rytes vilströ mmen och 
<.'e □ tr.1 l.ipparatens klockasamt eventuella 
extraklockor o ch signalhorn ge alarm. 
Då signalen uppfattats, frankoppla s 
apparaten, va rvid signalem,1 upphöra 
och kontrollampan t:indes. Sl)m kontroll 
pa ati .1nläggnin gen är s,1tt ur funktion, 
brinner ko nt rollampan så länge som 
app,ir,1tcn är frånsl.1gen. För att under 
denna tid ej taga strö m fr.\n batterierna, 
best.ir ko ntrollamp,rn av en 0,25 W 
glimljLu,lampa som mat.is frå n belys, 
ningsn ätct. Då slingan åters tä llts och 
appar,1tcn tills laiits , slocknar lampan 
och klockan ringer. Aterställningsom< 
kastaren A intryckes, klo ckan tystnar. 
cnUJi,1mpcremetcrn f:CT utslag och sy, 
s tcmct ,tr ,1tcr i funktion. 
För a tt ko nst,1tcra om avledning tiJl 
jord förekommer någonstådcs i s lingan, 
från kopplas apparaten och J P in tryckes. 
Finnes avledning i slingan ger mill i, 
;imp~remetern utslag. Efter provning 
tillkopplas apparaten och klockan rini.:er . 
Återställningsomkast,1ren A intrycke, , 
klockan tystnar, milliamperem~tern ger 
utslag och systemet är åter i funktion. 

o. Centralapparatens användning för 
brandalarm. 

Alarmkontakterna inkopplas i serie till 
dm ena ,w centralapparatens klämmor 
~-, och L, genom en enkeltrådig slinga. 
Se ~chema sid. 94. 

b. Ccntral.1pparatens användning för 
tjuvalarm. 
Anv:fodcs centralapparaten för tjuv, 
alarm, b ygges slingan 2,trådig, för att 

alarm sk.lll g 1v,1s vid fö rsök att förbi, 
koppla tj uv,1l,umkontakkrn,1. Vid av' 
brott i ,ling,1n fun gcr.,r app,1raten p.1 
samma sätt som beskrivits under Br,md, 
alarm. Se schema sid. Yf. 

c. Centralapparatens anv;indning för 
sa väl brand, som tj uvalarm. 
Vid ko mbinerade anläg/°(nin~ar göres 
slingan 2,trådig men termokontakti:r och 
alarmiryckknappar inkopplas endast 
i dess ena ledare, Ö nskas den ,,uto, 
matiska brandalarmen även inkopplad 
på dagen, är Jd l ämplig t att lågga 
J cnna i en särskild enkeltr.\ dig slinga, 
vilken ständigt är inkopplad t ill central, 
appar,1ten. Tjuvalarmkontaktcrna liiggas 
d.\ i en särskild underslinga, vilken vi.i 
i:n förbistäni-:ningsomkopplarc TL 550 
inkopplas till centrat1p. par;t ten . Onskar 
man s tälla tjuval,1tmkontaktern,1 ur 
funkti on, fälles omkaSt;iren pa TL 550, 
varvid en i denna appar,,t inbyggd 
glimljuslampa tändes som synligt tecken 
på .,tt denna del av slingan ~alts ur 
funktio n . Se schema sid. 95. 

TH 3000. Stålskåp. 

Dett,1 sbp är avsett fö r ,m cC'ntralap, 
parat TJ:-J 980 samt en förbis tängnings• 
omkopplare TL 550. Skåpet .ir fö rsett 
med al.umkontakt fö r signalgivning när 
d örren ö ppnas. D essuto m är det för, 
sett med en förb istäng ningsomkopplare 
T!. 900/01 för a tt möjlii:göra skåpets 
öppnande av behörig person utan att 
alarmsignal a vgives. 
Dimensioner· nöjd 255 mm. bredd f00 
mm, djup H O mm. 

4. ALARMKLOCKOR OCH SIGNALHORN. 

Al.lrmklockorna äro avsedda att upp, 
sättas pä platser, där de kunna påkalla 
uppmårksamhet, Minst en alarmklocka 
RA 3001 bör placeras utomhus. I s t~l , 
let för alarmklock,1 'kan med fördel ett 
signalhorn, RC 10100, med mycket 
kraftig t lj ud an vändas. Sa väl klockor 
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som signalhorn kunna anslutas till 
starkströmsnätet, varvid de inkopplas 
av ett manöverrelä, Typ RN. Se schema 
sid. 94-95. 

Beträffande ringklockor och signalhorn 
se sid. 63. 



5. BATTERIER. 

För mindre anläggningar användas hat: 
tericr med en total sp.inning av 12 V 
sammansatta av torrelcmentRK 210 eller 
RK 220, Uet är lämpligt att använda 
två batterier. 
Genom att växelvis inkopph batterierna 

vartannat d ygn, få de tillfälle att åter• 
hämta sig, varigenom deras livslängd 
betydligt ökas. 1-'ö r en anläg,i:ning med 
två växelvis inkopplade batterier räcka 
dessa ungefär 2 å r, vilket gör alt drift, 
kostnaderna bli ytter,t små. 

6. LEDNINGSMATERIAL. 

För brand, och tj uvalarmslingorna an• 
vändes speciellt tillv~rkad 2,trådig kabel. 
Denna utgöres av 2,trådig blyompres, 
sad kabel med 0,7 mm ledare. ytterst 
försedd med en dubbc:l mönje, eller 
!?araffinimprcgne•ad o mflätning, dels 
för att göra ledningen motst,\ndskraftig 
mo t .\verkan, dels fö r att kunna skilta 
dessa ledningar från andra. Omflät, 
ninj?ens färg är röd för kabel, Typ 
EDBM, och vit för kabel, Typ EDbP. 

7 

Eventuellt kan vid mindre anläggningar 
vanlig t eldo nkabel, EEB, 2 x0,7 mm, 
el!er EDBA, 2 ,<. 0 ,7 mm, användas. För 
luftledningar använd~s kabel. E DBM, 
2 x 0,7 mm, som upp hänges på bärlina. 
Lufdinjerna höra inkopplas över säk, 
ringar, N D 380/ I . 
For lcdninj?ar från batteri till central, 
apparat användes vulkaniserad ledning, 
viJket även bör användas för alarm, 
klocko r. 
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AUTOMATISKT TJUV ALARM. 

Automatiska tjuvalarmanl.iggningar 
kunna utföras efter tva olika system: 

arbetss trömsystemet och 
vi lstrcimsystemct. 

Arbets~tröm,ystemet, dar ledningarna 
normalt .iro strömlösa och cnda~I bliva 
strcimförande vid .1l,1rm, då rc,pektivc 
alarm kontakter fororsaka slutn ini; av 
ström banan 
Vilströmsystemet, d.ir ledningarna nor, 
malt gcnomflytas ,l\' en ,vag st rom, s. k 
vilström. Alarm erh.illes, nar b,rnan for 
denna vilström brytes genom avbrott 1 
någon av alarmkontakterna. 

Uppstå fel, s.i.som avbrott, korhlutning 
eller avledning i lcdnin,.:arn,1, mMl..eras 
detta omedelbart vid vilström,y,tcmct. 

En automatbk tjuvalarm.rnläggn ing' be, 
står av följande huvuddcl,u. 

I. tjuvalarrnkontaktcr, 
2. centralapparat, 
3. alarmklockor. 
4. batrerier, 
5. ledningsmaterial. 

Beträffande 3, 4 och 5 se ,id. 96-97. 

1. TJUVALARMKONTAKTER. 

TL 610. Trompkonto kt. 

Samma som TL 611 men utan (jda. 
Kontakten är avsedd för infällt mon
tage. 

TL 611 . Trompkontokt. 

Uda av ek. Z jd/d6 
Dimensioner: h öjd 81 mm. bred<l 68 
mm, d1up 38 mm, vikt 0,2! kg. 
Denna kontakt är av en synnerligen 
stabil konstruktio n. Den placera, l;imp, 
Jigen p.l. g(,lvet under ett ~krivburd 
inom kassaavddmngen i en b~nk okal, 
postkontor etc. Vid ett öv~rF.ill kunna 
dessa kontakter oform.irkt trampas ned 
varigenom hjålp tillkallas 
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TL 650. Dörrkontakt. 
-;2!, 3tl✓IJ7 

U tan k/lp,1, avsedd för infalld monte, 
ring i d ö rrpanelen. Alarm~ignal gives 
nar dörren öppnas. 
Dimensioner: längd 120 mm, bredd 20 
mm, djup 20 mm, vikt 0,075 kg. 

TL 661. Dörrkontakt, 

~ 
z :Jo/~ 8' 

Dcnn.i kontakt liknar ti ll ~in funktion 
7 L 650 men är fö r,~dd med skydds, 
kapa och är avsedd tör montering 1 

kassavalv och d)•l1kt 
D1mcmioner: långd 57 mm, bredd JO 
mm, djup 25 mm, vikt 0,0!! kg. 



uaszauc ==-
Tl 670. Fönsterkontakt. 

.ZJtJ~ 
Utan skyddskåpa, avsedd för infälld 
montering. 
Dimensioner: längd 120 mm, bredd 20 
mm, d jup 20 mm, vikt 0,075 kg. 
En stållina, TL 850, spännes från fön, 
sterkontakten över ett antal små block, 
TL 800. till en hållare, TL 82 I. Vid 
dragning i stållinan eller vid försö k att 
k lippa av den ger centralapparaten 
ögonblickligen alarm. 

TL 681. Fönsterkontakt. 

Denna kontakt liknar till sin funktion 
TL 670 men är försedd med en skydds, 
kåpa. 
Dimensioner: längd 57 mm, bredd 25 
mm, djup 30 mm, vikt 0,07 kg. 

TL 700/01. Kossoskåpskontakt. 

Kassaskå pskontakten består av en kon, 
taktanordning med väggfäste, som 
kopplas in vid sidan av kassaskåps, 
dörren. Pä kassaskåpet strax ovan låset 
är fä~tad en propp på v ilken kontakt, 
anordningen fästes då kassaskåpet 
stänges , varefter centralappar;iten till, 
ko!'pl~s. V.id minsta rubbning av kassa, 
sk~s\i,örren eller v id försök att skada 
kontakten eller dess ledningar, ger cen, 
tralapparaten alarm. 
Vikt 0,685 k,g. 
Finnes även för horisontell montering, 
TL 700/02. 

TL 800. Block. 

~ 
;:z ..3t, ~, ...2 

TL 800 användes vid fönsterskydd där 
kontakter TL 670 och TL 6bl inmon, 
terats. 
Dimensioner: längd 50 mm, bredd 20 
mm, vikt 0;019 kg. 

Anordni ng för fönSler>kydd, 
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TL 821. Hållare för stållina. 

~ 

.z 302,I? 
Denna hållare använd.:s för fa~tninit 
od, justcrin,1? ,,v stallina TL ,'f50. 

TL 850. Stållina. 
För fön~krjalus1 och fi,,utcrkontakt an, 
vändes st.illina Tl. 8\0, som bc,tJr av 
mju k wire. Di,,m. 0,5 mm. Ön~kaJ 
längJ torde uppgivas vid bcstallnmg. 

TL 900 01. Förbistängningsomkopp· 
lore för dörrkontakt med nyckel. 

!5 6 

0 
:z ~,,,.s-

Dimcnsioner : höjd 90 mm, hredd 65 
mm, axelns längd avpassas efter dörr, 
posten~ tjocklek, vikt 0,J65 kg. 
Med t illhjalp av denna förbistängn ings, 
omkopplare ar det möjli_gt för behörig 
person att pa~~cra en med d örrko ntakt 
försedd dörr utan att alarm i:1ves. 
förbistängningsomkopplarcn be~tår av 
en 12,delig omkopplare, som placeras 
infälld i dörrposten. Från im1dan av 
dörren manövreras om kopplaren med 
en ratt v.us axel är förlängd till Jcirrens 
yttasida. från ytter~idan m,rnövrCra\ 
omkopplaren medelst en n yckel, som 
passar till axelns fria ände. P~ ett av 
omkopplarens I:? lägen ärdörrkont,,ktcn 
förbikopplad, vil.kct endast är känt av 
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den invigde. N,ir man lamnar lokalen 
m stalles omkopplaren medebt ratten p.l 
d ö rrens insida. Hareftcr pas5cr.u man 
dö rren och sr:inger denn,1, var efter man 
stål ler o mkopplaren på n o ll, lä,gct medelst 
nyckeln, som u, l at,:CS, v:irdrer dörr kon, 
takten är inkopplad. SkuUe obehörii: 
person försök,, installa o mkopplaren 
utan att tråffa det r.itt,1 l;i,:c:t ges orncdd, 
bart alarm vid for~ok Jtt öprna dörren. 
Kopplas två kontakter i serie, kan m;in 
välja en kombinatio n , som gör det 
praktiskt taget omojl•gt för en oinvigd 
att fi nna drn ratta imtällningen. 

TL 910, TL 911. Förbistöngningsom
kopplore för dörrkontokter med 

Del. Z .Zl'dZ~ 10a: D 
Tl 910. Tl 911. 

Denn,1 ano rdnin11 ar ~amm,1ns.1tt av tv,1 
huvuJddar : 
rL 9 l 0, som innchalkr en k011takt. 
i?rurp. v1lhn m,,novrcra, medels t en 
nyckd App.1r,1kn ar försedd med en 
!>kyddskapa av m,1ttfömickla<l mässing 
Dimensioner : diameter 78 mm, djup 
33 mm, vikt 0,2 kg. 
TL 9 I 1 bestacndc av en strömbrytare 
med tidsfördrcijnin~ monter.1d pa en 
bottenplatta. 
D imensioner: höjd 77 mm. bredd, 77 
mm, <lji1p 70 mm, vikt 0,2. kg. 
1'1. 9 10 monter,,~ pa dörrens utsida 
och TL 91 1 pa d c~s imida Då man 
l.imnar rummet mtryckcs strö mbrytaren. 
Harigenom fö rb1koppla~ dörrkontakten 
och ingen alarmsignal avgives när dör, 
ren öppnas. Vid ankomst utifrån insät, 
tes nyckeln i halct pa TL 910 och 
vridcs ; nyckeln bör dårefter hallas i 
J, tta lag~ tilb dörren blivit Öppnad 
och tidsströmbrytaren intryckts. Und<r 
ucnna t,d förbikopplas hårigenom döm 
kont;ik:ten. Den tid under vilken TI. 
9 Il halJcr dorrkontaktcn förbi kopplad 
kan lätt justeras. 



2. CENTRALAPPARATER. 

TH 98-:). Kombinerad centralapparat 
för automatiskt brand- och tjuvolorm. 
Se sid. 93. 

TL 510. Kontrollopparot. 

för anslutning till centralapparat 
1 H 980,05 och T/l 980/06 
Stomme av svartlackerad plåt, relä för 
vilströmskontroll över förbindelselinje 
till centralapparaten, omkopplare för 
fränkopplin,si av signalklockan efter 
alarrn, signalklocka och batteri. 
Kontrollapparaten är avsed<l att an• 
slutas till centralapparat 7 /-/ 980 05 för 
110 V lik, elkr växelström eller 
TH 980/06 för 220 V lik, eller växel, 
ström. Kontrollapparaten placeras t. ex. 
på en polisstation. När någon tjuv, 
ålartnkontakt pJverk.,ts och detta sig, 
nalerats p/1 centralapparaten ringer även 
kontrollapparatens klocka. 
DimensioT\er : höjd 135 mm, bredd 155 
mm, djup 65 mm, vikt 0,7 kg. 

TL 300 Centrolapporot för outomctiskt 
tjuvolorm. 3- 7 tjuvolormslingor. 

Skap av bonad ek med gl,,sruta i dörren, 
fellampa, alarmlampa, relä för vilströms, 
kontroll, sektionsomkopplare för om, 
koppling vid fel eller alarm, omkopplare 
J P, och reläanordning med lampa för 
automatisk signal vid jordslutning, om, 
kopplare AK och reläJnordning för stora 
alarmklockor, vilka ring,1 vid alarm, 
omkopplare B För växelvis anslutning 
till centralapparaten av tvi batterier, 
milJjamperemeter för kontroll av vi!, 
strömmen genom tjuvalarmslini:orna. 
Voltmeter för mätning av 1:ratterispän, 
ning samt för isolationsmätning, tryck, 
k nappar Bi, & för inkoppling av re, 
spcktive batterier till voltmetern, sig, 
nalklockor, kopplade till centralappa, 
ratcns 2 batterier, säkringar och anslut, 
ningskläm mor. 
Dimensioner : höjd HO mm, bredd 350 
mm, djup 2-t5 mm, vikt se tabell. 
De lokaler, som skola skyddas, upp, 
delas i områden eller sektioner med 
högst 20 ~t tjuv alarmkontakter TL 610 
- TL 700 i varje sektion. Tjuvalarm, 
kontakterna inom varje sektion inkopp, 
las i serie i en 2,trådig lednin!lsslinga, 
som anslutes till centralapparaten. An, 
ordningen med 2,trädig ledningsslinga 
giver större säkerhet mot obehörig förbi, 
koppling av tjuvalarmkontakterna. 
Ledningsslingorna kunna till , och från, 
kopplas oberoende av varandra. Dä 
någon lcdningsslinga eller alarmklock, 
slingan är frånkopplad, markeras detta 
pa centralapparaten genom attfcllampan 
)y,er. 
Vid alarm markeras genom sektions, 
lamporna f-r.in vilken ledningsslinga 
alarm ingått. 
Fel eller åverkan på någo n tjuvalarm, 
slinga åstadkommer omedelbart alarm. 
Avledning till jord markeras på cen, 
tralapparaten genom att jo rdslutnings, 
lampan l,indes. Sv.1gJre avledning upp, 
täckes vid isolatio nsprovning medelst 
jo rdsl u tn in,1:som kopplaren. 
Till centralapparaten kan anslutas kon, 
trollarparat 1 l 500. 
För denna ccntrafapparat erfordras 2 
ackumulatorbatterier 11 12 V. 

101 



z 

kotalog- I a"tol I vikt 
nummer sektioner 

kg 
TL 300,13 3 22 
TL 30014 4 22,6 
Tl 30016 6 23 
Tl 300 6 6 23,6 
TL 300 7 7 24 --

TL 500. Kontrollapporol till centrol
opporot för tjuvolorm. 
3~1/jl 

-~=å=.,E"""""":""~-., 

Lada av bonad ek, relä för vilströms• 
kontroll över förbindelselinjer till cen• 
tralapp.uaten. tryckknapp S för från , 
kopplmg av sigualkluckan efter alarm, 
o mkopplare för växelvis anslutning 
1111 kontro llapparaten av tva l>attericr, 
signalklocka och sakringar. Kontroll, 
app,uaten är avsedd att anslutas 1111 
cen tralapparater TL Ji)O och p laceras 
pa t ex. en polisstation När n ,igon 
t1uvalarmkontakt paverkats och detta 
~ignalerats pa central.1pparaten. rinl(cr 
även kontrollapparatens klocka. En 
extra kontro llapp.,rat TT, 500, förs 
bunden med den ovann:imnda på polis, 
i.tationen placerade kontroll,1pparatcn, 
kan eventuellt uppmontcras bredvid 
central.tpp,1r,1ten . fördelen h ;i rmed är, 
,1tt man medelst tryckknappen S kan 
,:iva överenskomna klocksignaler mellan 
de bada kontrollapparltcrna. 
Dimensioner: h öjd 2 I 5 mm. bredd 160 
mm, djup 150 mm. vikt 2 kg. 
Kontro llapparaten förbindes medelst en 
2,trad1g ledning med centralapparaten. 
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För förbindcls.: mellan kontroll,1ppara, 
terna erfordrJs en 2, trådig kdmni: (ev. 
en enkcllcJning med jord som ,,tcrlcd• 
nin~). Då luftledning användes, infor.1s 
ledningarna över sal\ ring,ir ND ]80/1 
till re~pektive ce.ntul, och kontroll, 
apparater. 
Fel eller åverkan på lednm.i:ar mellan 
centralapparat och kontroll.1rpMatcr 
signaleras på kont.rollappa•,1krna. 
För kontrollapp,.rat. ~om placeras intill 
centralapparat, kunna ccntralapparatcM 
batterier anvandas. För kontrollapp.irJt, 
som placeras pa annan plJ.ts, er fordras 
2 batterier, vardera besta( nde ,w 10 
torrelement RK 210; ev. kan enda)f 1 
batteri anv.ind.JS. 
Alternativt kunna h •å ackumul,,torcr ~ 
12 V anv.-indas 

TL 550. Förbistöngningsomkopplare 

för olarmslingor. Z ,3t:, ~I,~ 

Denna omkopplare användes da man 
och vid centralapparater TJ-J 980 under 
viss tid av dygnet önsk.H frankoppla en 
s linga. t ex. tjuvalarmslingan vid kom• 
bmeradc brand, och tjuvalarmanlagg, 
nin'1,H. 
Omkopplaren innehåller glimlju5Jampa 
och omkopplare inmonterade I en kåpa 
av helpressad. svar tlackerad Järnpla1 l·ör 
att ej belasta battericrn,1 ar gltmlju~, 
),1mpan nätan.sluten. Inkoppling se 
sid. 95. 
Dimensioner: höj;i 21 8 mm, bredd 157 
mm, djup 60 mm, vikt 0,7 .kJ!. 



CHEFRUMSSIGNALER. 
TN 100. Chefrumskontakt för upp
togetsigno!, bordskontakt. 

Delar: Z ,3 41/1 "1 tf
lampa 5 W eller mindre för 4,~ 
eller 24 V. med dvärggänga, 
låda av polerad valnöt, tvåvägs, 
omkastare (röd och grön knapp), 
en vit tryckknapp, röd lins för 
lampan, 
snöre RS 9508, län~d l,s m, 
väggfäste RK 8000/5. 

Dimensioner: höjd 42 mm, bredd 83 
mm, djup 83 mm, vikt 0,26 kg. 
Denna kontJktanordning p laceras på 
chefens bord och samarbetar med 7'N 
JJO. 

TN 100/ ./-,s är avsedd för 4,s V. 
TN 100,12.J är avsedd för 24 V. 

TN 110. Chefsrumskontokt för upp
tagetsignol, d örrkontakt. 

• Delar: 2 .Jt:1t197 
2 lampor för S W cfk r mindre 
för 4,5 eller 24 V, mcJ dvärg, 
gän~a. 
lada av polerad valnöt, l röd 

och 1 grön lins för lamporna, I 
vit tryckknapp. 

D imensioner : höjd 63 mm, bredd 83 
mm, dJup ~2 mm, vikt 0,14 kg. 

TN 110, -J,s är avsedd för 4,s V. 
TN 110/U är avsedd för 24 V. 

Denna kontaktanordning placeras på 
vä)(gen utanfö r chefens rum och an, 
vändes tillsammans med TN 100. 

Anvå'ndning. 
När chcfon önskar vara ostörd, ned, 
trycker han den röd.i knappen pa. 
TN 100 Ar han icke upptaicen, ned, 
trycker hJn den gröna knappen. . 
Då en besökande önskar företräde. 
intrycker han knappen p~ 1'N 110. 
varvid i denn,1 antingen rö d eller grön 
lampa tändes, angivande att den sökte i 
för ra fal let ej vill mottaga besök, i de t 
senare fallet att den som söker före• 
trlide kan mottagas. 
Då den röda knappen i TN 100 är ned, 
tr yckt, tändes den röda lampan varje 
gång en per~on söker företräde. Dess, 
utom kan en summer RC 5017 an, 
slutas till bordskon1akten och signal 
erhålles samtidigt som den röda lam• 
pan tändes . 
Da ~hefen nedtryckcr den vita knappen, 
tändes den gröna lampan i TN 110 
angivande att en företrädessökande. 
som tidigare erhålli t upptagetsignal, nu 
kan mottagas. 
Apparaterna utföras för 4,s eller U V. 
För en 4,s V sil!nalanläggning äro 
3 st. torrelement RK 210 erforderlig~ . 
Med tillhjälp av en ringledningstrans, 
formator kan en 4.S V signalanlägg, 
ning även anslutas till 110-220 V växel, 
strömsnät. 
Finnes en lokaltelcfonväxel med till, 
hörande batteri för 24 V på platsen, 
kan en signalanläl'gning för 24 V an, 
slu · as till detta batteri. 
f ör en anl.iggning kan lämpligen kabel 
Typ EEB användas: for inkoppling av 
batteri och en eventuell summc:r 2, 
tr/idig- och för lcJning mellan de 
bägge apparaterna 8,trådig kahcl. 
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TN 150, TN 1.51. Chefrumskontokter. 

fii 

Dessa kontakter ha socklar av wart, 
lackerad bjork med inbyggda kontakt, 
anordning;ir, vaggfaste R K 8000. 5, ~nörc 
längd l.2s m 
1 N 150 är avsedd för b.1kclittdcfon, 
apparater av lilla typen (BC 2052, 
Cu 552, etc.). 

10-4 

01mens,oner: höjd 17 mm, brc:dJ 120 
mm, d1up 150 mm, nkt 0.37 kg 
TN 15 1 ar av~cdd för bakditrddon 
appar,,tcr av stora tvpcn (CG 502. 
lJE 702, etc) 
Oimensiom:r : höjd 17 mm, b redd 150 
mm, djup 175 mm. vikt O,~b kg. 

A m•Jindning: 

Tclcfon.tppari\ten ställes ovanpå sockeln 
v.uvid ko nt,1ktan0Idningcn pavc, kas av 
tdcfonappar,,tcns tyngd s.'l att kontakten 
mellan fiädrarna halles bruten . Dtl 
mikrotelefonen avl)•ftes minskas trycket 
på f1ädrarna ~å. att kontakten slutc~. 
Des~ 1 chefrumskonraktn an, ända\ till 
samman~ med chefrumskontaktcn 7 N 
1 JO. Oa mikrotelefonen av lyftes slutes 
\lrömkrdscn för den röd,, lampan i 
TN 110. En bcsökandc. som onsk.u 
företräde, ser saledcs all vederbörande 
M upptagen och ej cmsk.u bliva ,lord 
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PERSONSOKARE. 
De fordringar. som ställas på en sökar, 
anläggning, variua beroende på lokala 
förhållanden, arten av sökningen och 
storleken av anläggningen samt speci, 
ella önskemål. Förslag till sökaranlägg, 
ningar uppgöras på begäran. 

L. M. tricssons sökaranläggningar 
kunna uppdelas i följande huvud, 
grupper: 

A. För kontor, varuhus, lagerlokoler, 
fabriker etc. 

1. Sökandet sker manuellt från en cen, 
tral och ombesörjes av en telcfoni:;t 
medelst ljt1skombinationer, TN 500, 
se m:d,m. 

2. Sökandet sker automatiskt från en 
automatisk telefonvaxel mcJelst ljus, 
kombina1ioner eller akustiska code, 

signaler. TN 1500 och TN 1600, 
se sid. 106. 

8. För sjukhus. 
Genom att de pcr~oncr, som skola 
kunna sökas, intrycka en knapp i det 
rum, vari de befinna sig, erhålles möj, 
lighet att från sökan:entralen fastställa 
var en viss person for tillt.ilkt bclinncr 
sig, v.irefter c.l~nne per telefon under, 
rättas om att han sökes. 
Dessutom kan signal til l en sökt person 
uhtällas från sökarcentralen, så att per, 
sonen i fråg;i, <lä han nästa gJng in, 
trycker sin knapp i något rum, erhålltr 
en kort signal från en vid tryckknapps, 
tablån uppsatt rinaklocka eller summcr. 
TN 2100-TN 2350. 

SÖK.ARANLÄGGNINGAR FÖR KONTOR, VARUHUS, LAGER
LOKALER, FABRIKER ETC. 

Manuellt system. 

De manuella sökarsystemen äro avsedda 
for företag, dår lokaltelefonanläggning 
med manuellt system förekommer. Sö, 
karsystcmen avse att när som helst inom 
ett etablissement omedelbart kunna an, 
träffa rcn efterfrågad person, varigenom 
man undviker de ofta långa vlintetider, 
som annars u pp,tå, när tc:lcfonisten är 
tvungen att ringa från avdelning till 
avddning för att anträffa den sökte. 
En manuell sökaranlä,1u1ning består av 
en sökarcentral , TN 500, placerad ccn, 
tralt inom etablissemcntet (t. ex. hos 
en telefonist eller vaktmästare) samt 
ett antal lamptablåer, TN 10100 mon, 
terade en i varje större avdelning. Lamp, 
tablån kan kompletteras med en sum, 
mer RC 5022, som påkallar uppmärk, 
samhet, då lamptablån tändes. För in, 
koppling av ström till lampor och signal• 
apparater överstigande 2,s A erfordras 
manöverreläer, Typ RN. 

TN 500. Sökarcentral för manuella 
personsökoronläggningar. 
Centralapparaten utgöres av en botten, 
platta av bonad ek, huv av h elpressad, 

svartl.ickerad järnplåt, 4 sökaromkast.ire, 
tillslagningsomkast,ue för tändning ,1v 
lamporn., i tablåerna, tryckknapp för 
summcrsignal, kontroll,rn1pa med röd lins 
samt väggfäste med kabel, längd 2 s m. 
Dimensioner: höjJ 60 mm inkl. Om• 
kastare. bredd 131 mm, djup 96 mm. 
vikt 0,9 kg. 
Denna söbrcentral är avsedd för sö, 
kan de av upp till IS personer. 
I varje avdelning eller rum. där n ågon 
person skall kunna sökas, uppsättes en 
lamptablä, TN 10/00 samt eventuellt 
en summer RC 5022. 
Genom att omställa en eller flera JV 

sökarcentralens '1 omkastare, kunna 
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15 ohk.l kombinat ioner erhålla s, av 
vilk.i var och c:n motsvarar en viss person . 
D ,1 en kombination ms tallts, kunna mot, 
sv.,rande lampo r i lampta bl.ierna tänd,1s 
geno m o mstä llning a.v sokarccntralcns 
tills laiininiatso mk,1st-are . D,1 denna är 
omst älld lyser ccntralc:ns kontroll.1mpa. 
Sumrncrsignal bn givas medels t tryck< 
knapp pasökarcentr,1le n,d å till~laiznings, 
omk.utaren .,r o mställd fö r sökning. 
Fö r en sökaranläggning erfordras <tt H V 
ackumulatorb.1tteri, vars kapacite t he, 
räknas efter 1 Ah per lamp.1 i anlägg, 
nin,gcn. Batteriet s kall tilLH,1 en maxi , 
mal urladdning motsvarande s tröm, 
fö rbrukningen fö r det storsu ,,ntal 
lampo r, som samtidi~t skola tända~. 
En 24 V, l.1mpa forbruk,ir 0.2 A. Fö r 
laddning av batteriet an vändes lamp, 
ligen ,•id växelström likriktare och vid 
likström ladd11in)!~aggrc!!at. 
Om v,ixelströ m finnes tillgänglig är J,:t 
fördelaktigt att ans luta sökaranlägg, 
ningen till växdströ m, nätct över en 
transformator. 

Automatiskt system. 

Vid företa~ med automatisk,1 lokal, 
växlar kan sökningen ofta med fördel 
göras hdt automati<k medelst en 
automatisk sökarcentral. som anslutes 
till en automatisk telefonväxd i likhet 
med anslutningen av app,1t,1tlinicrna. 
Sö kning sker medelst lamptablåer, 
TN /0100 med eventuell summer 
RC 5022 eller akustiska codesignaler 
med ringklockor eller signalhorn. 
En auto m.1tisk personsökare arbetar på 
föl iandc sätt. Den .söbnde personen 
avlyftcr handm,krotelefonen p.\ sin 
telcfonapp,,rat och slår ,ökarcentralens 
anropsnummer (t. ex. 50) p a Öo~er, 
skivan. D,1 sökarcentralen g er sum, 
merto n. s lår d en sökande dc.n söktes 
speciella nummer i sökaranlhggningen 
(t. ex. 7). 1-l ,irvid ut,änder sökarcentra, 
len d ea söktes nummer i form av ljus, 
ko mbinatio ner , akt1_,t1ska codcsignaler. 
eller båd ad era samtid igt. När d~n sökta 
p ersonen o b<erver.1t s ig nalen, kan för, 
bindelse crhallas med den sökande ge, 
nom att på nä rm,1-te lokal telcfonappa, 
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rat avlyfta handmi krotcldo nen samt pa 
fingerskivan s l.1 sökarc~ntralcns svars, 

. nummer (r. c.x. 51). l:ftcr slut.it sam• 
tal Mers1äll.1s ko pplingsorg.1nen auto, 
matiskt i norm,1llägc. Ccntralappara, 
ten utföres för 2-1 V och a11slutcs tlll 
automatvaxelns bat1eri. for lnkopp, 
ling av strom 1ill lampor 0ch signa lappa, 
ratcr crfordr.,s manö verrelä, Typ RN. 

TN 1500- TN 1600. Automctisko sö
korcentroler. 
Dess,1 sökarcentralerä ro avseddJ försök, 
nin~ av upp 1111 15 perso ner o ch pla,~r,1s 
i. närheten av automattclefonv.ixeln. 
Dimensioner · höjd 36~ 1nm, bredd 350 
mm, dji,p 155 mm, vikt 11 ,5 kg. 
Pä särskild bes1ä llnin~ lcverc-ras central , 
apparaten med skyJd5huv .w lackerad 

plM. , Z .3 l)t!J ?? 

katalog. I ont~I I att komb;nera, komb,na~ _ . . 
nummer tioner med voxlor I serie n 

TN 1600/10 10 
J OL 35 1 0 ,Ol 3678 
I OL 4010-0L 4075 

TN 1600/10 10 
)oL 650 1N 1600!15 15 

Sökarece.ntra ler för so kn ing av fle ra per, 
soncr o ch fö r andra växeltyper offe, 
ren, pa begära n. 

Ledningsmoteriol. 

Vid va.lct av lcdniru:smateriel, såso m 
ko pplmg,do,or. k,1bcl m m , spcl,1 de 
lo kala förhaliandena en bet ydande roll , 
V j bedia att i va r1e särskilt fall fa in, 
komma med fö rsl.1g s,1 att ~nläggningen 
ifråga skall funktionera på bå~ta satt. 



SOKARSJGNALANLAGGNINGAR FOR SJUKHUS. 

L. M. Ericssons sökarsystem för sjuk, 
hus gör det möjligt att mom sjukhus, 
området snabbt komma i förhinddse 
med sjukhusets läkare. syssloman. hus, 
mor etc. I-los telefonisten uppsättes en 
sökartablå och en avdelningstablå. Den 
förra mnehåller en omkastare för varje 
person.som skall kunna sökas, den senare 
ett antal lampor. som var och en motsva, 
rar en avdelning eller ett rum inom 
sjukhuset. 
Markeringstablåer uppmonteras på de 
avdelningar, där en eller flera personer, 
som skola kunna sökas, ofta uppehålla 
sig samt i mottagning,rum, matsalar 
och andra lokaler. Dessa innehålla 
en tryckknapp för varje person, som 
ofta uppehåller sig i avde1ningen ifråga. 
Dessutom finnes vid huvudcntren två 
mark,cringstablåer, den ena för marke, 
ring vid ingående och den andra vid 
utgående. 
Vid varje markering~tablå uppmonteras 
en klocka, RA 510/21:. 
Då en person passerar huvudentren, 
intrycker han (eller portvakten) sin 
knapp i markeringstablån. Går han 
härifrån till en avdclnjng eller ett rum 
inom sjukhuset, intrycket han sin knapp 
i markeringstab!ån. i detta rum, varvid 
hans tidigAre intryckta knapp i entren 
utlöses. 
Då en person efterfrågas, nedtrycker 
telefonisten den omkastare i sökar, 
tablån, som mo tsvarar personen ifråga. 
Härvid tändes i avdelningstablån lam, 
pan för d<'n avdelning, där den sökta 
personen sist intryckt sin knapp. Tele, 
fonisten uppringer denna avdelning 
och meddelar att personen ifråga sö, 
kes. Skulle denne redan hava avlägs, 
nat sig från avdelningen, kan telefo, 
nisten fälla bans omkastare i sökartablån 
uppcat Då personen ifråga nästa gång in, 
trycker sin knapp i någon av marketings• 
tablåerna, erhålles en kort signal på den 
vid tablån uppsatta ringklockan, angiv, 
ande att telefonisten söker honom. 
För en an läggning erfordras 2s t. batterier, 
vardera bestående av 20 st. torrelement 
RK 2 /0. Batterierna räcka minst 2 år. 

TN 2110. Sökortoblå. 

.2 30/t>l.:J 
Lida av bonad ek, omkastare enligt 
tabell. 
Dimensioner: höjd 160 mm, djup 266 
mm. 
Tahlån placeras tillsammans med en 
avdelningstablå, TN 2 200, hos tele, 
fonistcu. 
Valet av sökartablå bero r på hur många 
personer. som skola kunna sökas. Sö, 
kartablån skall nämligen ha en knapp 
för varje sådan persou. 

lcotolognurnrner ] ontol I 
oo,kastore bredd I vikl --

mm kg 

Tl'I 2110/20 20 167 4,3 
TN 2110/30 30 211 6,5 
1:N 2110/40 40 265 6,7 
TN 211 0/60 50 319 7,9 
TN 2110/60 60 373 9,1 

TN 2200. Avdelningstoblö. 

Låda av bonad ek. Signallampo r med 
nummerlins enligt tabellen, ett relä för 
varic lampa. Lamporna är9 växclbords, 
lampor RO I 00000/30 ocH äro avsedda 
för 2-t V. 
Dimensioner : höjd 310 mm, bredd 300 
mm, djup 120 mm. 
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Dcnn.t tablå placeras tillsammans med 
en sökariablå, l'N 2110, hos telefonis, 
ten. 
V.tlc t av avdclningstabl.\ beror på an, 
talet avd elningar eller salar, där någon 
pers on sk<l ll kunna ~ökas, da det be, 
höves en signallampa för v.ujc sådan 

avdelning eller sal. z 3 "/Il/ 

kotalognummer I ontal lompar ,ikt 

kg 
1N 2200/10 10 2,8 

I 
TN 2200/20 20 4,0 
TN 2200/30 30 6,2 
TN 2200140 40 6,4 
TN 2200 50 50 7,6 
TN 2200 60 60 I 0.a 

TN 2300. Morkeringstoblå för on
komst. 

2 3"/d'2-
Låda av bonad ek. Tryckknappar med 
signeringsramar enlig t tabelle n. Trycb 
knapparna bava magnetisk fasthållning. 
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DimcMio ncr : hojd se tabellen, bredd 
15{) mm. <lJup 56 mm. 
V,tlct av markcrin.:s 1,1bl.i hero r på an, 
talet personer, som skol., kunna sökas 
inom resp av<lcln\ng eller rum, där 
tab!.'m upp~.111cs. Det behö ves namligc:n 
en knapp for varje såd.1n person. Er, 
fordras mer ;:in 10 kn.1ppar , uppmon
tcras tv,\ eller fl e ra markcringstablåcr 
bredvid varandr,1. 
I varje rum, d,tr markeringstabl.i 6nnes, 
upr,s.itrcs vid denna en klocka, RA 
510 2-1 . 

kotolog- I ontol I höjd I vikt 
nummer tryckknappar 

mm kg 

1N 2300 1 1 82 0,310 
TN2300/2 2 82 0,436 
TN 2300/3 3 82 0.660 
TN 23004 4 146 0,800 
TN 230016 15 !46 0,925 
TN 2300 6 6 145 1,060 
TN 2300/7 7 229 t ,280 
TN2300/8 B 229 1,406 
H-12300/9 9 229 1,630 
TN 2300'1 0 10 229 1 ,6li0 

-

TN 2350. Morkeringstoblö för vt· 
gång. 

Låda av bonad ek. Tryckknappar med 
signering<ramar cnli.l(t tabellen. cxteri, 
ören liknar TN 2300. 
Dimensioner : höjd se tabellen, bredd 
150 mm, djup 56 mm . 
Valet av markeringstabla bero r på an, 
talet personer, som skola kunna sökas. 
För varje sådan perso n erfordras en 
knapp i markeringstablån. Erfordras 
mer än 10 knappar, uppmonteras tva 
eller flera markenngstablacr bredvid 
varandra 
T,11 L M. Ericssons signalsystem höra 
även o ptiska rumssignalcr. 



katalog- I nummer 
onlal I 

tryckknappar höjd I v ikt I 
mm kg 

TN 2350/1 1 82 0,250 
TN 23601'2 2 82 0.315 
TN 2360/3 3 82 0,380 
TN 2360/4 4 146 0 660 
TN 2360/ll 6 146 0,626 
TN 2350/6 6 146 0,690 
TN2360/7 7 229 0 860 
TN 236018 8 229 0,925 
TN 2350/9 9 229 0 ,990 
TN 2360•10 10 229 1,055 

TN 10100. lamptablå för sökarsig
naler. , 
En tablå består av en stomme av matt• 
förnicklad plat med en lamphållare och 
ett lampskydd för varje lampa. Lamp, 
skydde n äro av cellon och l~vereras i 
olika färger. Lamporna äro för 24 V, 
5 W med dvärggän ga. Vid bestallning 
torde spänningen uppgivas. Tablåerna 
levereras med lampo r. 
Dimensioner : höjd se tabellen, bredd 
68 m m, djup 92 mm. 
Dessa tablåer uppsättas på väggen i 
de rum, d ä r någon person skall kunna 
sökas, och kunna eventuellt kombineras 
med s um mer RC 5022. 
Dessa lamptahlaer utföras på beställ, 
ning för upp till JO lampor med siffror 

3t 

Z 3 0/03 

I 
., 

2 3 4 

på undersidan av lampskyddcn . Vid 
beställnin g torde siffrornas placering 
uppgivas· typ I , 2, 3 eller ~-

katalog- I lamp- I sökar- I ... I vikt h •11 komb,na- h01d nvmmer 0 ore t1oner 

mm kg 

rN 10100/1 1 1 64 0,325 
TN 10100/ 2 2 3 108 0,850 
TN 1010013 3 7 162 0,976 
TN 10100/4 4 16 216 1,300 

ITN 10100 6 6 31 270 1,625 

SPECIELLT LINJEMATERIAL FOR PERSON SOKAR
ANLÄGGNIN G AR. 

ND 900. Kopplingsbox. 

0 
Denn~ o:e~sf'~r speciellt kon, 
struerad för personsökaranläggn ingar. 
Den är förstdd med 7 klämmor, av 
vilka en är avsedd för aterledningcn . 
Bottenplattan är av polerad valnöt och 
kåpan av lackerad plåt. 

Dimensioner: höjd 45 mm, bredd 80 
mm, djup 80 mm, vikt 0,19 kg. 
Kabel. 
En speciell typ av kabel för person, 
sökaranläggningar, Typ TDBS, har 
tillverkats I denna kabel finnes en le, 
dare med större diameter än de andra. 
Kabeln utföres med 3, 4, 5 och 6 le, 
dare förutom den ovannämnda åter, 
ledningen. Ledarna äro av förtent kop• 
par med bomullsomspinning och åter, 
ledaren är isolerad med impregne rat 
bomullsban<l. Kabeln sk yddas ytterst 
av en blymantel. 
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VISITER! NGSKONTROLL. 
UD 1100. Visiteringskontrollopporot. 

Denna kontroll.1pparat är avsedd att 
användas i et,1blissement, där perSona.len 
måste underkastas visitering vid utg;\, 
ende. Appar,1tc:n .u1vändes tills.immans 
med en kont.iktanordning B, som kan 
inmontcras i e tt tidstämpelur, ko mbi, 
neras med vändkors, e ller påverka~ 
medelst en speciell tryckknapp. Vid tio 
den för visitering inkopplas appar,1tcn 
och en glimljuslampa tä ndes. 
Da en person p,1sser,u och kontakt, 
anordningen påverk.1s, slockn,u glim, 
ljuslampan och en signalklocka ljuder. 
Lindes glimlju.sL11npan, när k ontakten 
återställes, är pass,,gen fri. Tändes 
däremot en röd signallampa, skall ifråga, 
v.uande person visi teras. 
Apparaten arbct,1r sa att ordningen av 
visiteringssignakma b1ir helt obestämd 

och endast i;cnomsn ittspro•cntcn v1s1, 
teringar bestämmes, A 11t,1let vi~iteringar 
k.rn ,·arkr,1s mell,1n 4 och <:i0 procent 
medebt kopplingsblcck på app,,rakns 
baksida. 
Apparaten är utfö rd för strömmatning 
från belyM,ingsnätetoch kan anslutas till 
såväl lik, som växel,trö m (se bbcllcn). 
l ill apparaten k., n anslutas en extra 
lampa eller signalklocka, A. 
Dimens ioner: höjd 215 mm, bredd 157 
mm, djup 170 mm, vikt ~.1 kg. 

kololag nummer I mör-.spänning 

V 

UD 1100i l 10 110 
uo 1100 127 127 
uo 1100/220 220 

8 

.-... 
ca l-----, 
ca I 
..... i--:.,_(>!:. jll0•2!0 'I 

I ca -I -
I I 
I ~ I l __ • _ •- • _ _ J I 

Z 3 1~"..s-
KONTAKTANORDNINGAR FÖR VJSITERINGSKONTROLlAPPARATER. 

UD 1150. Tryckknapp. 
Try ckknappen är åt erfjädrandc och är 
forse<ld med kåpa av brun bakelit. 
Dimensioner : d,ameter 54 mm, djup 
3 7 mm, vikt 0 ,07 kg. 
Samtliga perso ner so m passera porten 
skola intryck,, tryckknappen. 

UD 1155 Kantoktonordning att kom
bineras med vöndkors. 
Denna kontaktanordning bcstir av en 
speciell tryckkn,1pp mo nterad i en k.ipa 
av sv,,rtlacker,1d plat, försedd med fast, 
sättnings bwlar . 
Dimensioner: höjd 70 mm. bredd 85 
mm, djup 35 mm, vikt 0,Jo kg. 
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Kontaktanordningcn monteras under 
vändkorsct. så att tryckknap pen in, 
tryckes var gang en person passo:rar. 

UD 1160. Konloklonordning att kom
bineras med tidstömpelopporat. 

Denn,1 kont,1ktanordning be.står av ett 
kvicks ilverrör med hävarm och bygel 
samt kopplingsplint av stcatit.9Jonte, 
tade pa en stam me av svartlackerad plåt. 
Dimensioner : höjd 100 mm bredd 50 
mm. diup IS mm, vikt 0,2' kg. 
Kontaktano,dningcn r lverkas då tid, 
stämpelapparaten:. handtag nedtryckcs 
vid stämplmg. 
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LJUSSIGNALER FOR HOTELL, AFFÄRSHUS, SJUKHUS ETC. 

Det av L. M. Ericsson utarbetade ljus, 
signalsystemet fyller alla fordringar 
man kan ställa på ett dylikt och är 
dessutom billi~t både i inköp och dnft. 
Det arbetar follkomligt ljudlö~t och 
säkert. möjliggör kontroll på betjänin, 
gens snabbhet att efterkomma de olika 
g isternassignaler. utc:,lurer f<irvaxlingar, 
bortglömda eller icke hörda signaler 
samt borttager en mangd o nödigt ~pring 
för tjäostepersonaleo, vars tid således 
bättre kan utnytt1as. 
L. M. Ericssons ljussignal.inläggningar 
utföras i tre sy,tem, nämligen for en, 
tva och tre färger. Detta innebar att 
t. ex. en hotellgäst kan tillk.111.i en, två 
eller tre av hotellets personal genom 
att intrycka resp. knapp pa den i rum, 
met 1nmonterade rum, kontakte n. Vid 
två, och trefärg,systemen kunna knap, 
parna ma1keras med symbol ska figurer, 
varför en hotellgäst utan tvekan kan 
tillkalla den av betjäningen som önskas. 
I en lj ussignafon läg~ ning ing,, van I igen 
följande nuvudbestand~dclar: 

l. rumskontakter, 
2. återställningskontakter, 
3. rumsignallam por, 
-½. grupp,, orienterings, och kontroll, 

lampor, 
S. signallampor (ringklocka eller su1Tv 

mc:r ), 
6. batterier och la<ldningsano rdning, 
7. ledningsnät. 

En ljussi1malanläggning enligt en,färgs, 
systemd funger.ir p.i !oljande sätt: 
Da en av rum,tryckknapparna t. ex. T 
intryckes, attraherar återstäl ningsrdäet 
A (med mekanisk fas thallning) sitt 
ankare och sluter ström över de tre 
reläkontakterna, varvid den ovanför 
d örren bdintli~a rumsignallampan /.1 
tändes. och dessutom de pa olika stäl, 
len inom byggnaJen befint1i~a kon, 
troll och orienterings>!rupplamporna 
L~ L.1 Li, signalrepeteringsreläet R h:ång, 
sättes och uts;inder ring, eller sutnmer, 

sii.:nal med jämn,, mc1lanrum. Klockor 
eller sumrar placeras vanligen i hetjä, 
ningcns rum. Da betjäningen. vägledd 
av grupp, och orienteringslamporna, 
anlänt till det rum. vari&an signalen 
kommit. intryckcs aterställn ingsreläets 
A tryckknapp b. varvid ankard släpper 
och samtliga strömbanor brytas. Lämp• 
liga grupp, och o rienteringslampor äro 
1 N 10100 Om betjäningen för en 
långre stund skall vara i rummet, t. ex. 
vid städning, insättes en medhavd nye, 
kel K, RF 912. i den i rumskontaktcn 
befintliga summcm S, varvid signaler 
fra n andra rum markeras av denna. 
Den sökt,, personen kan alltså. nas av 
sign alen, i vilket rum han än befinner 
sig. A nlägg, ingen kan vidare ko mpleb 
teras ml·d en kontrolltabla, JG I.Jl2, 
för att effektivt kunna kontrollera huru 
tjiin ~tepc:rsonakn efterkommer givna 
siiin,1ler 
Vad so111 sagts om en,färgssystcmet 
gäller i princip även för två, och tre, 
färgssystcmcn; med dem kan emellertid 
tva resp. tre personer sökas, varvid 
l1likfär~adc lampor tä11das. markerandc 
d ~n eller d e personer, ~om åsyftas. 
Signalen ~t;\r öppen tills den tillkallade 
infunnit sig och återställt signalen mc, 
d ebt en särskild kon takt. Aters-tälln.ing 
av en ~ign,11 im,erkar ej på d~ övriga. 
Lj ussignalan läggnin gar pa ho tell och 
sjukhus utforas vanligen pa sa sätt att 
varje våning utgör en grupp eller, om 
våningarna äro ~tora. flera grupp.-r var, 
dera o mfattande ett visst antal rum På 
dagen o mbesörjes betjäningen av sär, 

Z 3d.Z7/ 
' .. ...1' l I I I I +~ I Il ' 

l•!z~~Llt~ . i r~\o/'r1! 
I ~ - ·:_; ! 
L.-. ~-s~!J _u I ,.. I ., 

Pr1ncipschemci for ljuu i9nalanlä9gning. 
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skild pcrson,11 för varje grupp, men pa 
tutten utforcs dett,1 a\' en pcr;on, var, 
for anlaggningrns olika grupper maste 
kunna h o pkopp!as, vilket k.m .:,kc i grupp, 
centrakr, som pl,1.:cras en i varje v,rning 
eller en gerni:nsam för alla grupper. 
D .1 den crfordcrlig,1 spanningcn utgör 
2-t V. mastc, beroende pa hdysnings, 
strömmens art, J.ntingen tr,1ns formator 
eller laddningMnordning använd,1;. 
Lämpligen anvandas tv,1 ackumulaior, 

batterier, .w vilk.1 det enil är it)kopplat 
och dd .1m.lr.1 .:,t,11· i reserv clkr uudcr 
l,1ddning. B.1ttcr1~rn,1; k.,pacitct kan b~, 
r:iknas sil att Jcssa åvcn kunna kvcrcra 
den evcntucll,1 nödbdysnrngsströmmcn. 
För laddning av J~kumu1.1tor_crn,1 an, 
vändas var,1 l;,ddnrngsanordnrngar. 
Lcdningsn:itct utföres vid invandig mon. 
t.lge m~d vulkaniscr.1d Tinglednir,gstråd, 
Typ H'l)X gjngcr 0,_9_ mm, ,och ut, 
vändigt med blybbt'l, I yp EEB. 

- - ·--- ,._ ·- - ... 
-
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L,,rr:,~ 
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Principschemo för trefärgsy,temet. 
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Samtliga ljussignalapparater äro samman, 
satta av här nedan upptagna enh~ter. 

Samtliga kontakter kunna även förses 
med signall,1mpa,JGL).H, se prislistan. 

:z -8"""'' 

4 
2 a~~iia 

~~1 

. " 

°' .Zb"~' 

beteckning 

I Tryck knapp 

2 ,'t:,d/'2 
tryckknapp med två kontakt-
hylsor för anslutn. av bord-
eller pöronkonlakt 

• signollompo med röd lompa 
JG 1231 

kotalog-
nummer 

JGT 700 

JGTS 710 

JGL 734 

• Pa särskild begäran kan vit lompo JG 1230 eller grön ~ornpa JG 1232 erhållas. 

8 

vikt 

kg 

0,03 

. 
0,04 

0,08 

11 3 

.. 
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!LLP. 

1-förg ssystemet. 

,chemo,ymbolet för 

! 
kotolog. 

I 
r oppl.-dosa\ 

benömning O(h tack- vikt 
1-färgssystemet nummer 

plalla --
~ IS- z~ ~lb I kg 

I 

0 JG 9201 
,umskontc,kt med tty<k-

a 0. 12 ..., 
knapp -

! I 
I 

211 
---

'I 1/7 z .,r/9 I d,a med t,yckknopp G;) \7 JG 9261 j och uttag för bord- Q 0,13 
eller päronkontokt 

1 

~ vl~J z ✓ ,I 2~ I -t. 
~ JG 9961 

d ,o med tryckknapp 
b 0 ,34 

och summer 

:ZI. 'dd i.,; 2r~~ "Z d,o med summer, tryck- ' 

. 

GJ 
~ 

. 
knopp och uttog för \7 JG 9361 bord- eller pöronkon-

b 0,85 

ra kt ,~ r:, .I ,/t?l~~I -
' 

0 !i"illi JG 96111 d ,o med 6terställ-
0,16 

nings.retä 
0 

'ZI 
I n IJJ 

(i:~ t~~:. 1
,~•"9"0

"••0• •~""10• 0• 

I 
© 0,22 . d,am 102 mm, se sid. 119, .__., 

I 

~ t7 : ✓rl:28 
I 

6 bord- eller parontryckknoppar av 
vonligo standardtyper 

I I 
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2-färgssystemet. 

schemasymboler för katalog-
benämn i ng och täck-

koppl.-dosal 

2-förgssy,temet nummer 
plotta 

'h~9 
(Q) 

z~130 :t JG 920/2 
rumskon!akl med 2 

b tryckknoppor 

2 ... tl'r•~ 
~ JG 926/2 

d,o med 2 tryckknap-
par och uttag för bord- b 
eller päronkontakt 

=ur-~~ ~ 

"--i:. JG 935/2 
d :o med 2 tryckknap-

b 

~ 
par och sum mef"' 

l,;~..7~ -~ d,o med summer, 2 

--l,, JG 93612 tr!ckknopparoch -~!tag \? for bord- eller poron-
7 I kontakt 

z 'n.38' 
~1 

JG 966/2 
d,a med 2 återställ-

b 

flu1 nin gsre!äer 

-::il ,. ,Yd 
,..-®" rumsignallampo med l röd och 

( ®) JG 124612 1 vit lampa 
diam. 102 mm, .se sid. 119. '-...:::. 

-;z. / 
o-:r a, TN 6200 

bordkontakt med 2 tryckknappar 
dimens. , längd 71 mm, bredd 63 
mm, höjd 46 mm. 

rill förhöjt pris kunna dessa kontakter förses med symboliska figurer, se prisliston. 

vikt 

kg 

0,31 

0 ,32 

0,37 

0 ,38 

0,89 

0.23 

0,28 I 
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scllemosymboler för 
J.förguy>leiret 

3-förgssyste met. 

kotolo9• 
nummer benämning vikt 

-::z;f"'"' 
koppl.-dosa l 

och täck
platta 

------1 

rumskontakt med J 
lrytkknoppar b 1 I JG 9203 

~rn------,~-<,~~I d,o med 3 trytkknop• 

• ~ Jv 926 3 par och uttag för bord, 

0
e

0 
\, 7 eller päronkonlakt 

Ai--..~..-- --- ---.. 1 

• 
• 
• 

Y' 
36 3 

d o med 3 trycHnop• 
par oc:h summer C 

Jc; 936 3 

JG 966 3 

JG 1246 3 

TN 6300 

d:~ med summer. 3 
tryckknappar och ut. 
tog för bord- eller 
päronkontakt 

d,o med 3 åte,stälf . 
ninguelätr 

rumsignollompa med 1 röd, 
grön och 1 vit lampa 
diameter 102 mm, se sld, 119 

bordkonlck1 med 3 tryckknoppor 
dimens.· längd l 96 mm, bredd 61 
mm, höjd 46 mm. 

Till lerhojt pris kunna dessa kontakter forses med symboliska figurer, se prislistan. 

116 

kg 

0,40 

0,4li 

0,46 

O,li1 

0,24 

0,80 



z, 

z 

z 

z 

Samtliga system kunna ko mpletteras med 
nedan uppta~na appara ter, vilka UIE(Ör.t 
andra kombinatio ne r av t ryckknappar, 

sumrar etc. och användas vid mera 
speciella b~hov. 

katalog-schemasymboler benämning nummer 

0 

• 
• 

"l~t 

.. 

Z/'"4 
~ 

!iw1 

~ 
~ 

~ 

fm1 
. ., ~ 

g 
JG 9 4 0 

" JG 962 

~ 

JG 954 

✓~-
JG 956 

. 

rumskontakt med 
svmmer 

d:o med tryckknapp 
och återstä ll ningsrelä 

d .o med sum,ner,tryck-1 
knapp och oterstäfl.

1 

ningsrelä 

d a med 6tentällnin,-
relä, tryckknapp oc:h 
ullag för bard- eller 
päronkontakt 

d:o med summer, åter• 
stäl!ningsrelö, tryck-

~ ,ui JG 968 knopp och ullag för 
bord• eller päronkon-

t7 takt 

RF 912 

. .. .. 

d:o med en röd sig
nollampo 

nyckel till summer 

... 

koppl. -dosa 
och täck- vikt 

p latta 

kg 

a o,,s 

b 0.35 

b 0 ,41 

b 0,36 

0,47 

a 0,1 3 

0,01 

11 7 
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JG 920 1. JG 920/2. 

JG 1250. TN 5300 

Må ttskisser på kopplingsdosor och töckplottor hönvisonde till bokstovsbe· 
teckningor i föregående tobelle r. 

ltoppliog,dosor 

räckplaltar ov 
vit isol@rmo~ 

terial 

0 

0 
Les..J -

b 

i-10....i ...,j 4 .. i-

□·7 /2S 

.J 
i-as ....i 

l 
_ ___.J 
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JG 1246. Rumsignallampa. 
:ZJo_a..s,2 

.z ., 0 ~ ..s .:J,,"' 
Rumsignallamporna placer3s vanligen 
ovanför dörren till varje hotellrum. De 
best.i av en bottenplatta av isolermate, 
rial. på vilken lamphåll,ue och kopp, 
lingsklämmor äro monterade, en halv, 
klotformad. matt opalglaskupa JG 
1246 infattad i en vitlackerad kup, 
hållare, samt I, 2 eller 3 glödlampor. 

JG 124611 Rumsignallampa för 
Uärgssystem, försecfd med l röd 
lampa JG 1231. 5 W, 2-1- V. 
JG 12:16/2 Rumsignallampa för 
2,färgssystem, försedd med I röd 
lampa _JG 1231, 1 vit lampa JG 
1230, 5 W, 24 V, samt l mellanvägg 
för lampornas avskärmning. 
TG 12.J6/J Rumsign,11lamp,1 för 
3lärgssystemef. för.sedd med I röd 
lampa J G 1231. I vit lampa JG 
I 230, I grön lampa JG 12]2 5 W, 
24 V, samt 2 mellanväggar för lam, 
pornas avskärmning, 

Vid inbilat ledningsnät tillkommer en 
kopplingsdosa J G I 247. Vid utanpä, 
lig~ande Jedningsnät tillkommer en vit, 
lackerad rund träbricka JG 1218 med 
120 mm diam. och 23 mm höjd. 

JG 1412. Lamptablåer. 

.z.._.3t!>.,2S8 

Dessa lampta blå er placeras i servisrum, 
men fö r att utvisa från vilken grupp 
av rummen som signal givits elJer i 
portierlogen för kontroll av personalen. 
Då sj~ nal ~ivits från ett rum, lyser 
således förutom resp. rums, och grupp, 
lampor även den mot rumsgruppen sva• 
rande lampan i tablå n så att pcrsona, 
len omedelbart skall kunna lokalisera 
signalen 
Lamptablåerna be;tä av bmpor samt 
ev. en surnmer inbyggda i en stomme 
av frostlackerad järnplat. 

Katalog• 

I 
Antal 

j 
I 

Vikt 

I nummer lampor 

kg 

I JG 1412/5 5 0,60 
JG 1412/10 10 0,70 

I JG 1412/15 15 0,BO 
I 
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TN 20102 - TN 20204. Gruppcen- TN 20500, TN 20600. Signolupp

Gruppcentralerna innchå)la ett relä för 
varje !!rupp, inbyg~da i en käpa av 
svartlackerad plat. Over rdäernas kon, 
takter slutes s tröm till grupp, och oricn, 
tcring~lampor samt til l s ign.,luppreparc. 
Dess utom anslutes gruppens summer, 
h:dning till utgkndc ledning fran sig, 
n.alupprep.iren. 
Gruppctntralcrna äro även forsedda 
med en omkopplare för varje grupp för 
.hopkoppling av de olika grupperna~ 
summcrlcdningar. 
Gruppcentralerna utföras för 2-i V lik, 
eller växe),tröm. 
Di mensioncr : hö jd 350 mm, bredd 170 
mm, djup 130 mm. 

j kotalog• I onlal I $frömort I vikt 
nummer I grupper 

kg 
TN 20102 2 likström 2 1 

T,-1 20103 3 likström 2,3 
TN 20104 4 likström 2,5 
TN 20202 2 

I 

vÖJ(el.ström 2,2 
TN 20203 3 växelström '2,6 
TN 20204 4 vöxe'ström 2,8 

120 

repore. 

Signalupprep,irrn är ,wscd<l för utsän, 
dandc av pcr,od i~ka ringsignakr och 
innehallcr ett pcnddrcl:i och dt tid , 
rel;i. Penddreläct begräns.u sii;n.il,:ns 
lä ngd och kan justeras för .-.ignalcr av 
1-5 sekunders längd. 
T1drc!äet begrfosar uppehålld mellan 
signalcrn,1 och kan justeras för uppe, 
h:dl mellan 5 sekunder och 2 minuler. 
Rdäern,1 äro inbyggda i en k~pa av 
svartlackerad plåt. 

TN 20500 .ir avsedd för 2-1- V lik, 
ström, v,kt l,9 kg. 
TN 20600 är avsedd för 24 V växel, 
ström, vikt 2 kg. 

Dimen~ioner: höjd 270 mm, bredd 170 
mm, djup 130 mm 



~ 
ELEKTRISKA NIVÅVISARE. 

Z.!J0/33 

För en rationell drift av vattenkraft, 
verk, vattenleclningsvcrk, anläg,:ningar 
för konstgjord bevattnmg och liknande 
anläggningar ford ras en effektiv övcrva~ 
n ing av vat1cn11!1gång och konsumtion . 
Endast genom en sådan överv.lkning 
kan til lförseln av vatten från områden 
med varierande va11t·ntillgång utnyttjas 
p.'i mest ekonomiska s:i tt ocb samma 
sak gäller i de fall. dar n.igon lorm 
av ackumulering förekommer. 
En sådan ö vervakning ordnas bäst med 
tillhjälp a v elektriska nivåvb;ire, som 
i varje ögonblick. även över stora av, 
stånd, på ett tillförlitligt sätt utvisa 
nivån i olika rc~ervoirer. Ett system 
av sådana nivåvi,Me kan sålunda in, 
rapportera alla vlixling.ir i vattentill, 
gången i olika titlllöden till de mot, 

tagareapparater, som uppstiillts på en 
central punkt. 1-lärigenom möJliggöre, 
icke blott en synnerligen ckonoml\k 
dnH utan ä~tn lörcbyggandc åtgärder 
i händelse av hotande ö,•ersvämningar. 
Vid vattenledningsverk kan med ull, 
hjälp av dessa apparater nivån i de 
oltka rcscrvoirerna rci:i~trcras ocb ge, 
nom komb ,nalion med signal, och 
manöverapparater kan man dels erhålla 
alarm vid vissa kritiska nivå.-r och även 
anordna automatisk start och utlösning 
av pumpmotorer etc. Apparaterna an, 
vändas for såväl vatten som andra 
vätskor och dessutom kunn,1 de an, 
vändas för avståndsindtke, lng av fasta 
kroprars rorclser, t. ex. d:immluckor 
slussportar, gasklockor o. s. v. 
L. M. Ericssons niv.'wisarcsystem är 
uppbyggt av ett llertal standardhcrade 
element. vilka kunna hopbyggas i ett 
stort a nta l kombinationer, varigen om 
man för varje särskilt fall kan erhålla 
den mest l;impliga anlaggningrn. Dess 
viktigaste egenskaper äro i k onh et föb 
jande : Systemet är avsett a tt a r hera Ö\'et 
tv~tråd iga l(dntngar och d ess funktion 
s töres ej av såd.ina motståndsvari:itioner 
i !ednin.11ama, som förorsakas ;w stark.\ 
temperaturväxlingar c'ler mindre J;?O<l 
isolation. Sy~temct till.\ter vidare sam, 
tidig telefoncrini: p.i de använ da led, 
ninj;!arna l edningarna liro ~trömförande 
endast under de korta ögon blick. då 
strömimpulser ut,:å fran s:ind.ircn. men 
vilströmskontroll kan anordnas för 
erhållande av alarm vid lednrni:\fd. 
S~ndareapparaten har sin egen ström, 
a lstrare, varför ingen yttre strömkälla 
erfordras för de primära funktionerna. 
lnga driftsstörningar kunna sålunda in, 
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trliffa pil !,!rund av ute.bliven sttö mtill< 
försd, vilket är vttcrst viktigt ur drift, 
säkerhetssynpunkt. Denna konstruktion 
medtör :ivcn att kostnaderna för driften 
äro synnerligen .små txh ins kränka s ig 
till kostnadc:rn.J för eventuella tillsats , 
apparaters s trö mkonsumtion . 
Mottagareapparatcrna utföras så.väl för 
cnhart indik,·rinl! som tö r samtidig 
indikering o,:_h registrering. Missvis, 
ningen iir obetydlig och oberoe nde 
av m,ito mrådcts s ro rlek. Systemet 
utfores som s tand,ucl för 5 och 10 
meters mätområdc och 2.s eller 5 cm 
mä tin tervall. Pii beg:iran kunna appas 
r,1terna byggJs för andra mätomraden 
och interv,111, såväl större som mindre. 
Sek,mdär;,. apparater för alMmanord, 
ning.ir och inkopp ling ,lV motorer etc. 
kunna anslutas. Systcmtt ~rbctar ö ver 
ett yttre motstånd .w upp till 3000 ohm 
om end,tst en mottagare användes. 
f ö rekom ma tvä mottagare i.kola dnsa 
kopplas i serie ocb yttre motståndet 
får då ej ö verstiµa 2000 o hm. Systemets 
räckvidd är sålunda mycket sto r men 
om änJHJ större räck vidd skulle erfordras 
eller om fler ä n två mottaµare skola 
inkopplas till samma sänduc kan detta 
lätt anordn,1s genom inkoppling av 
reläövcrdraj?. S lutligen b ör nämnas att 
montaget ä r synnerligen enkelt och 
icke kräver fackutbild.1d per.sona!. 

z ·3 1J /~Y 
A 

Indikerande mott09ore. 

122 

Registrercinde mottagare. 

De i systemet ingående elemente n äro : 
Sändareapparatcn med tillhö rande 
hjälpapparater såsom fl o ttör och mot, 
vikt; mottagareappar~tcn , som k.rn er, 
hållas för enbart indikering cllc:r för 
samtidig indikering och r, gistrcring; 
s ignal,1pp.tr~ten fö r alarmcrin)! t ex vid 
h ögsta och läg~la tillå tna nivå ; rcl~• 
överdr.,get, som använde~ om lednings, 
motståndet överstigu vissa värden och 
slutll~cn vilströmskontrollapparaten för 
sådan<1 anläggn ingar, d är man ö nskar 
erhälla alum I händ elst· av kdningsfel. 
Dessutom finnas speciella telefonappa, 
rater för inkoppling på ledningar, som 
användas fö r nivåvisarcsy<tem. 
Fö r vidare inforrn>tion hfo visa vi till 
T eJdona ktiebo\aget L M Ericssons spe, 
cialkatalog nr 182: Elektriska nivåvisare. 



LINJEMA TERIAL. 

L. M . Ericssons linjematerial täcker alla behov av dylik material för 
telefonanläggningar av olika storlek och art. 

l denna katalog har huvudsakligen samlats blott sådan linjematerial, 
som användes vid mindre anläggningar. 

Upplysningar angående våra övriga standardtyper, projekt och förslag 
på specialkonstruktioner lämnas på begäran. 

Här nedan följer en kortfattad klassi ficering av de i katalogen med, 
tagna linjeroaterialgrupperna eller sektionerna. 

Sektion Sid. 

Skåp för kablars överkoppling sinsemellan eller överförande 
till bl'ånktrådslinjer. Monteras på stolpe eller vägg ...... NA 124 

Boxar för montering i skåp eller inomhus, med eller utan 
säkerhetsapparater. Avses för inkoppling av blykablar .. N B 127 

Omonterade: ädelgasrör, kol (åskledare), smältrör och sm:ilt, 
ruffar. Användas både i boxar av div. NB, eller NC,typer 
och i stations, eller abonnentsäkringar ( eller åskledare), som 
ära upptagna i N D,sektionen ......................•. 

Vägg~ och stolpboxar för utomhusmontage, med eller utan 
säkerhetsapparater. Avses för inkoppling av blykablar .. 

Instruktion för inkoppling av blykablar i olika kabelboxar 

Monterade smältrör. . . . . . . . . • . . . ....• . ....... .. .. ... 

Monterade ädelgasrör (åskledare) med eller utan s petsåskl. 

Abonnentsäkringar för inomhus• eller utomhusmontage, 
kopplingsplintar och slutrörsdosor för överförande av blanb 
trådslinje till enpars blykabel ....................... . 

Olika smidesdelar. såsom stolputrustning, skorstens• och 
fönsterjärn, div. fästjärn, installationsmaterial etc ...... . . . 

Stagsmide, spänn= och kabell1ankar ................... . 

Porslins isolatorer ( »hattar») och bussningar . ............ . 

Skarvmaferial såsom skarvrör och förgreningsboxar samt 
div. isolationsmaferial ......... ........ ...... •. . . . .... 

Verktyg av mera speciell konstruktion för linjearbete . .• . 

.. 

NB 130 

NC 133 
137 

ND 140 

N D '140 

ND 141 

NE 152 

NF 162 

NG 169 

NH 169 

NK 173 

123 
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NA 50. Stolpskåp för överkopplings
boxor. 

Stomme av helprc~ad jarnplat. 
Lasanordning med excenter 
Dörr med \'attentat p.1cknmR, 
linjaler av plattjarn for mo ntering av 
overkopplingsboxar och siA'nenngar 
~.lml for styrning av compoundtrad. 
Gcjda för adrc,-~chema. 
fastsattningsb,·glar av plattjårn 

ltotafog-
nummer 

NA 60 1001 
N.-. 60160 

N.-. 50/150. 

124 

ö. 
}~ ri 

• .:it. Il> C: 
~ i:,:, G) 
i:,:=..c-o 
E.,.. o in ._oe;. 
:f a. 

100 
160 

Varmg,1l\'aniseradc 

dimensioner 

I .., .., 
Q. vikt 

iö 
.., 

~ 

" 'ö "' .0 

---
mm mm mm kg 

436 1320 270 8 ,9 

660 340 28f> 14,6 



Montering av , tolpskåp pö stolpe, 

Dessa stolpskäp användas i s. k. för, 
delnings, eller överkopplingspunkter 
för k.btars överkoppling sinsemell,m. 
De olika inkommande och utg5.cnde 
kablarna inlödas i var sin överkopp, 
lingsbox N B 15, som monteras i skåpet. 
Själv~ överkopplingen utföres sedan 
mrdelst compoundtrad. TVIS x 0,7 mm, 
mellan kopplingsskruvarna på de i 
boxarna monter ,de kopplingsplintarna. 
För registrering av kablarna monteras 
signeringar NA 1000 och adresschcmor 
NA 1110 i skapet . 

Stolpsk6p NA SO 150 med överkopplingsboxcr, 
sig neringor och adresschemo. 

Skåpet anbringas på en stolpe medelst 
två monfrringsjärn NE 190 och tva 
stolpbyglar NE 351 . 
Skall skåpet anbringas på vägg erfordra, 
fyra J/s" franska träskruv,n N E J I O.J 
för monteringen. 
Obs 1 Skåpen levereras som visas pa 
föregac ndc sida, alltså utan boMr, mon• 
teringsjärn, träskruvar etc., vilka måste 
beställas separat. 
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,. -NA 115. Stolpskop för sökringsboKor. 

~tomme av hclprösad jarnplat. 
Las,mordning med excenter. 
Dö rr med vattentät packning. 
linjaler av platt1arn fo r montering av 
sakrin~sboxi'lr och styrning av tjartrad. 
FastsättningsbvglJr av plattJarn 

Varmgalvani~eraJe. 
----- --

·li dimensioner 

katalog, :: Q. 

I 
Eö ~1 'tl Q. vik I 

nummer 'tl :, ~- •O ~ •O C .t:. ~ -o ..Q 

I mm 
mm mm ! kg 

NA 116 30 30 436 320 270 8,7 
NA 116160 60 I 660 340 286 14,0 

Dessa stolpskafi använd as vid kablars 
ö verförande ti 1 blanktrad, da saker• 

NA 115 30. 
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.. 
hct,,1pr,.1rakr av olil..a slai;: in för,1s i 
,tromkrctsen. 
K~bl.1rn,1 inlo 1.l.ls I v,u ,111 s~kringsbox 
NB 105 cllo:r NB 2JO, , o m monter.is 
i ~k.Jpct Se Fig. J.:oppllng~~kruvarn., 
p:I de i boxarn.1 mo ntcrJdc s.ikrings, 
phntarn.t förbind,,, mcdcbt tjärtrad, 
Tl ' /N xO.s mm, med de pa isolJtortr 
upplagda blank.\ rr,1Jarna. 
, kap NA JJ5 anbringa~ pa stolpe o:ller 
vagg i enlighet med ~kap I\ Il 50 (se 
sid 12-f), fran vilk., de ~kilj a sig endast 
med avseende p,, linjalerna for rnontc, 
ring av kahdboxarna. 
Med säkringsbox,1rna .,nv:indas dock 
icke n ågra signeringar NA I 000 eller 
adresschcrnor N A 11 I O vilk., behöv.,\ 
endast när det gäller överkoppling av 
linjer. 
Obs. I Skåpen levereras utan boxar, mon• 
teringsjärn, träskruv,,r etc .• v ilka må~fc 
b eställas separat. 

Stolpsk6p NA 115 30 med såkringsbox NB 210'30 
och inlödd kob"I. 



NB l 5. Overkoppllngsboxor utan 
sökerhetsopporoter. 

Dessa kabelboxar monteras vanligen i 
överkopplingsskåp (gatu,, vägg, dler 
stolpskåp) 
Boxstomme av gjutjärn. 
Kabclintag av förtent mässing. 
Kopplingsplintar a 10 par NB 1010/10 
med kopplingsskruvar och lödstift. 
Plintblock av steatit. 
Plintpackningar, N B 2000/ I . z. .z 

2tJIIS.J 1~,sy 
'..J ,J~ 
j..J .J..,J 

.J 

C 

B 

A 

Svartlackerade 

ci .f~ 
C C ~ 

katalog. 0- =;·:; 
ä .c • E Å B C vikt nummer c 0 .. " 

" -- ;-o 
mm mm mm mm kg 

NB 16/10 10 14 130 - 33 0.85 
N8 16/20 20 18 130 40 73 1.16 
NS 16130 30 21 130 BO 117 1,75 
NB 16i 40 40 23 130 12°1'63 2,40 
NB 16 60 60 26 130 160 193 2 ,86 
NB 16/ 100 100 34 130 280 399 6,80 

Ovanstående mått på kabelintai:,:et mot, 
s vara den del av intaJ?et, dit kabeln in, 
föres med påsittande blymantel. Minsta 
måttet, dit kabelns avskal~ue del införes, 
är 3 mm mindre för NBl 5/10-NB 15/50 
och -¾ mm mindre för NB 15/100. 
Då ej specie lla önskemål uppgivas i 
beställningen, levereras boxarna alltid 
m ed d e angivna kabdintagen. 
1 ill varje kabelbox medlevereras en 
lockpackning NB 20 I 0 samt erforderliga 
skruvar för monteringen. 

l 
1...~ 
.... ~ 
1:.~ 
I,_ " 
~i,. 
.: ic 
r.::1.: 
l.li,-
l,; 

l '"• 
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Säkringsboxor, allmän onmörkning 

J\lcJ Jet gcmcn~amma o.,mnct »s.ik, 
ri ng, boxar" bctcdrna ,·i sa<lan,, kabel, 
ho xar. som Jrn utrustade med o lik,, 
S:1k~rhch,1pp.1rater, sa,om kohskkdarc. 
~m.1ltrör. , mii trull.Yr etc. eller med olika 
komb1n,llioncr av dcs.unma. 1-1.ir ncd.rn 
uppt;1g;1s endast nagra .w v,,r,1 mest 
bru kl1_,;,1 ~akringsboxtypcr. 

NB I 05. Sökringsboxor med kolåsk
edare för montering i skåp. 

I Jes~.1 s:ikring~boxar .iro mo nkr,1dc 
10,p,u s säkring,plint.H NB 11(10 10. N/J 
/1011 l tl och N B 1102/ 10, med kola,kb 
dan: s,unt med kopplingsskruvar och lö d, 
~tjft. Skillnadt:n mellan de tre plintty·, 
pcrna be,tar endast i löd,tiften s lä ngd. 
Y,ujc säkringsbox är, beroende pil storlc, 
kcn, forscdcl med olika ,rntal sakrings, 
plintar .w varje typ NB 1100/10 som har 
de kortaste löclstiften, anbring,1s längst 
bort fr.in boxens kabelintag; l.'in grc ner 
rnonter,1s NB 11 01/ 10 och n ärmast ka, 
belintagct NB 1102110. Se f ö. tabellen! 
Box,to-mme av gjutjärn. 
Kabclin t,1g av förtcnt mässing. .,. 

~ • Plintblock av stcatit. 
Plintpackningar, NB 20011} . 
Kol. N /j 2500 5, reH!adeo, h ho pkittade. 
Ncdanst.kndc matt på kabe inlagd mot, 
svara den dd av intaget. dit kabe'n in, 
forcs med påsi11andc blym.rntel. Minsta 
måttet dit k.ibelns avskalade del införes, 
:ir 3 mm mindre. 
Da ej spccic]l,1 ö nskemill uppgivas i 
bcstäl Ini ngcn, l~vercras boxan1.i alltid 
med di: angivn,1 kabelintagen. 

Svartlackerade. 

Till varje s:tkriog~b<>x mc,llcvcrcras en 
lockpackning, N H 1011. ,amt crfordcr, 
hga skruvilr fur montcrin,!!cn. 

NS 10510. 

_ _ _ _ A ___ -i ·, ' 

z JtJ.JJ9 
NS 105/50. 

~ antal sökringsplintar med ,!"':-
olika löd,tiftslcingd C C 0, 

katalog- anta l i '; 'i 
NB 1100/10 I NS 1101/10 I NB 1102110 

.n- e " 8 C vikt nummer por O O> 0 

.:,t, 0),_ 

2"" 

mm mm mm mm kg 
NS 106' 10 10 - 1 - 14 182 - 72 1.95 
NB 106 20 20 1 - 1 18 182 90 162 3.70 
NB 106 30 30 1 1 1 21 182 180 262 6,40 
NB10540 40 1 1 2 23 182 , 270 342 7,10 
NB 105 50 50 1 2 2 26 182 360 434 8,70 
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NB 210. Sökringsboxar med kolåsk
ledare ·och smö ltrör för montering 
i skåp. 

I dessa säknngsboxar å ro monterade 
10,par.; säkring~plintar NB 1200/ 10, 
NH 1201 10 och NB 1202110, med 
k oläskledare och smält:tö r samt mc:d 
kopplingsskruvar och lodst1ft. 

\ .. Slillnadcn mdlan de tre plinttyperna 
bestär enda,t i löJ,tiftrns langd. Varje 
säkringsbox är. beroenJc pä ~torleken, 
försedd med olika antal säkringsp!intar 
av .arje typ NU 1200/ 10, som har de 
kortas te lödstiften, anbringas längst 
bort frän boxens kabclintag; längre ner 
monteras NB 120]/10 och närmast 
kabdintaget N B 1202/ 10. ~e I. ö. t,1, 
bellen ! 
Bpxstorrune av gjutjärn . 

.,_" KabeJintag av fortent mässing. 
Plintblock av steatit. 
Plintpackningar, N 8 2001/ 1. 
Kol, l\B 2500,5, refllade och hop, 
kittade. 
Smältrör, N B .J020/3 för 1A sm:iltströ m. 
På begäran lcvcrc:ras smältrör av samma 
typ men för andra strömstyrkor. 
Nedanståi,nde matt pa kabclintaget mot, 
svara den del av intaget, dit kabeln 
in föres med påsittande blymantd Min, 
sta måttet. dit k.tbdns avskalade del 

'I införe~. är 3 mm mindre. 
Då ~j speciell., önskemål uppgivas i 
beställningen, levereras boxarna all tid 
med d e angivna kabelintagen. 
Till varje sakringsbox m~dlevcreras en 
lockpackning, N }j 20ll. samt crforder, 
liga skru ,•ar för montcriagen. 

! 

NB 21010. 

NB 210150. 

Svartlackerade. 2 .3t? ~ ~ 3 
oota l sokringspliotor med -~"' I 

kotolog• antal 
olika lödS1iflslängd ~ .~ ~ 

.. ~ f Å 8 C vikt 
nummer por 

NB 1200/10 I NB 1201/ 10 I N8 1202/10 : j t~ 
I mm mm mm I mm kg 

NB 210/10 10 - 1 - 14 182 - 72 2 ,00 
NB 210,20 20 1 - 1 18 182 90 162 3,85 
NB2I0 30 30 1 1 1 21 

1182 180 252 6,65 
N8210; 40 I 40 1 I 1 2 23 182 270 342 7 ,45 

NB 210150 50 1 2 2 26 182 360 434 9,15 
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NB 2200- NB 2500. Kolåskledare 

Fig. 3. 

NB 2200, NB 2300. 
(Gamla typen Sri 200 och SA ]00.) 
NB 2200/5, Fig. I , och NB 230015, 
Fig. 2, skilj a sig endast satillvida som 
den senare ar försedd med en halig, 
het fylld med en metall med lag smält, 
punkt. Vid starka urladdningJr s mälter 
metallen och Uyt<r ut, varvid kolen 
kortslutas och linj en jordfö rbindes 
Tva d ylika kol sammanpressade och a t, 
skilda av ett glimmcrmellanlagg N 8 
2900! 1 bilda en a~kledarecnhct för 
en enkellinje, se Fig. 3. 

NB 2500. 
Tva kol reffladc och sammanpressade 
men utan glimmermcllanlagg bilda en 
askledare för en enk<'I linje, se Fig. -I 
U rladdningsspannin~cn för Jess.i ask, 
ledare ar ca 500 700 V. 

•ikt pr 100 s i. 

NB 220016 
NB 2300/6 
NB 2500 6 

kg 
0,20 
0 ,211 
0,4' 

NB 2900 I. Glimmermellonlägg. 
(Gamla typen SA 1000.) 
Dc~sa 11;hmmcrmell.1nldg~ äro av,cdJa 
for kolasklcd.1re NB 2200 5 och NB 
2300 5, se Fig. 3. 
Vikt p~r 100 \t · 0 il:>6 kg 
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fig. 2. 

A 

fig. 4. 

NB 3110150. Ädelgosrör. 
(Gamla typen SA 2 110.) Z 

~--A - - I 34J~J 
~-~ ?-;;-,~ 

' 
D essa rör ä ro utförda för en t:inJ, 
spänning av ·400 525 V m:iximalvärde 
vid 50 p/s sinusformerad viixclström. 
DimeMio ner: A 50 mm, 8 6 mm, C 
11.s mm. , ikt per 100 st. 0,7s kg. 

NB 3150111,s. Ädelgosrör. 2 
(Gamla typen SA 2150.) .3,?J y'6 

~ · 
Dessa åskledare med bakelittändh ybor 
anv,rndas på o lika ~•kcrhetsapparatcr, 
såsom säkringsboxar för kablar, abon, 
nentsakringar etc. 
De kunna i de flesta fall in\iittas. om 
så o n~k.is. i s tä llet för a\klc:darekol 
NB 2500 5 utan att resp. apparab kon, 
struktion behöver andras i o vril{I. Ut, 
bvtd bn sf1lund,1 ske på alla plint.ir 
11II boxar NB 210 och NC 125 och 
liknande typer Pa sid 13 1 v1~as en 
10,pars säkr,ni;splint , dar ett kol uc, 
by1t~ mot ett .,delgasror 
\'anli)lcn är det omojligt .att pa förhand 
bestämma hu:ru manga av en kabel'> 



linjer skola förses med den ena eller 
den andra åskledaretypen; kolen äro 
billiga men ej så funktionssa1-ra, medan 
ädelgasrören äro tekniskt betydligt 
bättre men dyrare. 
Med de nya ädclgasrören NB 3150/ 
11,s erhålles en stor elasticitet i detta 
avseende, emedan man först sedan lin, 
jerna byggts behöver bestämma den 
för varje linje lämpliga åskledaretypen 
och insätta motsvarande .iskledarc. 
De elektriska egenskaperna hos dessa 
rör ära i stort sett desamma som hos 
ädelgasrör N B 3110/ 50. Tändspän, 
ningen är sålunda 400-525 V (maxi, 
mal värde) vid 50 p/s sinusformad växel, 
ström. Utan att mista sin funktions, 
duglighet, tål ädelgasröret NB 3150/ 
11,s en ström på c:a 3,5 A så länge att 
ett med detsamma seriekopplat 3 A 
smältrör N B '1010/J arbetar, vadan det 
senare kan inkopplas i linjen säsom 
skydd för det förra. 
Anm.! Smältrören NB 4020/3 skola för 
en ström på 3 A arbeta inom 1 sekund. 
Dimensioner; A 46 mm, B 11,s mm, 
vikt per I 00 st. O,ss kg. 
Adelgasrören N B 3150/ 11 .s levereras i 
standardförpackningar om 50 eller 100 
.rör. 

. . 

NB 4010- NB 4100. Smältrör. 
(Gamla typen SB 10-SB 100.) 

NB 'JOJO. 

~ 
I denna typ av smältrör är en av de 
ändhylsor, vid vilken smälttråden är 

fastlödd, rörlig på glasröret. Smältröret 
monteras så att smälttråden genom 
hylsan h ålles sträckt. När traden smälter 
drages hylsan av röret och kretsen 
brytes. Rak smälttråd användes i denna 
typ. 

NB 4010. 

---"id ..;? i ? 

I denna tyj:> äro båda ändhylsorna 
fästa vid glasröret. Kretsen brytes endast 
genom trådens avsmältning. Rak smält, 
tråd användes i denna typ. 

NB 4100. 

Dessa rör likna NB 4020 men den 
r:aka srnälttråden är inbäddad i asbest, 
pulver förutom den mellersta delen. 

E 
.,, .. 

'i 
a, of ~. 

katalog-
C 

!!! -:;; .. Q. .. 

l~; -0 nummer ;ij o -"O ,.,_ ·;.-
~ ~ "O 

A mm mm 

I 
kg 

NB 4010/3 3 25 6,5 0.20 
NB 4010 5 6 26 6.5 0,20 
NB 4020/0,5 0,5 64 7,5 0,39 
NB 4020 1 1 64 7,5 0,39 
NB 4020 2 2 54 7.5 0,39 
NB 4020/2 ,5 2,5 64 7,5 0,39 
NB 402013 3 64 7,5 0,39 
NB 4020/4 4 64 7,5 0,39 
NB 402016 6 54 7,5 0,39 
NB 4100/6 5 225 11,5 3,03 

NB 4900/1. Kortslutningsbleck. Z 
(Gamla typen SB 1000.) Jd 3 .S-" 

C 
,«<"' ,_, 

:;;->" J 
~ -

Detta kortslutningsbleck användes i 
stället för smältrör NB 4020. när de 
båda rörhållarna sko la kortslutas. 
Dimensioner: längd 54 mm, max. bredd 
7,s mm, vikt per 100 st. 0,22 kg. 
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NB 5010- NB 5060 Smältrullar. 
(Gamla typen SC 10-SC 60). 

katalog- I total I smält,tröm I nummer längd 

mm A 
NB 601 01iO 17 • 0,25 
NB 6020 8 17 0,20 

NB 6030130 17 0,26 
NB 6040/30 17 0 ,50 

I 
NB 6060/40 17 0 ,50 
NB 6060/12 17 6 ,00 

NB 5900, l, Kortslutnings5tycke. 
(Gamla typen SC 1000.) 

smälttid 

30 
8 

30 
30 
40 
12 

Detta stycke användes istället för smält, 
ru llar N /j 5010-N /j 5060 når de två 
hällarn,1 skola kortslutas. 
Dimensioner: A 13 mm, B 15 mm, C 
9 ,5 mm, vikt per 100 st. 0,05 kg. 

I 
rullens 

motst6nd 

I ohm 
20- 27 
46- 51 

14,6- 16,5 
7 ,8- -8,2 
4,0-6,0 

0,10-0,13 

Måt!skiss för NB 5900 I. 

,.. .. 
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I 
färg I vikt pr 100 ,t. 

kg 
S"'lart I 

0,145 
blå 0,148 
grå 0,146 
rosa 0,163 
grön 0.161 
räd 0,163 

NB 59001). 

\ 



NC 5. Spridningsboxar utan säker
hetsopporater. 

Dessa väggdosor användas speciellt vid 
fördelning av en 10,pars blykabel i 10 
enpars blyhblar, vilka förseglas i de 
IU slutrör, typ ND 2030, ~om aro mon, 
terade i väggdosan. 
Boxarna anbringa~ pa yttre husväggar. 
pa en höjd av c:a 3 m. 
l varje box är inmonterad en 10,pars 
kopplingsbox med plint. Till plintens 
kopplingsskruvar 11nslutas de ur slut, 
rören framstickande blanka trådslad, 
darna från enpar~kablarna. 
Stomme av gjutjarn. 
Kabelintag av fö rtent mässing. 
Kopplingsplint, 10,pars, Nli 1010/10, 
med kopplin~sskruvar och lödstift. 
Plintblock av s teatit. 
Plintpackning, N B 2000/ J. 
JO st slutrör, ND 2030, av vitkokad 
mässing 
Obs. I SI utrören levereras vanligen av 
storleken ND 2030/5. På begäran kan 

i stället storleken N D 2030/ 1 eller N D 
2030110 levereras utan prisändring. 

Varmgal vaniscrade. 

I ål i; I 
0 . ! I.. 

C C GI 

.l? E 
(L :=·-; yttre dimen- 1 

.l? E ö ~.= E s,oner: höid x vikt 
D:, c D c, 0 bredd X d YP _,, C .,. D>-

I 0 l!.,, 

NC6/10 I I mm 
I s5x1;;x,so I kg 

10 14 2,4 

Ovanstående mått på kabclintagd mot, 
svar,, den del av intaget. d11 kaneln 
intöres med pasittande blymantel. Min, 
sta måttet. dit kabelns avskal.1dc del 
in/öres, är 3 mm mindre. 
Da ej speciella önskemål uppgivas i 
beställningen. levereras v~ggdosoroa 
alltid med det angivna kabelintaget. 
Till varje väggdosa medlevereras en 
packning, NB 20 I 011. för kopplings, 
boxens lock. 
för väggdosans uppsättning använJas 
llimpligen två tnskruvar nr 10. 12 eller 
14 k. h. med fiberpluggar e, dyl. 

Vöggdosa NC 5/\0 mo~terad med 10- och enporskoblar. 
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Stolpboxor, ollmön anmärkning 

Bcnamn1n~cn »~tolphox» rc,p. -.\ak, 
ring,,tolpboxv anvanda v1 for ,åJan;i 
kabclhoxar utan rc,p. mi:d ~~kcrhd~, 
apparater. vilka 1d,c bchov,1 montera, 
1 s.,t\l..1lda skap utan fast~tt.J<; direkt 
eller mcdcl,t n1gon enkel monterings, 
v1okd [l,t ,1olpar. <;tolprcglar, ror,rod, 
väggar etc 
Stolpboxarna (avcn sakring~stolpboxar, 
na) aro for,cdJa mcJ ,kvddshuvar av 
plat 

NC 25. Stolpboxor uton sökerhets· 
apparater. 

Dessa ,tolpboxar .mvandas lram\t for 
distribution av I en sådan \to lpbox 
inlcidd 10, eller 20,pns blykabel medelst 
bldnktråd Harv1d förenas kopplings, 
~kruvarna på de i ,tolpboxarna mon, 
terade kopplingsplintarna medelst tjar, 
tråd, Tl'/NxO,s mm. med d e pa bo, 
latorcr upplagda blanka tradama. 
D1,tnbut1onen kan även delvis utföras 
medebt cnpars blyk,1blar. For <lett.i 
fall är i stolpboxarna plah ,,nordnad 
för h•å {i 10,pamtorlekcn) rc,p fyra 
{i 20,parsstorlekcn) cnpars slutror, ND 
20J0, 1 vilka enp,u~ k.lbl.irn.1 skola 
for\cgla, 
Slutrorcn med levereras icke till stolp, 
boxarn.1 utan m.istl! vid behov bestal, 
las separat 
Stomme o ch tJiirtr.idsförarc av varm, 
gdlvam,cr.11 gJutJarn. 
Huv ay varmgalvaniserad och falsad 
järnplat 
Kabchntag av fortcnt miis~mg. 
Kopphngsplmtar a 10 par, NB JOJO JO. 
med l..opplmgsskruvar och lod,tift. 
Plintblock av s teaht. 
Pl,ntp,lcl..ningar, N B 2000/ I. 

NcJaMt.tcnJe matt pa kabclmt.1gd mot, 
~v,1ra den del a, intaget, dit kabeln 
mforc~ med pa,11tande blymantd Min, 
,t.2 maltet, Jit k,1bcln:. avsk., l.,Jc dd 
111forcs, är 3 mm mmdrc. 
Da e1 spcc1cll,1 oMkem.11 upp!!ivas i 
l,c,ullnmi:cn, lcvercr.i, ,tolpboxarn,1 
.lllt,J med J e an,i:l\•na kabclint.1gen. 
T,11 vaf)~ stolpbox mcdlcvcrera~ en 
lockracknmg, NB 201J, ~~mt tvenne 
1/lb" montcrin,:,bu!tar med muttrar. 
J-or stolpboxen, montcrin,: pl rcir\ tod 
anv.indi!~ en rcirkl.1mmcr, NE l SO/ 1; for 
upp~attning på tr,1,tolpc, vagg de. en 
montcrmgwinkel, NE JiS /. 

NC 25 10 ulon huv 

NC 25 20 ufon huv. 

"Z .31} 
koto log- o ntal kobelinlogels yttre dimensione-r hu~en, dimen~oner 

vikt 
nummer por inre d iometer höjd)(bredd Xdjup ho1d / breddy djup 

mm mm mm kg 

NC 25 10 10 14 1BO,<IOOXl06 165, 75 , 80 1 ,!IS 
NC 25 20 20 18 200 100/ 140 180 90/ l 15 2,60 
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NC 100. Sökringsstolpboxor med kol
oskledore. 
Dessa säkringsstolphoxar användas, i 
likhet med N C 25, främst för distribu• 
tion medelst blanktråd av i en sådan 
stolpbox inlödd b lykabel. 
Distributionen kan även delvis utföus 
medelst enpars blykablar. För detta fa ll 
är i stolpboxen plats anordnad för 
sex enpars slutrör, ND 2030, i vilka 
enpars kablarna skola förseglas. 
Slutrören medlcvcreras icke. 
Stomme och tjärtrådsförarc av varm, 
galvaniserat gjutjärn. 
Huv av järnplåt, falsad och varmgal, 
vaniserad. 
Kabelintag av fö rtent mässing. 
Säkringsplintar a 10 par, NB 1101/10. 
med kolåskledare samt med kopplings, 
skruvar och lödstift. 
Plintblock av stcatit. 
Plintpac~ningar, NB 200111. 

' 

Kol, NB 2500/ 5, reffladc och hopkittade. 
Nedan stående mått på kabelintaget mot, 
svara den dd, dit kabeln intöres med 
påsittande blym,1ntcl. Minsta måttet, 
dit kabelns avskalade del införes, är 3 
mm mindre för NC 100/10 och 5 mm 
mindre för NC 100/20. 
Då ej speciella öns kemål uppgivas i 
beställningen. levereras stolpboxarna 
all tid med de a n~ivna kabelin tagen. 
Till varje säkringsstolpbox mcdlcvereras 
en lockpackaing, NB 2012, samt tvenne 
l/8" mo nteringsbultar med muttrar. 
Till 20,pars storlåcn mcdlevereras 
dessutom en särskild tjärtrådshållare. 
För stolpboxens uppsättning på rörstöd 
a nvändes en rörklammcr, NE 180/5; 
för uppsättning på trästolpe, vägg etc. 
en monteringsvinkel, NE 17515. 

:z -$t111? 1J Z ~t7762 
NC 10010 utan huv. NC 100120 utan huv. NC 100 20 monterad pö vögg. 

katalog-

I 
antal I kobelintagels I yttre dimensioner , !huvens dimensioner: I 

nummer par inre diameter höjd Xbredd X djup höjdX bredd Xdjup 
vikt 

mm I mm mm kg 

NC 100/10 lO 14 235X 140X 140 220X140Xl 15 3,50 I 
NC 100/20 20 23 I 435X 160X 140 390 X 150X 116 6.30 I 
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NC 125. Sökringsstolpboxar med kol· 
åskledare och smöltrör. 

Dl·ssa säkrings5tolpboxar användas. i 
likhet med NC li, tram~t for di~tnbu, 
t1on medcl~t blanktr,1d av i en sad,m 
stolpbox inlodd blykabel. 
Distributionen kan a\'rn Jeh-is utföra~ 
medelst enp,1r; blykabLu. for detta tall 
är i stolpboxen pl.11s ,1nordn.1d for 
sex enpar, ,lutrur, ND 2030, i vilka 
cnpars 1-.ahl,una skola forseglas 
Slutrörcn mcdlevcrer,1s icke. 
Stomme och tjartr/11.lsförarc av varm , 
galvaniserat gjutjarn. 
Huv ,w iärnpl,H, fo l~.1d och varmgal, 
vanjserad. 
Kabclint.1,i:: av förtcnt mässing. 
Sakringsplintar ä. 10 par, NH 120110, 
med kola5kledarc och smaltrör samt 
med kopplin1mkruvar och lödstift. 
Plintblock av steaht. 
Plintpackning,lf, NB 2001/1. 
Kol, NB 2500. 5, reftlade och hop· 
ki1tade. 
Smältror, NR -1020 '], för 3 A smalt, 

,trom, Pa beg,ir,m levereras ~maltrör 
av s,1mm.1 typ men for andr,1 strom 
~tyr kor 
N~d,1n~t;\ende m.ilt p,1 k.lbdint.lgct mot, 
,vara den del. dit k.lwln inforcs med 
p.1s.1ttamlc blymantel. Min~ta mattet, 
J1t kabelns avskalaJc Jcl mför,s, är 
3 mm mmdreforNC /15 JO och 5 mm 
mindre for l\.'C 125 20. 

Da ej speciella önskemal upp~ivas i 
bcstJllningen, lcvcrcr,1, stolpbox.1rna 
alltid med de ,1ng1vn,1 kabdmtagcn. 
Till varie s:ikring"tolphox mcdlcvcrera, 
en lockp,1ckning. NB 2012. s,1mt tv.\ 
3/,~•• montcring~bult,,r med muttr,1r. 
Till 20,pars s torleken mcJkvercras dess, 
utom en särskild tpr1r.1d,hå llart. 
för stolpboxens upp,attntng p,1 rörstöd 
,mvändes en rcirkl.lmmcr, NE 180 5; 
for uppsattning pa trastolpe. väi:g etc 

en montermgsz cl, ~7;,5, / 

~ ~g7~/ =I 

... 
NC 12510 utan huv. 

I 
NC 125 10 monterad på vägg. NC 125 20 utan huv 

kotolog - I ontal I _kobelinlogets I yttre dimensioner: I huvens dimensioner: ' 
nummer par mre d1ometer höid x bredd ;<djup höjd X bredd /diup vikt 

I 
mm mm 

j 
mm kg 

NC 125 10 10 14 235X 140X 140 220Z140x 115 3,80 
NC 126 20 20 23 436Y160Y 140 390/ 160/115 6,45 --
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••• ? ·-~ --
Instruktion för inkoppling ov blykoblar i l. M. Ericssons kobelboxor. 

Om ej annat överenskommits, l everer,1s 
alla L. M. Ericssons kabdboxar fullt 
färdiga för i11koppling av kablar. Bly, 
kablar med pappersisolerade ledare, 
enligt vårt kabelvcrks standardtyp EPB 
x0,6 mm, användas vanligen, men även 
andra sorters blykablar kunna med för, 
del användas. Deras inkoppling t1tförcs 
analogt mc:d papp~rskablarnas. 

I. Inkopplingen utföres lämpligast ej 
ute pa linjen. utan inomhus i någon 
verkstadslokal. da man pa detta sätt 
uppnår noggrannare arbete. Till 
boxen inko pplas en kabelsladd, som 
sedan ute på arbetsplatse.n genom 
en vanlig skarv förenas med d en 
övriga kabeln . Kabel.laddens längd 
brukar vara 2 å 3 m, beroende på 
var det visar sig bäst att förlägga 
skarven. 

2. Kabeln skal;is till lämplig längd. 
Skalningen tillgår sa, ;itt man. ~ör 
ett snitt i blymanteln runt kabeln 
och sedan bryter av manteln. som 
därefter drages loss. ;\fanteln på 
grövre kablar måste Eläkas upp med 
en kabel kniv. N K 210. 
Den isolcringsbinda av bomul.l eller 
papper, som omgiver kabdkärnan, 
borttages. Kabelkärnan ombindes 
med en smal isolt:ringsbinda invid 
manteln. Denna ombindning in, 
skjutes till en del mellan kabel, 
kärnan och manteln. så att isolc, 
ringen på kabelledarna ej skadas mot 
den avskurna manteln. 

3. Den skalade kabeländan doppas i 
till 130" C uppvärmd ljus isolerings, 
ma.ssa. NH 1002. Härigenom befrias 
kabellcdaroa från ev. tidigare före, 
fintlig fuktighet och skydd,1s mot 
inträngande av ny sådan. Massan, 
som ddvis fastnar på kabel!edarna, 
förhindrar även pappersisoleringen 
frän att veckla upp sig. 

-½. Kabeln införes i det förtenta kabel, 
intaget till sådan längd att b ly, 
m;inteln när c:a 10 mm genom 
detsamma. Om yttcrdiamekrn på 

kabeln är betydligt mindre iin innei'< 
diametern pa intagsröret, kilas ka, 
bdn fast medelst en bit blyplåt, 
exempelvis av 5jälva blymanteln. 

5. Blyma nteln lödes fast vid boxens 
intagsrör, ~å att full~tändig tätning 
erhalles. Löd tenn, NH J 015, an, 
vändes. Lödstället rengöres först 
och bestrykes omedelbart härefter 
med st earin. Sedan smältes lö dtennet 
p~ lödsdillet medelst en blåslampa, 
NK 250. vardter det med tillhjälp 
av blåslampan och en flerdubbel 
stearinindränkt linnclapp(»lödlapp») 
strykes ut och fotrnas så, att övet, 
gången från kabelintagsrö ret till bly, 
mante1n avrundas. 

6, Ledarna d elas upp i ett mot h oxens 
sto rlek svarande antal knippen (fig. 
1, a), vilka läggas på boxens botten 
mellan lödstift~n . 

7. Ledarna fästas vid lödstiften, varvid 
början al!tid göres med en märktrad, 
som inlägges på första p lintens för,ta 
lödstift, d, v . s. stiftet längst upp i 
högra hörnet (Fig. I, b), da boxen 
betraktas bakifrån. Den andra leda, 
ren i paret fäsks till n-iista stift i 
ordningen, cl. v, s. till c, Fig, I. 
Ledare tillhö rande ett och samma 
par få ej skiljas åt. 
Ledarna bockas med påsitt;inde pap, 
eer utmed resp. lödstift. Bockningrn 
får ej ske i för skarp vinkel. dä 
eljest kopparträden kan brytas. 
Papp~rsror /1..'J-l 101.51-l (för kopp, 
\ingsplintar utan säkerhetsapparater) 
resp. NH 1031-J (för säkringsplin, 
tar) trä das pä stiften och ledarna så 
att stil tspetsen lamnas fri på c:a 5 å 
6 mm längd. 
ledarnas pappersisolerin g tages av 
medebt en t.rådskrapa. NK 205, 
mitt för lödstiftets skår;i. Den blanka 
ledaren trychs ned i s käran samt 
lindas hårt ett varv kring stiftspctsen, 
v~refter dt:n överskjutande delen 
klippes bort. 
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8 Ledarna lödas fast vid respektive 
lödstiftsspets.ar. Som lodpastl (fluss, 
medel) användes harts löst I sprit. 
Syra far aldrig användas. Harblös, 
ningen paföres sparsamt. emedan 
avledning elJcst kan uppstl till när, 
liggande kontakter och stomme vid 
den uppvärmnm11:. som lödnin1:cn 
förorsakar. Lödningen utföres med 
lödtcnn I tradform, NH 1020. En 
stor lödkolv bör anvandas, enär 
den haller värmen battre och däri, 
genom underl.ittar arbetet. Elekt. 
riska lödkolvar, NK 270 eller NK 
271, äro harvid mycket lämpliga 

9. Kabeln uppvärmes !att medelst en 
blaslampa. NK 250, narmast intill 
boxen, sa att den Fuktighet, som 
under .ubctet möjligen inträngt 1 
kabeln, blir väl uttorkad. Uppv.irm, 
ningen underlättar även inträngan, 
det av isolenngsmassan. som enligt 
följande punkt 10 inRiutes i boxen. 

10. Den ~kalformade fördjupningen 
vid kabelintaget (Fii:. l , d} inuti 
boxen fylles först till en del med 
ljus isolcnngsmassa, NH 1002, som 
inträni;;er i kabeln, och därefter 
med svart isoleringsmassa, N H 
1001, till 2 a 3 mm under för, 
djupning~ns Ö\'erkant (Fig. 2). Mas, 
sorna uppvärmas för ingjutning till 
flytande b llstand men ej mer an 
nödvand1gt, enår pappersisoleringen 
eljest kan skadas 

It. Boxen fylles helt med högst 130 
C varm, IJUS isolerinFt5massa, NH 
1002. Sedan ev. fuktighe t gatt bort 
i form av bubblor. hälles massan 
ti llbaka i kärlet. da en tunn be, 
läggning återstår 

12. Tätnini,:skanten pa locket s.tmt 
boxens baksida bc,trykas med svart 
isolcnngslack, N H I 005, varefter 
packnin~cn, NB 2010 NB 20JJ, 
ii;idränkt i samma lack. omedelbart 
p.llägges och locket 'tlllskruvas. 

13. Sedan ovanstående utförts göres 
holat1011sprov samt prov för av, 
brott, kontakt eller korb lutning på 
varje ledare. 

Om en ~teatitplint bh\'it sönderslagen 
vid transporten kan den lätt utbyus 
före k,,belns inkoppling i boxen tHr, 
vid bör beaktas att plintpackningtn, 
N B 2000 eller N 8 2001, som lägges 
mellan box och plint, först doppas i svart 
isolamgslack, NJI 1005, vardtcr den 
nya plinten omedelbart fast!.kruvas pa 
sin pl.1ts. 
Da ovanstacndc regler iakttagas, bliva 
kabelboxarna fullt hermetiskt slutna 
och motsta även d e ~varaste klimatiska 
förhallanden. 

" Kobelbo• färdig för p6skru,,ning av lockat. 
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ND 11. Monterode s möltrör. 
(Gamla typen SD J I ). 

Plmt av ~tcaht eller porslin. 
Huv .tv ~v.irt!Jckerad J,unplat. 
Sm.iltror, NB -1020 to r 3 A. På begå, 
ran levereras smaltrör av s,1mma typ 
men för andra strömstvrkor. 

kotolog. antol I yltre dimen- I 
vikt smÖlt• .sioner: längd x 

nummer rör bredd x hojd 

mm I kg 
NO 11 '2 2 94 x 28 x 42 0.13 

För montering anvandas lämpligen 
tva traskruvar nr 6 eller nr 8 k. h. 

ND 160. Monterode ödelgosåsk-
ledore. 
(Gamla typen SG 545). 

14int av steati t eller porslin 
Adclpså~klcdare (ädelgasrörJ 
NB .>110150. 

för montering an vändas lämpUgen 
tva träskruvar nr 6 eller nr 8 k. h . 

nummer ad~~~o•- d imensioner 
vikt kotoloe- 1- ontol ·1 p lintens 

NO 1601 j 
mm 

86X21 I~ 
0.055 

ND 180. Monterade ädelgos- och 
spetsåskledore. 
(Gaml,1 typen SG 550). 

Plint av ~teatit eller porslin. 
I J uv av svartlackerad j.irnpl.\t. 
ÅJelgasasklcdare (å.Jelgasrör) 
NB jJ JO 50. 
Spetsa~klcdarc av vitkok,td mä~~ing, 
parallellkopplade med var sitt ädel, 
ga,ror. 

kotolog- 1 antol . yttre d~men-1 
adel gas- s,oner: langd x vi kt 

nummer ror bredd x höjd 

NO 180 1 I 2 I 88X~;X 46 I 0~~6 ' 

För montering användas lä mplii;:cn 
tva träskruvar nr 6 eller nr 8 k. h , 

NO 11,2. 
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... 

ND 311 och ND 312. Abonnentsök· 
ringar me d spetsåskledore, kol- eller 
ödelgasåskledore och smöltrör för en 
d11bbellinje. 

(Ersätter ND 310). 

Dc~sa abonnentsäkringar ,kvdda mot 
överspanningar, sasom askslag e. d., 
och farliga strömstyrkor, t. ex vid kon, 
takt av den blanka telefonledningen 
med starkströ01sledning,1r. 
Abonni:ntsakringarna montcr,,s inom, 
hu~. vanligen pa väggi:n i <len lagen, 
het, där abonnenkns telefonapparat 
uppsatts. De kunna emellertid avrn 
med fordel användas pa ~tation. 

Plint av steatit. 
Huv av lackerad jamplat. 
Spetsaskli:dare. 
Kol NB 2500/5 för abonnentsäb 
ring ND JJ l tl, 
Addgasrör NB Jl50/ ll ,s för.i.bon, 
nentsäkring ND 312/1. 

Obs.I Kolen kunna när som helst er, 
sättas av dessa ädelg,1srör och omvänt, 
utan att huven eller några övriga de, 
taljer på abonnentsäkringen behöva mo, 
difieras. 
~mältrör N 8 -1020/J (f. d. SB 20 J) 
för 3 A smältström. 

ND 31111. 

... --==:;p; --- -
Pa begäran !t:vcrcras ~mältrör av samma 
typ, N B -IO:W, m.:n för ,rnJr,, ström, 
styrkor. 
Skru vklämmor för linje, och jordträ, 
darna 
Tva 5 mm fa~ts.ittningshal. pa~sa för 
träskruvar nr 6 t:lh:r nr 8 k. h. 
Längd 90 mm, bredo 70 mm, höjd 58 
mm. 
\"ikt 0.Ja kg. 

I 
katalog- I 
nummer 

ND312/1 

sökringskombination 
L linjesidan 

med 

med 
spets
ödel• 
gasrör 
och 
smöll-
rör 

A opparatsidon 

D"n enda skillnaden mellan den hit• 
tills saluförJa säkringen /\'D J 101.l och 
den nya ND 311/1 .ir den mojlighct, 
som nu finnes att ersätta kolen mi:d 
ädelgasrör. Så fort vårt nuvarande Ja, 
ger av ND 310 1 uttömts, komma vi 
sålunda att leverera ND 311,1. 

ND 312;'1 utan huv. 
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ND 1405- ND 1487. Slutrörssökringor 
för enpors kobel. 

(Ersattcr ND .J 10 och liknande). 

Slutror~s;ikringen .mvandes ofta,t ,om 
en abonnentsakring, ,·ilken huvudsak, 
!igen monteras utomhus, vanligen pa 
en ) ttcrvagg, bredvid ett fon~tcr till 
det rum, dar ahonntn1c_n) ,lppar.11 upp, 
stallts, pa ett skor~tea~järn etc 
ft'lontcringcn utomhus möjligi;örc, 
främ,t däri~enom att slutrörssakringcn 
ci blott clektri)kt skyddar abonnenten) 
.1pp.u.1t u t,m ävc_n ar kon~truerad för 
överfarande ,1V abonnl!ntlinjen fr.m 
blanktr.td till enp;ns blymantlad ,1hon, 
ncntkabd Denna senare kan allu.a 
draga) ut1fran, t . ex. genom fon)tcr• 
po)kn eller )(en om taket och anda 
fram till abonnentapparakn i en obruten 
stracka Vid en v,mlig abonnentsakring 
daremot ma~te ju kabeln avbryta), efter 
införande inomhus, för säkringens in, 
kopplinit, vilken kopplingspunkt utgör 
en vanlig felkälla. 
Overgfo1,cn fran blanktråd till cnpar)• 
kabel göres tack vare dtt i slutrörs)äk, 
ringen inmonterade slutrorct, N D 2030 
eller ND 2 J JO, direkt, ut.in anvandning 
av J(ummii)olerad överkopplingstråd 
(tjartrådJ. Kabel.mdan förseglas hc:r• 
metiskt i slutrorel medelst svart 1so, 
le_ringsmas~a, NH 1001. För närmare 
upplysningar hanvisas till beskrivning 
av slutror, sid. 150. De fran isolation 
befriade kabcltradarna. som sticka ut 
ur slutröret, och de från två vanliga 
isolatorer kommande blanktrådarna, 
som kunna vara foda upp till 3 mm 

ND 1-410 l. 
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1 di,tmcter eller ånnu grövre om k,1bd, 
skor anvanda,, an,lutas till va.r i.in 

skru\'klämm,1 i ~lutrör,,akrin~m. 
Denna förenar i sa;: ,alunda en vanlig 
abonncntsäkr1ng och de anordningar, 
,om erfordra, lor intagning av en 
blant..--tradslmJI! 11II apparaten Detta 
innebär i regel avcn en av,evärd eko, 
nomhk fordel. 
De elektriska säkringsclcn,cnten, såsom 
ko l, smaltrör etc., kunn,1 kombineras 
r,å /lera o lika sätt (se tabellen). Uc~,.1 
element äro: 

Koläskledare NB 2~00/5, rcflladc 
och hopkittade. 
Ko låskledarna kunna ersättas av 
å'de/gasåskledarc NB j /50 ll.1 med 
bakelittändhybor utan att någr,1 öv, 
riga detaljer på något siitt behöva 
modifieras. 
Adelgasåskledare ND Jl 10/50 med 
meta]ländhylsor. 
Smält rör N 8 ./OZO J för 3 A ~målt; 
ström. 
På begäran lcverer,,, sm~ltrör av 
samm,1 t yp Nf~ .J020 men för andra 
i.tromst yrkor. 
Obs.! AJla i tabellen upptagna 
säkringskombinationer kunna p.\ be, 
gäran och mol extra ko,tnad för~es 
ytterligare med spcts.hldedarc. som 
inkopplas omedelbart efter bl.mk, 
tradsklåmmoma. 
Slutrörssäkringen bestar dessutom 
av: 
PI intblock av stcatit. 
Huv av lackerad mä,,mgsr,1,,t, fa~t; 
,åttcs på plintblockct medels t l:d1, 
son,gän1sa. 

NO 1486 1 uton huv. 1487/1. 



Monteringsvinkel av varmgalvanise, 
rat järn. Levereras i tre utforanden: 

a) med 13 mm hal i horisontalplan, 
för fastsättning på inl~dningsjärn 
NE 375/5 eller NE 380/5 ; 

b) med 13x 18 mm spår i horison, 
talplan för inskjutning under 
någon förut monterad isolator, 
pinne e. d.; 

c) med två 6 mm hål, hackad för 
fastsättning i vertikalplan t. ex. 
på stolpe, vägg etc. Se tabellen. 

Slu trör med bakelitmutter, ND 2030 
eller ND 2130, dimensionerat för 
olika kabeldiamctrar (se tabellen). 

• Ett slutrör av någon viss dimension 
kan när som helst utbytas mot ett 
av annan dimension. 
Jordanslutning med oförlorba.r 
mutter. 

Fastsättningsmutlrarna äro övergjutna 
med kittmassa. Mellan de strömförande 

,. 

NEI004s ~EOBA 2 •0,7 mm 

Montering ov slulrörssäkring ND 1410 p6 inled
nin9slörn för stenvägg, 

delarna finnas överallt långa isolations• 
vägar. Hela säkringen kar.ikteriscras av 
kompakt konstruktion. samtidigt som 
montaget är synnerligen enkelt och 
bekvämt. 
Slutrörssäkringarna hava följande dh 
mensioncr : 

längd med vinkel enligt .1 : 115 mm. 
" 

,. ,, b: 145 " 
)) '» )) c: 85 ') 

höjd ,. 
" 

,, a: l 10 )) 

" » " b: 110 ,. 
,, .,, )) c: 145 » 

Diameter för samtliga : 75 ,, 
Vikt » ,, 0,lS kg. 

Så fort vårt nuvarande lager av slut, 
rörssäkringar av den äldre typen ND 
:HO e. d. uttömts, komma vi att leve, 
rera de nya utförandena ND 1410 etc., 
även om de g.imla numren beställts, 
savida ej särskild instruktion lämnats 
av kunden. 

NE 50/5 

' NDl.it2/I05 

NE lff.4/.38 

NE 255/to 

Montering av sluträrssökring ND 1412 vid sjö 
kobels övergång till blanktråd. 
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kotalognummer 
SOkringsk:ombination -

med slutrör I med s1utrör med s:Jutrör 
ND 2030 I ND 2030 5 ND 2030 10 

rTted slutrör monte-
ND 2130,5 

L liniesidan, d. v. s. 
blanktr6d,klämmar 

A'f;.. opparohidan. d. v. •· 
kabelklämmor 

huvudsak I. huvudsokl. huvudsokl. hu•ud>akl. ringsvinkel 
för kabel för kabel för kabel för kabel 

EEB 2 , 0.7 EDBA2 , 0.7 ED.BC 2 , 1 EPTS 2 · 0,7 
mm mm 

ND 140611 ND 1406,'6 ND 

ND 1406/1 ND 1406,6 ND 

ND 1407/1 ND 1407/6 ND 

ND 1410 1 ND 1410,6 ND 

ND 1411/1 NO 14-11 /6 ND 

ND 141211 ND 1412,6 ND 

ND 142011 NO 1420/6 ND 

ND 1421/1 ND 1421 /6 ND 

NO 1422/1 ND 1422 5 ND 

mm mm 

1405/1 0 ND 1406/106 horisont. m 
hal. 

1406 1 0 ND 14061 I 06 horisont. m 
spår. 

1407/ 10 ND14-07 106 ve2Ji~%/. m. 

I 

1410/10 ND1410/ 105 horisont. m. Z .ftdlfl/1'7' 
hål. kol jE( 

1411 / 10 ND1411 / 106 hori,.ont. m. N8 2500,'5 I 
spar. och smältrör 

1 

1412/1 0 ND14121106 ve;tt~I. m. NB 4020,3 

h61. iidelgasrör 
1. 421 110 ND1421 /105 horis,ont, m . NB 311050 ,~,Ud 

spor. med metall- "--V T il 
1422 10 N01422/105 vertikal m. ändhylsor 

1420110 NDl420/105 hori>ont. m.
1 r 

-----c------,,-----~,------;-----,- --- ,1 ' 
2hål. ;H:"' 

ND 1426 1 ND 1426,6 ND 

ND 1426'1 ND 1426,6 ND 

ND 1427/1 ND 1427 6 ND 

ND 148011 ND 1480'5 ND 

ND 1481, 1 NO 1481/6 ND 

ND 148211 ND 148216 ND 

-

ND 1485•1 ND 1486/6 ND 

ND 1486/1 ND 1486,6 ND 

ND 1487j1 ND 1487;6 ND 
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1425, 10 NOT 4-25/1 06 horisont. m. adelgosrår 
höl. NB 3150 '11 6 

1426/10 N01426J105 horisont. m. d b 'k' 
spår. me o e-

i 427/1 0 ND 1427/1 05 vertikal m. liröndhyl• 
2 hål. sor 

I 

1480,101NDl480'105lhorisonl. m. r. 
h61. ädelgasriir 

1481 /10 ND1481 ' 106 ho,is.ont. m. NB 311050 ./l66YtJ 
spor. och småltrör T 

1482 10 ND1482/105 •ertik<,>I m. N6 4020 '3 
2 hal. l -

I 6 ~ 
-- I ,./ V 

I 
~ .• 

1485/10 ND 148511 05 horisont. m. ..-
ho,. ädelgosror 

14-86'1 O ND 1486 I 06 hori•fnl m.

1

NB 3150 Il 6 
spar. och smältrör 

14-87,10ND1487106ve21t6/_ m. N640203 

I 



ND 510. 

z NO~. _'3 
Plint av steatit cftef'trs'fin." ~ 
Plornbcrbart lock av l.lckerad järnplat. 
Kopplingsskruvar av vitkokad mässing. 

kotolog• l ontol I yl!,e dim.-. 

nummer par diom. I höjd I vikt 

mm mm 

I 
kg 

ND 510/1 1 60 30 0,06 
ND 51012 2 65 30 0,11 
ND 6124 4 03 39 I 0.23 

Vid beställning av gamla typen N D 
510/3 levereras i stället ND 5121J . 
För montering användas lämpligen 
två träskruvar nr 6 ellet nr 8 k. h. 

ND 520 . Fyrkantiga kopplingsplintar 
utan lock. z .t,q~, rt -~ t " .. 
~H.JJI 

-v V 
ND S20/1. ND 520/2. 

Stomme av svartlackerad järnplät. 
Plin t av stcatit eller porslin. 
Kopplingsskruvar av vitkokad mässing. 
f ö r montering användas lämpligen 
två träskruvar nr 6 eller nr 8 k. h. 

10 

- -
L yttre dimensioner 0 

ko!olog• 
0. 

0 
längd ~redd I höjd 

vikr 
nummer c 

0 

I mm mm mm kg 

NO 020,1 1 65 26 28 0.06 
NO 62012 2 I 65 47 28 0.TO 

N D 530/02. Greningsplint. 

ur· .. I Zb b h , 3411 3 ~ 1nten ar p om er ,tr oc ar spccie t 
lampad för brandalarmanläggoingar. 
Plintblock av steatit. 
Huv av lackerad järnplM. 
KoppHngsskruvar ,w vitkokad mä~ing. 
Plinten är avsedd för skarvning av en 
tvåpars kabel eller för grening av en 
tvapars kabel i två enpars kablar. Möj, 
lighet finnes dessutom för direkt hop, 
skarvning av en extra jordtråd, som 
fö rekommer i vissa tväparskablar. 
Dimensioner: längd 78 mm, bredd 31,s 
mm. höjd 32 mm, vikt 0 ,H mm. 
För montering användas2 pligen tva 
träskruvar nr 6 k. h. t.T4 .J / J 

(B§ 
Användning ov NO .530/02. 

ND 610/0 2. Greningsplint för sling• 
system. 
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Dcnn,1 grening,plmt fö r 2 par .mvande~ ND 645 10. 
pa sädana stä Ilen , dar en stö rre k,1 bel .. 

Greningsdoso. 

ska ll avgrenas till h o~~t tva tvap.1rs 
kablar enligt slingsyi.tcmet. se f ig. 
Plinkn fask s ej p,1 \'ägi:en utan ktimmes 
med tva bygl,1r fast vid huvudk.tbcln . 
Plinten ar plo mbcrbar. 
Plintblock av stcatit. 
I-luv av lachr.1d järnplat. 
Koppling•skruvar av vitkok.id mässing. 
Dimensioner. längd 78 mm, bre.del 3J,; 
mrn, höjd 32 mm, vikt 0,u kg 

J~:J/~ 
~~~: } 

==:::f.::~~--:.:-t=== 
·= 

A nvänd ning ov N D 610 02. 

GRENINGSDOSOR. 
Dessa grc.ningsdosor h.1 ko pplingsplintar 
av isolermatt:rial. kopplingsskruvar av 
vitkokad mässing samt aro försedda 
med avtagbara lock D osorna äro plom, 
bcrb.ua. Samtlig., dosor k unna använ, 
das för genomgåcn d~ k.1bd dkr i slut, 
grcningspunkt. Fö r monkring användas 
lämpligen 2 a 'i trå.skruvar nr 8 k. h. 

" För signcrirrg an vandas sig neri ngsprop, 
par RO 10 1500/8 , se Fig. n edan, med 
svarta siffror pa vit botkn . \lid b~st,ill, 
ning av d ylik.l proppar bör den önsbde 
;iffran angivas. Vanligen anvandas sig, 
neringarna I. 5, 6 o ch 10 resp . I. 3, 4 
och 6, som insät1as_ovanpa fastsättnings, 
skruvarna. 

Denna grcnin gs<losa ar avsedd för 10 
par och är försedd med hda kahcl, 
intag. 
Stomme och lock av l:ittmct.111. 
Di.mcnsio ner : längd 160 mm. bredd 82 
mm, djup 60 mm , vikt O,,s kg. 
D os,111 leverera~ utan packning.1r och 
d ylika måste b eställas ~cparat för varje 
fall med hansyn till kabddiametcrn. 
L.impliga packnin gar aro N D 8 HJ. 
Tva packning,u behö va; för varje dosa. 
I en slutgrcningspunkt m.,ste den ena 
pa, kningco var., en blindp,1ekning ND 
8 10/0. 

l'a begäran kan denna do~a även leve, 
reras i c:vra tätt utfcirandc med fö~ 
skruvningat. , 

Användning ov Sektion ov greningsdosa ND 645 10. T,v viso, skarven mellon den inkom-
5ignering.sproppor. mande och den utgåe-nde kabeln, t h. vises de ut96ende 1-pors kablarna. 



ND 655. Greningsdosa. 

Den~ren?.s~sl~i:edd 
delade kabdintag. 

med 

Stomme och lock av lättmetall. 

katalog- I antal l yttre dimensioner l . 
vikt 

nummer por längd I bredd I höjd 

mm I mm mm I kg 

ND 65606 6 96 I 70 50 I 0.35 
ND 665 10 10 142 82 60 0.42 

ND 656. Greningsdosor. 

Dessa greningsdosor äro utförda av 
lackerat gjutjärn men likna i övrigt 
ND 655. \likt: ND 656/06 0.78 kg. 
ND 656/10 l ,23 kg. 
För grcningsdosorna ND 655 och ND 
656 användas följande packningar: 
för sexparsdosor ND 856, 
för tioparsdosor ND 860. 
Dosorna levereras utan packningar och 
dylika maste beställas separat för varje 
fall med hänsyn till kabddiamctern. 
Två packningar behövas för varje dosa. 
I en slutgreningspunkt mäste den ena 
packningen vara en blindpackning ND 
856/0 resp. ND 860/0. 

Dessa gummiblypackningar användas 
för grenin~sdosor ND 6.J5. 

ke>talognummer 

ND 8 10 0 
ND 810 5,5 
ND 810 7,5 
ND 8109.5 
ND B10,10.5 
ND 81012 
ND 81013,5 
ND 8 101 15 

holdiometer 

mm 

5,5 
7.5 
9,5 

10,5 
12 
13,5 
15 

Vikt : c:a 0,01.5)!'.· Jt/? J(l~
ND 856. Gummipockningar. 

ND 856,0. ND 856/5. ND 856/5 
upp, kuren. 

Dessa gummipackningar användas för 
greningsdosor ND 655/06 och ND 
656/06. 
Packningarna kunna skäras upp, sa att 
de ej behöva trädas pä kabdn, utan 
denna kan läggas in i packnfogen. 

korolognummer" håldiometer 

mm 

ND 856/0 -
NO B56,5 5 
ND 85616 6 
ND 856 7 7 
ND 8568 8 
NH 8569 9 I ND 85610 10 

Vikt: c:a 0,006 kg. 
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•• 
ND 860. Gummipackningar. 

Dc~~a gummipackningar anvånd,l) for 
greningsdosor ND 655/10 och NU 
656/10. 
Dessa packningar kunna i likhet med 
ND 856 skära) upp. 
Packningarna likn~ till sitt yttre N V 
856. 
Vikt: c:a 0,011 kg. 

.. 
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katalognummer 

NO 8600 
NO 8606 
ND 8606 
NO 860 7 
NO 8608 
ND 860 9 
ND860 10 
ND 860 12 
NO 860 14 

' 

höldiomeler 

mm 

f> 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
)4 



ND 1030- ND 1032. Slutrörsdosor för 
enpors kabel utan säkringsonord
ningar. 

{Ersätter ND 1000). 

Slutrörsdosan användes för överförande 
av en abonnentlinje fran blanktrad till 
enpars blymantlad abonnentkabel, vi), 
kcn inkopplas i ett i dosan inmonterat 
slutrör. Den användes utomhus i full 
analogi med slutrörssäkringar N D U05 
- ND H87, sid. 142, till vilka vi hån, 
visa beträffande den allmänna beskriv, 
ningen över montage, slutrö ren, mon• 
teringsvinkel etc. Skillnaden är endast 
den att varken askledare, :.mältrör e. d. 
förekomma i detta fall. Blanktradarna 
och kal>eltrådarna anslutas till ytter• 
resp. innersidan av tvenne kraftiga 
klämmor. 
Slutrörsdosan användes i de fall, när 
linjen ej behöver skyddas genom olika 
säkringar e ller när en slutrörssäkring 
ej kan placeras så att man lätt kan 
komm,1 åt densamma för u tbyte av ev. 
sönderbrända smältror, tillsyn av kolen 
etc. I dessa fall placeras vanligen en 
slutrörsdosa utomhus och en kort bly, 
kabel drages in genom väggen eller 
taket. Så nära som möjligt till kabelns 
införingspunkt inomhus inkopplas en 

ND 103011. 

k a I a I a 9 n u m 

--
vanlig abonnentsäkring, t. ex N D JJ 1. 
Från denna drages en ny kabellängd 
till abonnentapparaten. 

Slutrörsdosorna hava följande dimen, 
sioner: 
Längd a) med horisontell vinkel med 

13 mm hal: 115 mm. 
b) med horisontell vinkel med 

l3 x 18 mm spår: H O mm. 
c) med vertikal vinkel med två 

6 mm h ål: 80 mm. 
Höjd a) med horisonteU vinkel med 

13 mm hal: 50 mm. 
h) med horisontell vinkel med 

13 x IS mm spår : 50 mm. 
c) med vert1bl vinkel med två 

6 mm hal: 65 mm. 
Diameter : 65 mm. 
Vikt: 0,26 kg. 

Sa fort vart nuvarande lager av slut, 
rörsdosor av den äldre typen ND 1000 
uttömts, komma vi att leverera det nya 
utförandet ND JOJO, ävm om ND 
1000 beställts. såvida ej särskild Jn, 
struktion lämnats av kunden. 
Ob~crvera att monteringsvinkel NE 
38515 icke erfordras vid det nya ut, 
förandet, enär detsamma levereras, i 
likhet med slutrörssäkringarna ND 
HJO etc., inklusive monteringsvinkel. 

ND 1031/1 
uton huv. 

m e r 

med stutrör med slutrör med slutrör 

I 
med slutrör 

NO 2030/1 ND 203015 ND 2030/10 NO 233015 monteringsvinkel 
huvudsokligen huvudsakligen huvudsakligen huvudsokligen 

för kobel för kobel för kabel för kabel 
eee 2 x0,7 mm EDBA2-x 0,7mm EDBC 2X 1 mm I EPTS 2 x 0,7 mm 

ND 1030/1 ND 1030/5 ND 1030/10 ND 1030/105 hori$ont. med h6I 
ND 1031 /1 ND 1031 /6 NO 1031/10 NO 1031 /106 ho,lsont. med spor 

ND 1032/1 ND 1032/6 NO 1032/10 ND 1032/105 vertikal med 2 hål 
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Z 3 1}2 ff~ 
Montering ov s1utrörsdoso N01030 p6 stenvögg. 

ND 2030 - ND 2 l 30. Slutrör för 
enpors kabel. 
(Er,.ittcr ND 2000, ND 1100). 

• 
.,,,,,.,,.. 

.f4 3 B2. 
NO 2030 1. N0 2031 5. 

I des,a slutrör Eörseg!.1, ändan av en 
enpar~ blvkabel for att skydda den, 
samma mot fukt. 
Slutrorcn användas i vägg, och stolp, 
boxar (NC 5, NC 125 de). i abon, 
nentsakringar (s. k slutrörss:i'kringar, 
N D 1-JO 5 - N D H87) i s lutrörsclo\or 
för direkt överförande av cnpar~ bly, 
kabel till blanktråcl (ND l 0JrJ - ND 
]031) 0, ~. V 

Slutror fa,h,1ttas i boxen eller do~an, 
t. ex , NC 5 10, medelst en bakelit, 
muttn. Denna ar forsedd med CJJ tunn 
mcmbr<1n, som stänger ,lutrorcts opp, 
nini,: innan kabel inkopplats och dart, 
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i:enom hindrar d.1mm att• komm,l ,n i 
t>oxcn~ inre. När en k.lbel ,k.111 111• 
koppl.,s. bryte~ membr,m~n bort med 
en sl-.ruvme1sel c d Oe h.irvtd kvar 
, tacnde kanterna b,ndr.1 de ur ,lutrorct 
fram,tickandc bbcltrnd.1rn,1 .,tt htrora 
~lutröret~ mct,1lliska k,rnkr. 
S,1 fort v,\rt nuv,trandc lager av ~lu t, 
ror av de åldre typerna N D 2rJ00 och 
ND 2 /tJ0 uttömts. komm,1 vi ,1tt leve, 
rcra de ny,1 utför,1ndcn,1 ;iven om de 
~aml.1 numren bcst,illts, ~.wid,1 ej , lut, 
rören avses för kompldtcrini: ilV , lut, 
ro r<akringar ND .JIO c. d . och ~lutror<, 
clo ,or ND 1000, vilket vi beclJ.1 !,en. 
specificera i bc~tällning,1rn;i 

t, I onteri ngsinstru kti on 
ND 2030 har en ina,ändig- gå'11g.i. ,om 
vid slutrörets patradandc pl k,,beln 
griper in , b lymanteln och f.l\th.ill.:r 
kabeln. lämpligast är all använd;i bly, 
k.1bcl EDBA 2 ~ 0,i mm (eller l:EH 
2 0,7 mm) med emalj, och bomull~, 
bolcring. 
Vid montering ,w slutrörct p,1 kabeln 
befria< först kabeltradarn,1 fran all i<o• 
lation pa lämplig längd 'l'ttre bomull\, 
isolationen rives itu pa en l;imrlig langd . 
H,1lvorn,1 lindas kring var sin tråd en, 
lt,1:t monteringsskisscn har ned.in. 
~lutrörets fastsättnmgsmutter av bakelit 
avskruvas Slutröret gängas pa kabdM 
blvmantel. Gängan skares I blyet an, 
ungen direkt med ~lutrörct eller me, 
debt gangskiva. Därefter fylles slutr6ret 
med svart isoleringsmass.1, N Il l O l 1. 
Pafyllningstub NK 595, 1 är ,pecicllt 
lamp!ig for ifyllandet ,1\' mas~,tn. 
En lull,tändigt luft, och vattentät förSC!l• 
ling erhallcs s,ilunda kring de tva ur 
~lutrö ret framstickande blanka lr,1darna. 
Prov utfö rda med dessa slutrör I Je sva, 
ras te klimat visa till fullo dcraseffcktivitct 
tv\.:mbrancn i fa~ts.ittningsmuttcrn bort, 
brytes. Slutröret införes i den box eller 
dosa , dar det är avsett att monteras, 
varefter bakehtmuttern anyo pilskruvas. 
ND 2130 ar koMtruerad for inlödning 
av blyk.lbe! Den ar avsedd för sarskilt 
~tora k.theld,ametrar, s.tsom fo r arme, 
rad kabel. fram~t för 'iJOkabel (t. ex. 
E.PTS 2 / o., mm). 



Monteringen göres enligt skissen här 
nedan. Armeringen och den yttre 
juteomlindningen avlägsnas till en lärnp, 
lig längd men avklippas ej utan fast, 
najas provisor.iskt c:a 10 mm nedanför 
det beräknade lödstället. Kabdtrådarna 
bdrias från all isolation (se skissen). 
Slutrörcts fastsättningsmutter av bake, 
lit avskruvas. Slutröret påträdcs. Det 
förtcn1a kabdintaget fastlödes vid bly, 

kotolog- l beskrivn in g nummer 

ND 2030/1 invändig gänga för 4,0-4,6 mm 
kobeldiam.ter 

ND 2030/6 invändig gänga för 4,6-5,2 mm 
kabeldiometer 

ND 2030/10 invändig gänga för 5,2-6.9 mm 
kabeldiameter 

manteln, varefter armeringstrådarnas 
provisorisk,1 naJnmg löses upp. trä, 
darna lindas c:a 20 mm upp på sluh 
röret och fastnajas definitivt samt fast, 
lödas, om så önskas, på sJutröret. Ave.n 
juteomlindningen fastnaj,1s. Slutröret 
fylles med isoler.ingsmassa .. och skruvas 
fast på sin plats, sasom beskrivits för 
ND 2030. 

I 
avses huvudsakl. l yttre vikt 

dimensioner pr 100 för kabel 
längd I diam, st, 

mm mm kg 

EEB 2X0,7 mm 25 14 0,65 

EDSA 2X 0,7 mm 26 14 0.65 

EDBC 2 X 1 mm 26 14 0,65 

ND 2130,'5 I förtent intog för inledning av 
kablar Inre diameter 8 mm 

I EPTS 2X0,7 mm 
\ 

40 I 14 I 1,50 

Försegling av enpars kabel 
i el! slutrör ND 2030/ l. 

Försegling av enpars armerad sjökabel EPTS 
i ett ,lutrör ND 2130/5. 
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NE 50. lsolotorkrokar. 

Trägängade krokar av rundjärn. 
Dessa isolatorkrokar inskruvas lätt i 
träväggar eller ~tolpar medelst en krok, 
nyckel, NK 565. 

Elektrolytiskt g->.lv;miserade. 

katalog-

I D I A I B I C I vikt pr 
nummer 100 st. 

e. tum mm mm mm kg 

NE 50/1 3/8 90 65 80 14 
NE 50/3 1/2 105 66 90 27 
NE 50/6 5/8 115 66 96 36 
NE 60/7 3/9 126 76 10() 66 

Impregnerade pappershylsor. NG 1000, 
lämp.i sig för fastsättning av isolatorerna. 
!solatorkrokar av andra dimensioner 
levereras pä begäran. 

NE 60. lsolatorkrokar. 

-\ - B 
\1 , I 1 r1

1
1 

Elektrolvtiskt galvaniserade. 

kololag-

I 
D I nummer 

Å 

I 
B 

I 
C I vikt pr 

100 st-

e. tum mm mm mm kg 

NE 60/ 10 1/2 110 60 100 29 
NE 60, 15 !i 8 146 75 115 62 
NE 60, 16 5•8 225 75 100 70 
"IE 60,20 3/4 140 90 135 96 
NE 60/26 1 260 125 210 273 
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Trägäng,1de krokar .w _fy rkanljärn:, . 
Dcss,t isol,1torkrobr 1.nskruvas I.att 1 

träväggar eller sto)p,,r medelst en krok, 
nyckel, NK 565. 
Impregnerade pappershylsor, NG 1000, 
lämpa sig för fostsattning av isolatorerna. 
lso/atorkrokar av andra d imensioner 

levereras p,, ~r,m:2,#'ZJ "~ 

NE 100. Kabelbörjörn. J 
Dessa järn fästas vid stolparna 
medelst en i:enomgaendc I '2'' 
bult, NE 1205 , uch rn 1/2'' ~ 
fran~k skruv, NE 1106. r, &-

Målade med rostskyddande -
färg. 

ko!olog- lplattj~rnels [ A l B I nummer d,m. 

I 
e~ tum I mm I mm I 

I NE 100/1 l l /2X3i8 286 100 

NE 120. Stolpbond. 

~ , 

~ 
1011 ~:i©J 

Z.34J/r 

vikt 

kg 
1.6 

Bestå av tva bockade plattjärn ~amt två 
3/.f' bultar med muttrar och brickor. 

Användas för infästning av stag, och 
kabelbarlinor i stolpar. 

Ett stolpbands verkliga bockningsdia, 
meter A ligger mellan A max. och A 
min., vilka specificeras i nedanst. tabell. 

Tv.i l/2" franska skruvar, N E 1106, eller 
en genomgående 1/2' ' b ult, NE 1205, 
kan lä mpligen användas för fas tsätt, 
ning av stolpbandet på stolpen . 

.. 
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Elektrolytiskt galva.niserade. 

stolpdiameter av•tåndet B 
frig. för högst: stjärtarnas 

katalognummer 
plattjörnets 

A max. I A min. 

e.., tum längd vikt 
dimensioner 

vid AI C 
vid A 

mm mm 

NE 120/160 10 x 50 160 
NE 120/175 10 X 50 175 
NE 120/190 10 X 50 190 
NE 120/205 

I 
10X 60 205 

NE 120/220 10x 50 220 

NE 140. Sko rstensjärn. 

Skorstensjärnet fästes på sin plats 
medelst två spännkrokar, NF 100, och 
ett stycke 4 mm galvaniserad järntråd, 
såsom visas på skissen å nästa sida. 
Samma skiss visar ett sätt att leda in 
en blankdrai,:en linje til l abonnentens 
apparat utan anvä.ndning av gummi, 
isolerad överkopplingstråd (tjärtråd) : i 
en slutrörsdosa, ND 1000. som kan 
monteras på skorstensjärnet, övergår 

__ o 

b 

mm max. min. mm kg 

145 1 3/4 65 2,9'2 
160 1 3/4 65 3,11 
175 1 3/4 65 3.2~ 
190 1 3/4 66 3.411 
205 1 3/4 66 3,88 

linjen frä n blanktråd till enpars bly, 
kabel, vilken sedan ledes ned ~enom 
byggnadens tak och vidare till telefon, 
apparaten. 
Slutrörsdosan fästes på en monterings, 
vjnkel, NE 385. som medelst en 3/s" 
bult N E 1203/25 fastskruv.,s vid skor 
stensj ärnet. Hål finnas på skorstens, 
j ärnet för detta ändamål. 
Impregnerade pappershylsor, NG 1000, 
lämpa sig för fastsättning av iso la, 
torerna. 

~- a I 
'--- - - - - - A- - - - ---' 

Varmgalvaniserade. 

katalog• 

I 
vinkeljärnets 

I 
D 

I 
A I B 

I 
C 

I 
E I vikt 

nvmmer dimen~ioner 

mm e, tum mm mm mm mm kg 

NE 140/3 30X 30X 4 1/2 575 160 80 276 2 ,77 
NE 140/5 30X 30X 4 5/9 676 160 80 276 2.84 
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Montering ov skorstensjörn NE 140 och ,lutrörsdosa N O 1030. 

NE 150. Fönsterjärn. 

Dessa fönsterjärn fastsättas medelst 
fyra 1/4'' franska sktuv.u, NE 1102. 

Impregnerade pappershylsor, NG 1000, 
lä mpa sig för fastsättning av isol~• 
torcrna. 

Elektrolytiskt galvaniserade. 
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kololag· 
nummer 

NE 150 3 
NE 160 6 

0 

e. tum 

1 2 
S8 

A 

mm 

300 
300 

-.-

rn o A~ 

z 
-- Il --l 

3 , -3/q 

I_ vikt 

kg 

0.76 
0.79 



NE 175. Monteringsvinklar för stolp
boxar. 

Användas vid montering av stolp, 
boxar, NC 25, NC 100, NC 125 etc., 
direkt pa väggar eller stolpar, när 
boxarna ej låmpligen kunna monteras 
på stolpreglarna. 
f ästas medelst l/4" franska skruvar, 
NE 1102, eller träskruvar N :o 14 eller 
20 k. h. 

Var mg al vaniserade. 

- • 
• 

F,. 

0 

z 

- f ,. - oci- -

I I 

'" 1J 

.i. 

:Je! 3 8ö 

katalog. onvönde~ för plottjörnets 
A B C vikt 

nummer stolpbox dimensioner -
typ mm 

NE 176/1 NC 26 6 X 30 
NE 176/6 NC 100 etc. 6 X 30 

NE 190. Skåpmonteringsjörn för 
stolpar. 2: .,3(:J .:J 2 ✓ 

lo= f =oj[ 
Pressas av 4 mm järnplåt. 
Användas vid montering av stolpskåp, 
NA 50- NA 115, på stolpar. 

Varmgalvaniserade. 

katalog- I för stolp- I längd I vikt 
nummer diameter L 

mm mm kg 

NE 190/100 100-60 245 0 .82 
NE 190/ 160 160- 100 246 0.81 
NE 190/190 190- 1601 246 0 ,82 
NE 190/260 250-190 320 \ 0 ,81 
---

Monteriagsjärnet fästes på stolpen med 
tillhjälp av en stolpbygel, N E 351, 
varefter stolpskåpet fastskruvas medelst 
de två J;s" bultarna, se fig. Två mon, 
teringsjärn behövas i regel för varje 
skåp. 

mm mm mm kg 

9 100 80 0,42 
12 125 89 0,45 

NE 195. 
NC 5110. 

Monteringsjörn för box 

-z c.34 '3:2..2 

t 
Pressas av 4 mm järnplåt. 
Användas vid montering av spridnings, 
box NC 5/ I O på stolpe. främst i sam, 
band med spridningsfästen NE -1100/21 
för självbärande enparskablar. 

Varmgalvaniserade. 

I katalog- I for I 1a~9d I vikt 
nummer stolpdiam. 

mm 

I ~~ l kg 
NI: 195130 50-130 O,fi8 
NI: 195'200 130-200 1 250 0,80 

Monteringsjärnet fästes medelst en stolp• 
bygel, på stolpen med vinkeln nedat 
N E 351, varefter spridningsboxcn fast, 
skruvas medelst de två medföljande 
försänkta l/4" bultarna. 
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NE 200. Sto lpsteg för tröstolpor. 

.z 3d aaa 
Dessa stolpsteg fästas vid stolparna 
medel.st tre spikar. 

Varmgalvaniserade. 

katalog- I ~lattjö~neh I A I 8 
I 

viltt pr 
nvmme, d1mens.,oner 100 st. 

I 
mm I mm I mm I kg 

NE 200, 1 3X30 126 236 32 

NE 300. Stolpre glar. 

Dessa stolpreglat äro försedda med 
fastnitade isolatorpinnar av rundjärn, 
liknande NE 2. 

mcdcl~t en ~tolpbygcl, N E ]51, och 
tv~ spikar; vid fost5at1ning pa rör> 
sto lpar mastc ~pikarna utbytas mot en 
,1ndra stolpbv!"!cl NE 351 . 
Vid stMk riktnmg\åndri ng av några 
tradar kan man pi uessa ~tolpregbr med 
fordd anvanda tvarreglar, NE 315/-J. 
\'arken stolpbyglarn,1 dlcr sp1karn,1 
mcdlcvcreras till reglarna utan maste 
vid behov be~1åll,1s separat. 
Obs. I Vid be)tallning av reglar bör 
uppgiva,, huruvida de äro av~cdda 
for trastolpar eller ron.tolpar. Dimension 
G bör ,wen angivas. 
I mprcj!nerade pappershylsor, NG 1000/ 
10, li!mpa ~ig för fostsättning av isola, 
torcrna 
P.1 bcgaran kverera vi även reglar av 
andra dimensioner än de ovan upp, 
tagna. 

Reglarna fästas lämpligen vid trästolpar M:dade med rostskyddande färg. 

kotol og- I för onrol 
vinkeljörncts dimen,ioner 

I I l I isolatorer { 
D I A B C vikt 

nummer i regel i •tog 

111111 mm e. tum mm mm mm kg 
NE 300,'4 4 46X 46X 6 40X 20X 3 ~8 850 200 400 6 ,18 
NE 30016 6 46X46X 6 40X 20X 3 6,8 1260 200 400 7 ,49 
NE 300·10 10 45X46X 6 40X 20X3 68 2060 200 400 14,89 
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NE 315/4. Tvörreglor för stolpor. 

lo o ® ® o ol 
~ . .,,:1as 

Dessa 'i~'itr,l?gtår av plattjärn monteras 
pa stolpreglar, NE 300, när man i en 
vinkel nära 90° önskar ändra riktningen 
av några av de p.i sistnämnda stolp, 
reglar upplagda blanka telefonlinjerna, 
t . ex. vid avgrening till någon eller 
några abonnenter. 
För fastsättnmg av isolatorer på tvärreg, 
lama lämpa sig isolatorkrokar. NE 80/J 
(beställas separat!) . Regeln är avsedd 
för fyra isolatorer. 
Målade med rostskyddande färg. 
Dimensioner : A HO mm, B 125 mm, 
C 150 mm, D l/2", H 75 mm, vikt 
0,91 kg. 

NE 351. Stolpbyglar. 

Användas vid montering av stolpskap, 
stolpreglar etc. på stolpar. 
I bilden betecknar C den gängade !äng, 
den på vardera skänkeln. B däremot 
den längd varmed skänklarna överstiga 
stolpens tjocklek. I förevarande fall är 

B = C, men på begäran · levereras även 
stolpbyglar, där B är större ( eller mindre) 
än C. 

Elektrolytiskt galvaniserade. 

katalog- I A I B I C I D ~ nummer 

I mm mm mm e. tum kg 
NE 351 120 120 35 35 ,,2 0,◄9 

NE 351 /130 130 35 35 1/2 0,li3 
NE 351 /160 160 35 35 , ,2 0 ,56 
NE 351 /176 176 36 36 1/2 0 ,63 
Nf 361 /200 200 31:> 35 1/2 0,69 

I NE 361 /250 250 36 35 1/2 0.62 

Pa begäran levereras stolpbyglar även 
för andra stolpdiametrar. 

NE 375. lnledningsjärn för tegel
"öggor 
Dessa inlcdningsjärn placeras vanligen 
pa e n yttervägg, bredvid ett fönster till 
det rum, i vilket en abonnents telefon, 
appatat ä r anbragt. De äro av~edJa 
att uppbära två isolatorer , exempelvis 

NE 375/5. 
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NG 1/5, och en slutrör,do~a. ND lOiO, 
eller en slutrorssakring. N D J.J05 N [) 
1:187, vilka anvandas for överföring av 
abo nnentens lin je från blanktr,\d till 
cnpars blykabel direkt utan anvandandc 
av gummiisolerad överkopphng~trad 
{tjårtrad). 
Isolatorerna fastsåttas lämpligast me, 
de ist impregnerade pappersh yf~or, NG 
1000 5. 

Elektrolytiskt galv,miscradc. 

katalog-
n ummer 

A E lvilct pr 
100 "· 

I 
mm\ mm! mmle. tum1le. lum"G;"" 

NE 375,5 460 200 I 081 6 8 1 2 I 1 20 
NE 3767 460 200,109 68 68 i 130 

lnlednin91jörn NE 375 med en slutriirsdaso 
ND 1030 och iso latorer NG I, 

NE 380. lnledningsjörn för träväggar. 

Dessa inledningsjärn anv,,nd,,s för 
samma ändarna! som N E J 7 5, men äro 
avsedda får montering pa traväggar. 
Fastsättningen utfö res lämpligen medelst 
tva 3/s" frans ka skruvar, NE I 10-l . 
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Elektrolytiskt galvaniser,1dc. 

Katalog• I A Il I C I D 
nummer I I E I F l•ikt pr 

100 si. 

I \ e. e . I k mm mm mm tum tum mm I 9· 

NE 3806 220 200,22016 811 \! 12 , 120 
NE 380 7 220 200 220 6 B 6 B 12 130 

--• 
NE 380/5 . 

lnledningsjc:irn NE 380 med en slutrörssökring 
NO 1405 och isolatorer NG I. 



NE 1002-NE 1015. 

~ 
Trådkrampar. Z .24'ZJltG'? 

Trådkramperna äro utförda av valsad 
järntråd och användas för fastspikning 
av telefonkablar och tråd, i synnerhet 
en, och tvåpars blykabel. 
Levereras i förpackningar om I kg. 
1 nslagningen underlättas avsevärt ge• 
nom användning av trå.dkrampdrivarc 
NK 700. 

Varmgalvaniserade. 

katalog• l Å 
nummer I B ! 

I mm mm 
NE 1002/12 2 12 
NE 1003/16 3 16 
NE 1004,5/17 4,5 17 
NE 1005/ 16 6 15 
NE 1006/19 6 19 
NE 1005/20 6 20 
NE 1001">123 C, 23 
NE 1006/22 6 22 
NE 1006/30 6 30 
NE 1006,6/37 6 ,6 37 
NE 1007/22 7 22 
NE 1008/36 8 36 
NE 1009/26 9 26 
NE 1009.5)26 9,5 26 
NE 1010/30 10 30 
NE 1012,5/30 12.6 30 
NE 1016/32 16 32 

B 

C 

mm 
1,4 
1,4 
u 
1.4 
1 ,4 
1,6 
u 
1.5 
1,4 
1 .4 
1,5 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 

I D j opprox. l viltt 
ontol pr kg I pr 1000 st. 

mm 

2,2 3430 0.29 
2.2 1760 0,67 
3,0 1060 0,94 
2.2 1770 0.66 
2,2 1400 0.71 
3.o 900 1,11 
3,0 800 1.25 
3,0 830 1.20 
2,2 860 1, 16 
2,2 700 1,43 
3,o 800 1,26 
2,2 700 1 ,43 
3.o 680 1 .47 
3,0 640 1 ,56 
3,0 660 1,79 

3 .0 600 1.67 
3,0 600 2.00 

... '•· 
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... ... 
NE 1050- NE-1051. Kobelkromlor. 

Kabelkramlorna fastsättai. medelst ka, 
belspik, NE 1060, eller traskruvar nr 
6 k. h. 

katalog-

I A I 8 
nvmmer 

I mm I mm 
NE 1060/4.5 4,6 10 
NE 1060 6,5 6 ,5 10 
NE 1060,6,5 6 ,5 10 
NE 106018 8 .0 10 
NE 1060 9,6 9,5 10 

NE 1060, 11 11,0 10 
NE 1050111 ,5 11 ,6 12 
NE 1050/12.6 12.6 12 
NE 1060/1 3.7 13.7 10 
NE 1050/16.5 16.6 12 
NE 1060•16,6 16,6 12 
NE 1060/18 18.0 12 
NE 1 060/19,5 19.5 16 
NE 1060/21 21.0 16 
NE 1060122,5 22.6 16 
NE 1 060/24.5 24,6 16 
NE 1060/27 27.0 26 

NE 1061 /6,2 I 6,2 I 10 

NE 1050. 
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NE 1051 är särskilt lämplig för cnpars 
0,1 mm kabel, ty p 1:.EB,\l eller El:.BP, 
för br,mdJIJrmanläggningar av L. M. 
Ericssons system. 

Varmgalvaniser.,de. 

I C I 
ontol 

I 
vikt 

pr kor!ong pr 1000 st. 

I mm kg 

1 ,0 1000 1,6 

1,0 1000 1,9 
1,0 1000 2.1 
1.0 1000 2,3 
1,0 1000 2,9 
1 ,0 1000 3,1 
1,0 1000 3,6 
1.0 600 3.8 
1,0 600 3,7 
1 ,0 600 4,6 
1,0 600 4,7 
1,0 600 6,4 
1,25 200 8,9 
1,2ö 200 9,6 
1 ,26 200 10,8 

I 
1.25 100 12.0 
1,5 100 23.0 

I 1.0 I 1000 I 2,0 

NE 1051. 



z :z NE 1060. 

Kabelspik~tnZ'2 fastsättnini: av 
kabelktamlor, NE 1050 och NE 1051. 
Den levereras förpackad kartonger 
o m 1000 st. 

Varm ~a lvani5erad. 

katalog. 

I A I Yikt 
11ummer pr 1000 st. 

mm kg 
NE 1060/19 19 1 ,34 
NE 1060/ 26 26 1 ,73 
NE 1060/37 37 2,85 
NE 1060/60 60 3.32 

AnvOndning av föstvinkeL 

Användas för infästning av en själv, 
bärande enparskabel EDBC 2 x J mm 
medelst spännhankar NF j J 1/5,s (eller 
NF 310/5,smed hjälpavkrok NF:115/4). 
För fastsältning av spännhankarna 6nnes 
ett 12 mm hål i vinkeln. För fastsätt~ 
ning i vägg eller stolpe användes lämp, 
ligen en f/s'' fransk träskruv. 

Varmgalvaniserade. 

katalog, 

I dimensioner I v ikt nummer 

I mm 

I 
kg 

NE 40403 40X40X40 0,14 

11 

cswa: 

NE 4100. Spridningsfösten för siölv
böronde enporskoblor. 

. ... ~ 

_j 
S 'd . ~ ·~ 3 ~ (') ' pn nmgs'l'Tste'i avse, t ör montage p., 
stolpe. 
Det består av tce L,jarn,reglar, som 
sammanhålla, av 1/2" bultar. 1 varj1: 
regel finnas 12 mm hål för infästnfag 
av spännhankar NF 311 /5,s (eller NF 
310/5,s med hjälp av krokar NF 415/4). 
I spännhankarna inspännas de själv, 
bärande enpars. kablarna EDBC 2;. I 
mm, vilka komma från en längre ner på 
stolpen med hjälp ,w ett monterinl{sjärn. 
NE 195. mo nterad spridningsbox, NC 
5/10. Vanligen spridas 10 par från ett 
spridningsfäste. Antalet hål för spänn, 
hankarna är emellertid större ä n tio för 

Spridningsstolpe med självbärande enpors
koblor, fäste NE 4100 21, box N C 5/10 etc. 
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,u1 ge möjlighet att sprida flera kablar 
åt ett hå.Il än ,'It ett annat. 

Varmgalvan i~eradc. 

• \>.,, 
z .eu-,g"J· 

.. 1: ~ 

NF 1. Stagskruvor. 

Dessa s lagskruvar äro speciellt avsedda 
för infästning av stolpstag och kabel, 
bärlinor men kunna även med fördel 
användas för hisslinor, linbanor m. m. 

katalog-

I 
tillåten 

I 
A 

I 
B 

nummer belastning 

ton mm mm 

NF 1/2 2 300 200 
NF 1/3 3 300 200 
NF 1 1'6 6 300 200 
Nf 118 8 300 200 

NF 10. Stoglänkor. 

Staglänkar användas för infästning av 
linor, nä r reglering av linspänningen 
ej behöver förekomma. 
,'v\ontcras enligt Fig., sid. 167. 

katalog-

I 
ti116ten 

I A I B 
nummer belaitning 

ton mm mm 
,_.F 10,2 2 160 BO 
NF 10/3 3 160 BO 
NF 10/6 6 150 80 
,_.F 10/8 8 150 80 
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samt i allmänhet d är en fu1\t bctryg, 
gande mfastninl( av linor erfordras. 
Montera~ enligt Fi_1:., sid. 16i. 

C e 

NF I. NF 10. 

Elektrolytiskt galvaniserade. 

I 
C 

I 
D I E 

I 
vikt 

mm e. hJm mm 

r 
kCI ~ 

31 36 8 C,ö9 

34 1 2 8 0,87 
42 5/8 11 1,33 
6:'l 314 17 2.66 

Elektrolytiskt galvaniserade. 

C 

I 
D I E 

I 
vikt 

mm e. tum mm kg 

31 319 B 0,48 
34 112 8 0,88 
42 618 11 1,02 
63 3,'4 17 2.10 



NF 15. Stogklömmor. 

Användas för fastläggnin g av enkelstag 
på stolpar. . . .. 
Infästningen av en staglma 1 stagkla m, 
man är v isad på sid. 167. 

Varmgalvaniserade. 

"' c .~ 
kotolog- OI C 

8 C vikt ~ !i A nummer -o ~u 
JJ 

'"~n mm mm mm kg 

NF 16/3 3 60 60 8 0 ,22 
NF 15/6 6 75 60 11 0 ,42 

NF 20. Stogkrompor. 

Användningen framgår av montage, 
skisserna å sid. 167. 

Elektrolytiskt galvaniserade. 

NF 25. Stogbrickor. 

Användningen framgår av 
s kisserna på sid. ~167. 

I 

Elektrolytiskt galva niserade. 

11 • 

vikt 

kg 
0 ,08 

montage, 

vikt 

kg 
0,07 

NF 15. 

I • ' I 

NF 20. 

NF 25. 
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\.. ,... 
NF 30. Stogbyg lor. 

Användas vid fastläggning av stag pi 
~tolp.,r, n.ir staglinans lutning ar myc, 
kct Iva r. 
Anbringa, cnli~t Fig. ~id. 167. 

Elektrolytiskt ~alvaniscrade. 

ko lolog-
A ·d nummer 

mm kg 
NF 30 180 180 o ,~5 

NF 35. linlås..för stöllinor. 

katalog-
nummer I lindiameter I A I 

e. fU'm mm 
Nf 3511 l '4 44 
NF 3512 6[16 44 
NF 3613 313 60 
NF 36/ 6 1/2 60 
NF 3616 51a 62 
NF 3517 3/4 77 
NF 35 18 7/8 93 
NF 35,9 1 108 
Nf 35 10 1 t 8 132 

A 

J:)_ 8 

8 

mm 
20 
20 
24 
32 
33 
39 
47 
64 
66 

NF 35. 
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N f JO. 

z 
Elektrolytiskt galvanis.:rade. 

I C I D I vikt 
I 

mm e, tum I kg 
43 6118 0,10 
43 6/18 

I 
0,12 

60 8/8 0,16 
67 1/2 o,aa 
72 1;2 0,38 
89 6/8 0,59 

105 3/4 0,98 
124 7;8 1,5~ 

\ 
144 1 2,55 



iit WW&t!Mll! 

NF 200. Stållina. 

katalog- I brott- I materiel 
nummer hållfasthet 

ton 
NF 200/1,6 1.6 ohördat stål 

NF 200/3,0 3,0 hörda! stål 
NF i00/6,0 6,0 härdat stål 

NF 300. Spönnhankor. 

katalog-

I Å I B I C I D I nummer 

mm mm mm I mm 

NF 300/3 320 3 30 35 
Nf 300,'4 360 4 35 40 
NF 300/6 426 6 60 46 
NF 300/8 520 8 60 45 

Betröffande spännhankan användning se sid. 168. 

NF 310, NF 311. Spönnhonkar för 
sjölvböronde enparskobel. 

Användas för inspänning av självbä, 
rande enparskabel EDBC 2 X l mm. 
Kabeln fastlägges enligt kurvan i stål, 
plattan. En fri kabelsladd av minst O,s 
m längd skall härvid förutses. 
NF JJO fastsättes vid någo n krok, 
vertikal pinne etc. För dess fa stsättning 
i ett spridningsfäste NE :1100/2 1 eller 
vinkel NE 4040/3 erfordras en krok 
eller länk NF -±IS. 
NF Jll avses för d irekt fastsättning i 
ovannämnda spridnings fäste eller vinkel. 

Cadmierade. 

I katalog-

I 
yttre 

I 
vikt pr 

nummer dimensioner 100 st. 

I 
mm I kg 

NF 310/6.5 300X 40X 10 6,8 
NF 311 /6,5 250X 40X 10 I 6 .1 

Varmgalvaniserad. 

I 
antal 

I 
tråddiameter 

I 
vikt 

trådar pr 100 m 

mm kg 

3 3,0 ± 0,1 17 
7 2,2 :!: 0,1 22 
7 3,0 :!: 0.1 41 

Elektrolytiskt galvaniserade. 

E 

I 
F j 

för max. 

I vikt 
tråddiam. 

mm I mm mm kg 

90 3 3.5 0,133 
105 4 6.0 0,246 
126 6.5 6,0 0,410 
145 7 7.6 0.670 

Nf 300. 

~~· 
NF 310. 

NF 311. 
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NF 400. Kabelhonkor. 

% 
Kabelhankarna best.\ av tv.i delar: ett 
mJuh·alsat kopparband och ,m varm 
galvaniserad krok Nf .Jl 5 av harddrn~cn 
järntrad. 
Bandet najas vid kabeln medeht 1.S 
mm najtrad av mjuk koprar. Na1tra• 
den mcdlcverera!> ick.: til kat>clhan• 
karna utan skall best.lila~ separ.it. 

I kotalog• I kabelns I kabelns l vikt pr 
max. min. 

nummer diomerer diameter 1000 st. 

mm mm kg 
NF 40019 9 6 6.2 
NF 400/ 17 n 9 16.2 
NF 400125 26 17 34,6 
NF 400 35 35 26 53.3 
NF 400150 60 36 76,5 
NF 400/65 65 60 91,1 

-- --
Kabelhankarna levcr.:r.,s med banden 
och krokarna förpackade i var ~in kar, 
tong. 
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NF 415. Krokar. 

Oe,sa krokar eller länkar ingå i kabel, 
hankar N F -100. De anvandas ock~å. 
fram,t Nf -115 .J, för fastsåttning av 
~pannhankar NF ]JO 5,5 i ett sprid, 
ning,faqe NE -1100 21 e. d . 

Varmgalvaniserade. 

e Q. a, ~"' 
katalog• a ö'"' ~ kartongens CL C 

:;; ~ao .: ~ nummer "O c:~-:: dim. 
1 

ooa ·;~ ..:.-"' 
-

mm I mm 
kg 

NF 416 2 2 1000 300X 200Y 170 2,7 
NF 4163 3 1000

1

300X 250X 200 11 ,6 
NF 416 4 4 600 300X 250X200 1 '2, 7 
NF 415 6 5 600 300X 250X '200 16,8 



I 
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Tabell för kobelbörlinor. 

motsvarande ·storlek av 
lämplig kcbelbärlino 

mox. kobelvikt 
pr m 

Ericssons standard. 

I kabel, EPBX 0,6 mm kotolognummer brotthålifosthet 

kg ton 
1,0 30 par NF 200/1,o 1.,6 
1,50 60 por NF 200/3,0 3,0 
4,00 200 por NF 200/6 ,0 6 ,0 

NE300--*

NrtO 

NF"200-

Telefonstolpe och stogstolpe. 

--= 

Enkelslag. Oubbelstag. 

' - NF" 20 
NF" 25 

NE 100 

Stag med siar lutning, 
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Spönnhankars a nvändning. 

Vid uppläggning av grövre t rådsor ter, 
sasom r ex. 3 mm järntr.\d, bör td.d, 
spänningen inreglcras medelst spänn, 
hankar, placcndc i var .'1ttonde ä tionde 
stolpe. Dessa stolpar benämnas spä nn, 
stolpar och för~cs i allmänhet med extra 
st,,g i linjens riktning. 

Av ncd,mst. flg. framgår, huru spän n, 
hankarna placeras. För tydlighetens 
skull ar ledninf(Strädcn ritad helt svart. 

Tradcn lägges i en öi;la med 10-20 
,m di,1meter. 
Fördelarna med .mv:inJandct ,w spänn• 
hankar av denna konstruktion kunna 
samm.mfattas i följande punkter ; 
I. Enkel och noggrann inrcglering ,w 

tr.1ds pänn ingen . 
2. Lätthet ,1tt vcrkst:ill,1 omregleringar. 
3. T r.,da rn,1 skadas ej. 
Till ledning för linjed ra~ning mcdJc, 
!as här en t rådrcglcring~t,1bcll, hämt.1d 
från Kungl. Telegrafverkets instruktion 
i linjcby,:?gnad. 

3 0...JS6 

Regleringstabe ll för järn- och koppartråd . 

(Påkänningen beräknad för en tr.'td med I mm2 genomskärningsyta.) 

spän n vi dd i m e te r 

,o 50 60 70 
tempe-

iönk. 1 
ratur påkänning påkönning påkiinning pokiinning 

' C sänk- sänk- sänk-
ning ·- I kop. ning 

jcirn I kop. ning 
iärn I kop- ning I ... I kop-I0rn 1orn 

por pc, r por por 

cm 
kg I kg cm kg kg cm kg kg cm kg k g 

- 30 16.5 1 o.o 1' ,4 24,5 10.0 11 ,4 36.0 10.0 11 ,4 48.o 10,0 11,0 
- 26 17,6 

8,91 10.2 27.0 9.1 10.3 38.5 9,1 10,4 62,0 9,2 10,6 
- 20 19.5 8,0 9,1 30.0 8,2 9,3 42,0 8,3 9,5 66,5 8,5 9,7 

- 16 22.0 7, I 8,1 33.0 7,4 8,5 46,6 7,7 8,8 61.0 7,9 9,0 
- 10 24.6 6.4 7,3 36,6 6,7 7,7 49,5 7,1 8,1 66,6 7.3 a.a 
- 6 27,5 6.7 6,6 40.0 6,1 7,0 54,0 6.6 7,4 70,0 6.8 7,8 

± 0 30.5 6,1 5,8 43.5 6,6 6.4 68,5 6.0 6,8 76,0 6.4 7,3 

+ 5 33,6 4,6 6.3 47,5 5,1 6.9 62,5 6.6 6.4 80,6 6 ,0 6,8 
+ 10 37,0 4,2 4.8 61,5 4,7 6,4 67.0 5,2 6.0 85.0 6.7 6,4 
+ 16 40,5 3.8 4.4 66.6 4,4 6.0 71.0 4.9 6.6 89.6 6.4 6,1 
+ 20 43,5 3.6 4.,1 69.0 4.1 4,7 75,6 4,6 5.a 94.0 6,1 6,8 
+ 25 47,0 I 3,3 3.8 62,5 3.9 4.5 79.5 4.4 6,0 98,5 4.9 5.5 
+ 30 50.0 3,1 3.6 66.0 3,7 4,2 84.0 4.2 4,8 I 03.0 4.7 5 ,3 
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NG 1, NG 10. Isolatorer. 

Porslin. 

I 
passande I 

katalog- diam. av I vikt pr 

NH 1. Kopparrör för kobelskarvning. 

Användas vid skarvning av par,pcrs, 
isolerad telefonkabel i greningsdosor 
ND 645 -656. Skarvningen utföres 
med tillhjälp av skarvtång, NK 200. 

D förg isa!ator- H 100 st. nummer 
p,nne 

e. tum mm mm kg 
NG 115 318 - 1/2 66 60 vit 17.0 

för 
katalog - ledare inre vikt pr 

med löngd dimen-
nummer dio• sioner 1000 st 

meter 

NG 1/10 5 •8 80 60 vit 26,0 mm mm mm kg - -- ---
N G 10,5 6/8 86 66 vit 30.0 NH 1/05 0,4- 0.5 15 0,66X 1.2 0,150 

NG 10 6 518 85 65 röd 30,0 NH 1/07 0.6 - 0.7 16 0.BOX 1 ,9 0,195 I 

Lcvcre,ras i för ackninga~ 1000 rör. 
NG 115 användes för upplaggning avZ ..;Jt.,,-, "1 , ~ 
lått tråd dragen i korta spann, såsom l 8: 

1 
för abonnentlinjer och deras inledning 
etc. 
NG 1/10 anvandes för medel~rov tråd , H H 
exempelvis för de flesta landsnät. 1 

NG 10/5 är Kung l. T elegrafverkets 
1 isolator nr l. Den användes ana, 

logt med NG 1/5 och NG 1110 men L 
har en ext.ra cirkulär skåra, vi lken --o D 
gör det möjligt att fastnaja tråden så NG 1, NG lO. 
att densamma fritt kan röra sig i tvär, 
skåran utan att falla n ed från iso, 
latorn. 
NG 10/6 användes för brandalarm, 
linjer. 
I mpregneracle pappershylsor, NG 1000, 
lämpa sig för fastsättning av isolato, 
rerna på pinnar eller krokar. 

NG 600. Bussningor. 

Vitt porslin. 

katalog-

_I nummer 
H 

I 
D 

mm mm 
NG 600•6 30 13 
NG 600/10 30 17 

f 
NG 600/1 5 30 22 
NG 600/20 30 26 .. 

I C I vikt pr 100 st, 

mm kg 
a 0,6 

11 0.7 
14 2 ,0 

16 3,2 
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NH 101-NH 105. Pappersrör. 

Papf'lersrör använda~ vid kabclskarv, 
ning, for isolation av lodstift i kabel, 
boxar med och utan sakerhctsappara, 
ter. 

Paraffinkokade. 

kota log-

I 
I inre vikt pr 

nummer 
löngd d (men-

1000 st. s,oner 

mm mm kg 

NH 101 4,0 10 4.0 0 ,M 
---- - -----

NH 101.514 ,0 16 4.0 0.06 - _.s... 

NH 103,2.25 30 2.25 0.10 
NH 103/4.0 30 4 .0 0,12 

- --
NH 104•3 ,0 40 3,0 0,14 

NH 104 3,6 40 3.5 0,16 
---

NH 106 3.0 60 3.0 0,18 
NH 105 3,5 60 3,5 0,17 
NH 10616,0 50 I 6,0 0,30 

Levereras i förpackning om 1000 rör. 

Fig. 3. 
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NH 200. Skorvmuff för enpors bly· 
kabel. 

Denna sk.uvmuff år av)cdd fö r ~karv, 
ning av cnp,1r, hlyk.,hd inomhu\, Den 
bc~t.u av ett ror och tv., muttr,,r av 
l'itkokad mä5~ing, 1J mtc tv,1 1.1li;im pr•·t,:• 
ncr.,dc Fi!tpackni ng,,r Den 11orm,1l.1 
, torkkcn ,ir lämplig for rund kabd 
med 3,o-5,, mm diamckr dler for 
o , ·al bbcl med 5,s rom maxim1di:1, 
meter. 
Skarvningen visa, i fi g. 1-3. 
Sbrvoppnjngen får CJ o ve~hga 37 mm. 
Skar varna utforas genom hopvndnmg 
och forski ut.t~ ca 10 mm i forhall,,ndc 
till varandra. Mellan , k,,rv,un,1 in 
sk1utes o:tt i tva ojamn.1 h,1lvor vikt 
vax1mprcgno:rat papper NH 201 / I 1f1~. I). 
Den mindre halv.in vira~ o m den ena 
, karvc n. v.lrcfter dm större h,1lv,1n vir,,~ 
om d en andr.1 och om den for~ta skJrwn 
till,.1mmans I fjg, f ) . Bomulbisolcringcn, 
,om tidii:,irc avlind.1ts frän kabeln, vira~ 
nu om de tva i pappcrd inlind,,dc 
,karv.1rna (Fig 2). Skarvmuffcn, rör 
~kjutc, h:irdter över sk,1rv.1rn ,1, ,J ,,tt 
flJCkningarn;i komma lika långt fran 
~karvo ppningcns mitt. Packning.una 
måste vål ~luta till o mkring blymanteln 
(fig. 3, 

k.irvmuffcn få~tes p.i vagg medelst t va 
krampor N E 1009 26, som vardera p la. 
ccra, pa 15 mm avstand &an andarna. 
K.ualognummcr N H 20015 
Oimtmioncr : längd 60 mm, max. dia• 
tnctcr 13.s mm, vikt pr 100 st. 2,s kg. 

Fig . " · 
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NH 201. Va,c.impregnerat papper. 

Användes för skarvmuffar, NH 200, 
och skarvrör, NH 210. 

Levereras i paket om 200 blad. 

b d 

g 

katalog• I 
nummer 

dimensio"er 

NH 201/1 I 
mm 

30X 66X0,1 

g 

Skarvning av enpars blykabel medelst skarvrör NH 210. 

I vikt 
pr paket 

I 
kg 

0,035 
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NH 210. Skarvrör för enpars bly
kabel. 

En skarv på manteln av en cnp,1rs bly• 
kabel måste lödas, om den skall vara 
fullt pålitlig u tomhus. Detta later si,:: 
m)•cket lätt göra, om man begagn,1r 
sig av skarvrör NH 210. 
Skarvröret (a på fig på föreg. sid.) vi!, 
ket är av förtent koppar, trädes på en 
av de två kablar, vilka skola skarvas. 
Pa varje kabel tr:ides ocksä en ring (b) 
,1V metall med låg smältpunkt. Led, 
ningama skarvas sed.m medel.st hop, 
vridning och_ isoleras medelst vaxim, 
pregnerat paJ?per på samma sätt so m 
vid användning av skarvmuffaI, NH 
200. 
Vid blymanteländarna lindas bomulls• 
isoleringen (e) om kabeln så att den 
bildar en packning, när skarvröret gli., 
der över skarven. De ytor (g), som 
skola lödas. skrapas rena med en kniv 
och gnidas med stearin , Metallringarna 
med låg smältpunkt (b i llyttas därefter 
intill skarvröret, och lödnin~en utföres 
sedan med en .lödkolv eller en blås, 
lampa. Skarvrörets inre diameter skal! 
vara I mm större än enpars kabelns 
diameter. 

katalog- I inre I löngd 

I 

vikt pr 
nummer diameter 100 st. 

mm mm kg. 

NH 210/6,0 6.0 68 2,10 
NH 210/7.6 7.6 68 2,85 

Levereras i förpackningar om 100 skan·, 
rör inkL de erforderliga mdallringarna 
med lag smähpunkt. 

NH 1001. Svart isoferingsmossa. 
»Special nr I». 

Denna isoleringsmassa tillverkas speci, 
dit för anvaadning i kabdboxar, slut, 
rör etc. Den är svart, g länsande, utgö r 
ett utmärkt isoleringsmedel, är lättfly, 
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tandc, p.\vcrk,1s ej ,,v luft, syror eller 
a lkalier och absorberar ej fuktighet, 
Smältpunktcn är c:.1 72° C. Lcvcrer.1s 
i bleckburk,1r. 

karalog. 
nummer 

NH 1001/1 
NH 1001 /3 
NH 100116 

I vikt inkl. bleckburk 

kg 
I 
3 
6 

NH 1002. Ljus isoleringsmassa. 
»Special nr 2». 

Denna isoleringsmassa tillverkas speci, 
elit för fyl!ning av skarvar för telefon, 
kablar. Den :ir mjuk, utgö r ett utmärkt 
isoleringsmedcJ samt hindrar papperet 
i telefonkablarna från att .1bsorbcra 
fuktighet. S måltpunkten är c:a 35° C. 
Levereras i bleckburkar. 

kotalog. I vikt inkl. bleckburk 
nummer 

kg 
NH 1002/1 I 
NH 1002/3 3 
NH 1002/6 6 

NH 1060- NH 1061. Isoleringsband. 

katalog. I I I län d I vik! pr I färg bredd g I rulle ink.l. 
nummer pr rul e pl6ta,k 

1 060/ I 61 svart 
mm m kg 

NH 16 26 0.17 

INH 1060/20 

1NH 1061 /15 
jNH 1061 /20 

Levereras 
askar. 

svart 20 26 0,21 
----------

vit 16 26 0,19 
vit 20 26 0,23 

rullar förpackade plat, 



Användes för skarvning av telefon, 
kablar i grening~dosor ND 645-ND 
656 medelst kopparrör, NH 1. 

katalog-

I längd l vikt 
nummer 

I 
mm 

I 
kg 

NK 200/1 190 0 ,350 

"2:" .S~.3/0 
NK 205. Trådskropa. 

a,:z:.-:::..i 
För avlägsnande av isolationen från 
kopparledningar, t. ex. lacker ingen på 
ledarna i vanliga telefonkablar. 

Vikt: 0 ,01 kg, 

katalognummer I för tråddiameter 

mm 

NK 206/04 0.4 
NK 206/06 0.5 
l'-K 206/06 0,6 
NK 206/07 0,7 
NK 206/08 0,8 
NK 205/09 0 .9 

.. 
NK 350. Stolpskor. 
Kungl. Telegrafverkets modell. 

Dessa stolpskor gripa kraftigt in i stol, 
parna, och risken för glidning är såle, 
des utesluten. De äro oöverträffade 
ifråga om användning vid långvarigt 
arbet~ på t. ex. sådana stolpar, som 
uppbara genomg.iendc kablar, emedan 
arbetaren kan stå så ledigt i skorna 
som pa en ställning. 

I katalog-

I 
max, stolp- I vikt pr par 

nummer diameter 

mm kg 
NK S60i200 200 6,5 
NK 350/260 260 6.5 
NK 360/320 320 6,5 

:z .2" 3.3'11 
Användes för att underlä tta fyllning av 
slutrö r ND 2000, ND 2030 etc. med 
massa NH 1001 . Tuben fylles med 
nägra bitar stelnad massa och upp, 
värmes. Den smälta massan kan sedan 
btkvämt hällas i slutröreo. 
Längd 290 mm, vikt 0,13 kg. 
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NK 700 Trådkrompdrivore. 

Anv;ind,= in~f!n! g :,f Z mpor 
NE 1002 - NI:. 1015. M,rn sparar häri, 
geno m mycklt t id och crhaUer betyd, 
ligt sn yggare mont,,gc an vid anv,rnd, 
nang av vanlig hammare. Dessutom 
erhalle, säkerhd for att kablarna ej 
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skadas ,:tcnom ,ttt ktamporn,t blivit för 
djupt insL,gn,t • 
I.ängd H O mm, vikt O,;< kg. 

kotalognummer 

NK 7004.6 
NK 700b 
NK 7806 
NK 700 7 
NK 7008 
NK 7009 

för tr6dk,ompor 
typ 

NE 1004,5 
NE 1005 
NE 1006 
NE 1007 
NE 1008 
NE 1009 



~ 
TY P R E G I ST E R. 

Katalognummer Sida Katalognummer Sjda Katalognummer Sida 

AB 126 . . .......... 13 HA 275 ............ 31 i<G 220 . ... , ..... .. 71 
AB 127 ... ....... · · 13 HC 130 ...•........ 33 KG 225 . ... , .. .... 71 
AB 128 . ........... 13 HC 210 ............ 33 KG 230 , .. ..•.. .... 71 
AB 129 ........... . 13 HD 200 ............ 35 KG 235 ............ 71 
AB 711 .. ....... ' 14 HD 300 ...•..... ... 35 l(G 240 , ....• ,, .... 71 
AB 712 ... ........ 14 HD 500 ............ 36 KG 320 ............ 71 
AB 1400 ....•...... 15 HD 700 .. . ...... . .. 36 KG 110 ........ , ... 71 
AB 2536 ........... 15 HD 1000 ....... .... 36 KG 420 ............ 71 
AB 2555 . . .. . . . . . 15 HF 110 ........ , ..• 37 KG 425 .. ......... 71 
AC 550 . . . . . . . . . 17 HF 120 ..... .... , .. 37 KG ◄30 ... ..... ' .. 71 
AC 560 ..... , ...... 17 HM 160 .... , ... , ... 34 KG 435 .. ........ 71 
AC 570 ... ......... 17 HP 100 ............ 54 KG ◄◄0 ... ... . . .. 71 
AC 1010 .. .. ... . .. 17 JG 920/1 . .......... 114 KG ◄45 ... ........ 71 
AE 165 ............ 18 JG 920/2 ........... 115 MB 301 . 0 00 o O I• 0 10 
AE 270 ....... ..... 18 JG 910/3 .. , ........ 116 MB 305 ....•....... 40 
AF 140 ............ 19 JG 926/1 ........... 114 ME 10 ............. 10 
AF 141 . . . . . .. .. . .. 19 JG 926/2 ........... 115 MG 23 ... . .. . ..... 41 
BC 1303 ........... 11 JG 916/3 . ...•...... 116 MG so .. . -· ...... ◄1 
BC 1304 . . " ....... 55 JG 935/1 ........... 111 MG 51 .. ........... 41 
BC 2052 ........... 12 JG 935/2. , ......... 115 MG 205 ............ 11 
BC 2055 ...... , .... 38 JG 935/3 . . . ....... , 116 MG 206 .. . . .... 11 
BC 3001 . ' ......... 6 JG 936/1 .. . ........ 114 MH 10 . .. ........ 41 
BC 3011 . . . . . . . . . . 6 JG 936/2 ........... 115 MH 100 ........... 41 
BC 3012 .. . , ...•... 6 JG 936/3 .... , ...... 116 MH 200 ...... ... 11 
BC 3051 . . . . . . .. . . 7 JG 940 .. .......... 117 MH 500 . .......... 4·1 
BC 3060 ........... 7 JG 952 ....•....... 117 MH 2005 . ...... ... 41 
CD 1200 ........ 10 JG 954 ... · · .. · ·,., 117 MK 10 ...... ....... 42 
CD 1250 . . . . . ' .. 20 JG 956 ........ , ... 117 MK 20 .... . ........ 42 
CD 2010 . . . . . . . . 21 JG 958 ............ 117 ML 100 . ......... ,. 42 
CD 3010 ....... . 21 JG 965/1 .... ....... 114 ML 110 ............ 42 
CG 502 . . . . ... .. . 12 JG 965/2 . ......... 115 ML 200 ..........•. 42 
CG 504 . . . . . . . . . . 22 JG 965,3 ........... 116 MN 100. . ' ........ 12 
CG 552 . . . . .. .. .. . 22 JG 970 ..... ....... 117 MN 200 .. . ........ 42 
CG 3010 . . ... .. ... 13 JG 1230 ........... 119 MN 210 .. . ........ 42 
DS 30 ... ' ....... . 49 JG 1231 ........... 119 MO 100 .. . ........ 42 
DB 200 ... . . . . . . . . 49 JG 1232 ........... 119 MO 110. . .. .. 42 
DE 140 ... ......... 24 JG 124611 ......... 11◄ MV 1000 ◄2 
DE 200 ... ......... 24 JG 124612 ......... 115 MV 1200 42 
DE 250 . ........... 25 JG 1246/3 . . . .. .. . . 116 NA 50 .... ----- ... 124 
DE 400 ............ 25 JG 1250 ........ '" 117 NA 11S ............ 126 
DE 702 . '' ......... 26 JG 1412 . . . . . . . . . . . 119 NS 1S . .. .. . ..... 127 
DE 704 .. ' ••• ♦ ••••• 26 JGAT 720 . .. .. . .. . 113 NB 105 .......... .. 128 
DE 752 ............ 27 JGL 734 •• 0 ••••I O' • 113 NB 210 .. ....... .. 129 
DE 3010 . • • •• •♦• ... 27 JGS 730 •◄ ••••••••• 113 NB 1200 ........... 130 
DF 220 .. . . . . '" '" 28 JGT 700 ........... 113 NB 2300 . . ......... 130 
DF 250 ... . , ....... 39 JGTS 710 .......... 113 NB 2500 . .......... 130 
DL 502 ... . ........ 77 KG 100 ........ .. .. 71 NB 2900 . • ...... •◄ 130 
DL 800 . ........ . 19 KG 10S ............ 71 NB 3110 ........... 130 
DL 900 ........ 30 KG 110 .... ........ 71 NB 31 so .. . ........ 130 
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Kaurognummer Sid• K.aulogn um mer Sida Ka.ic:3.lognurnmeF Sida 

NB 4010 131 ND 1487 .. p ••I 142 NH 101 ,> 170 
NB 4020 131 ND 2030 ,, It t • ., t t • 150 NH 103 170 
NB 4100 ..... - •••• t • 131 ND 2130 4 6 6 • • • • • • I 150 NH 104 170 
NB 4900 ,,, .. & •••• 131 NE 50 . , .....•.••.. 152 NH 105 I I I • 4 4 • p • 4 170 
NB 5010 . t r • • + + I 4 4 132 NE 60 .•.......•... 152 NH 200 • • • i -1- I f • 170 
NB 5020 . , .••.. , ... 132 NE 100 .. • • • • ■ •••• 152 NH 201 ' . • • 4 •• - •• 171 
NB 5030 ........... 132 NE 120 ............ 152 NH 210 . I f • f • • 172 
NB 5040 ......... , . 132 NE 140 ...•..•....• 153 NH 1001 I ~ • ■ • .,_ • j 172 
NB 5050 ., ......... 132 NE 1 so ....•..... , , 154 NH 1002 172 
NB 5060 .. , .... - ... 02 NE 175 ............ 155 NH 1060 172 
NB 5900 ....•• ,.,,. 132 NE 190 . 4 • • • t ■ ■ • t I 155 NH 1061 '. 172 
NC 5 •••••••••• t • t 133 NE 195 ........... , 155 NK 200 173 
NC 25 .....• , ..•... 134 NE 200 . t t • f t • ■ t I I 156 NK 205 ' . .. . , ... 173 
NC 100 . I • • • • + + I 4 4 135 NE 300 . •■ •••I•••• 156 NK 350 I•• I••• 4 173 
NC 125 • t- ••••••• •• 136 NE 315 . + I f 4 • t ■ • • 157 NK 595 . • • ~ • • • • I 4 • 173 
ND 11 . , -t • • • r • • I I 140 NE 351 , • I ~ I 157 NK 700 ........ 17-4 
ND 160 • •.., • • • I • • 140 NE 375 . • • • • & .. 157 OA 1000 ... - • & ..... 44 
ND 180 • 0 +•••••I • '4 140 NE 380 .... , ... 158 OA 1010 44 
ND 310 ..... ,.,,,., 141 NE 1002 . - . -..... 159 08 1100 . .... 44 
ND 312 ... ...... , , , 1'11 NE 1003 .. ......... 159 OB 1200 f •• + .. ' 44 
ND 510 • + •• • • • r • •' 145 NE 1004 159 OB 1300 . ' • + • ~ 45 
ND 512 . ..... 145 NE 1005 159 OB 1301 45 
ND 520 t I+• p • • • • • • 145 NE 1006 . . . , ... 159 OB 1302 I•••• .. 45 
ND 530 • • r I I.•• ♦ •• 145 NE 1007 . .. . . 159 OB 4301 46 
ND 610 • • + ~ • I • I I • ♦- 145 NE 1008 .. • • t • I • I 159 OB ◄301 ◄6 
ND 6◄ 5 , .. ........ 146 NE 1009 . 159 OB 4401 46 
ND 655 ••• ... I•••• 4 147 NE 1010 ........... 159 OB 4'102 46 
ND 656 • • • • I • t 4 4 147 NE 1012 ., ...... . 159 OB 4501 . ••••••• 4 46 
ND 810 • ~ I • • • 4 • 4 " • 147 NE 1015 ... I• 4 • .. 159 OB 4502 • f ■♦♦ •I I 46 
ND 856 ••I ... ,• ... 147 NE 1050 •. r • • • • • • • 160 OB 4601 46 
ND 860 ...... . I I • y 148 NE 1051 . 160 08 4602 46 
ND 900 • •••••••I 4 I 109 NE 1060 .. •I•• 161 OB 5300 . . 46 
ND 1030 ....... . . . 149 NE 4040 161 OB 5400 .. -46 
ND 1031 • .. •••I•• 4., 149 NE 4100 •. 161 OB 5500 I I • P 46 
ND 1032 ♦ ♦ ♦ • I • I I • I 149 NF 1 .. ..... 162 OB 5600 ....... ~ ... 46 
ND 1405 ··••••I I• .. 142 NF 10 162 OL 10 r I f f ♦ • • .. 48 
ND 1406 ...... - .. 142 NF 15 163 OL 12 . . 48 
ND 1407 ..•. . . . . 142 NF 20 163 OL 3510 ........ so 
ND 1410 • .. •• I p • • • 142 NF 25 . 163 OL 3S11 so 
ND 1411 • I • y • • " " • • 142 NF 30 . 164 OL 3521 . so 
ND 1412 .. • p I•••• f 142 NF 35 164 OL 3523 50 
ND 1420 ••••I I•• 142 NF 200 . 165 PK 100 I••• t • I I 52 
ND 1421 •••• - - - •• t 141 NF 300 ... 165 PK 200 I• ■• 4 • • 4 52 
ND 1422 . . . • • I I 4 • 142 NF 310 165 PR 14 " •• f ... ,. 57 
ND 1425 .........•• 142 NF 311 . 165 PR 16 57 
ND 1426.,., .....•• 142 NF 400 . 166 PR 17 57 
ND 1427 . .•. , ...... 142 NF '115 . .......... 166 PR 100 57 
ND 1480 ........... 141 NG 1 .. .. 169 PR 110 57 
ND 1481 .. , .......• 1-12 NG 10 .... .. 169 PR 200 57 
ND 1482 . . . .. . . . . . 142 NG 600 ... 169 PR 300 57 
ND 1485 .... . ...... 142 NH 1 •• • • ••• • 0 I 169 PR 310 57 
ND 1'186 ........... 142 NH 101. ...... 170 PR 322 57 
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Katalognummer Sida Katalognummer Sida Katalognummer Sida 

PR 324 P • • • • • 0 I I 4 ♦ 4 57 RC 1810 .. ... ..... SJ RH 30135 ♦ 0 I I ♦ O ♦• I 83 
PR 330 ............ 57 RC 2100 , .. ... ,,.,. 38 RH 30136 .......... 83 
PR 340 ............ 57 RC 2110 . ......... 38 RH 30137 . ....... ' 83 
PR 350 .... . ....... 58 RC 4000 72 RH 30138 . .. •---·. 83 
PR 360 ..... . .. .. . .. . . 58 RC 4110 ........ 72 RH 30139 . ........ 83 
PR 400 •o I•• ♦ 1 • ♦ I O I 59 RC 4120 .. ....... 72 RH 30140 • ••••••• ► 83 
PR 500 ............ 60 RC 4130 ........ 72 RH 30141 . . .. ..... 83 
PR 505 .. . ' ........ 60 RC 5011 ...... · .... 70 RH 30142 . ·· ····· . 83 
PR 510 . . .. . .. .. . . . 60 RC S017 .. ........ 70 RH 30143 .. ···-·· . 83 
PR 515 .. .. . .. .. . . . 60 RC S021 .......... 70 RH 30144 . ........ 83 
PR 520 . .. . . . .. .. .. 60 RC S022 .........•. 70 RH 30145 ······ ... 83 
PR S25 . . . . .... . .. . . 60 RC 10000 . ......... 70 RH 30146 . ......... 83 
PR 530 .•.. -..... ·. 60 RC 10100 ......... 70 RH 30147 . ........ B3 
PR 535 . . . -- .... . . 60 RO JOS ........ 73 RH 30148 . ........ 83 
PR S◄O ........... . 60 RO 315 ........... 73 RH 30149 . ........ 83 
PR 545 ...... .. . . . . 60 RO 1100 -... ~ ... 38 RH 30150 . ........ 83 
PR 550 . . . . . . . . .... 60 RO 1200 ........ 59 RH 30151 . . . ....... 83 
PR 555 . . . . . . . . . . . . 60 RO 1250 ........ 59 RH 30152 .. ........ 83 
RA 130 ............ 64 RO 4000 ........ 72 RH 30153 . ....... . 83 
RA 150 ............ 64 RO 4100 .. 72 RH 30154 I I I•• I•• 0 83 
RA 151 ............ 64 RO ◄110 . ....... 72 RH 30155 . ........ 83 
RA 152 .... , .•. ,, .. 64 RD 4200 . ......... 72 RH 30156 . .. ...... 83 
RA 153 ..•......... 64 RO 5000 . . ..... . ... 73 RH 30157 ..... .. .. 83 
RA 154 . .......... 64 RO 5100 ....... , ... 73 RH 30158 . ····· ... 83 
RA 160 . ........... 6◄ RD 5200 . .. ' .... 53 RH 30159 . ........ 83 
RA 161 ...... , . , , , . 64 RD 5300 . < ....... 53 RH 30190 •I•• I•••• 84 
RA 162 .......... ,. 64 RF 530 ....... ~ 74 RH 30191 ....... '. 8◄ 
RA 163 ...........• 64 RF 912 . ' . ........ 117 RH 30195 ......... 8◄ 
RA 164 ...... . . . . . 64 RF 1057 ...... ' . 74 RH 30196 . .. ·•···. 84 
RA 170 ........ , ... 64 RF 1331 ..... . . 59 RH 30200 . ........ 84 
RA 171 ....... ·. · · . 6◄ RF 1332 'I·• o O • 0 0 59 RH 30201 ........... 8◄ 
RA 172 ....... . ... 64 RF 1810 ... ..... 53 RH 30210 . ....... 84 
RA 173 . . .......... 6◄ RF 3280 ..... . . 60 RH 30211 . ........ 84 
RA 17◄ ............ 64 RH 20002 ......... 75 RH 30215 . ........ 8◄ 
RA 194 ... .....•. ,. 65 RH 21000 .. ' ...... 75 RH 30216 . ········ 84 
RA 200 .........•.. 65 RH 30110 ........ 82 RH 30220 . ........ S◄ 
RA 210 , ........•.. 65 RH 30111 . ...... 82 RH 30221 . ........ 84 
RA 220 . ........... 65 RH 30120 ........ 82 RH 30226 . ........ 84 
RA 500 ............ 67 RH 30121 .. . . ..... 82 RH 30227 . ........ 84 
RA 510 ............ 67 RH 30122 . .... 82 RH 30228 . ......... 84 
RA 600 ............ 67 RH 30123 . ...... 82 RH 30229 ~ ....... - 84 
RA 601 ... .... ... . . 61 RH 30124 ......... 82 RH 30230 00 I O 04 •• • 84 
RA 610 o O O I O o, O ••• 67 RH 30125 ......... 82 RH 30231 . ........ 84 
RA 910 . ........... 68 RH 30126 '.' ' .... 82 RH 30232 ......... 84 
RA 1200 ...•....... 68 RH 30127 ' ....... ' 82 RH 30233 . .. ..... 8◄ 
RA 3001 . , .... ... , . 69 RH 30128 . . . . . . . . 82 RH 30234 . ........ 84 
RA 3100 ........... 69 RH 30129 . ........ 82 RH 30235 • 0 •I•• 00 • 84 
RA 3200 ., ......... 69 RH 30130 .... ' .... 82 RH 30236 • ► •• -- ••• 84 
RA 5000 ..... , ..... 69 11.H 30131 • • • •• 0 •I• 82 RH 30237 •••• •• ♦ • ♦ 84 
RA 5020 ........ .. 69 RH 30132 . ........ 83 RH 30238 . .... - ... 85 
RA 5050 ... .. . . . .. 69 RH 30133 . . . .. . . .. 83 RH 30239 ......... 85 
RA 5060 . , ......... 69 RH 30134 . . . . . . . . . 83 RH 30240 . ..... -· .. es 
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Katalognummer Sid• Kau lo&r\ummtr Sida Kaulognummer Sida 

RH 30241 . . . . . . . . . 8S RH 30393 ..... .... 87 RK 7100 . ......... 64 
RH 30242 . . .. .. . . 8S RH 30394 ......... 87 RL 120 . ........... 78 
RH 30243 .. . .. . .. 85 RH 30395 • 0 • • • • I • • 87 RL 140 ..........•. 78 
RH 30244 85 RH 30400 . ..... .... 87 RL 160 ........ . ... 78 
RH 30245 ... . . . . . 85 RH 30401 ......... 87 RL 201 0 • • • 00 0 •• I 1 • 78 
RH 30246 .. . . .. .. 85 RH 30402 ......... 87 RL 220 ... .. , ...... 78 
RH 30247 ' ... ~ .... 85 RH 30403 ♦ o • o O O • o I 87 RL 240 .•... , ...... 78 
RH 30248 . . . . .. 85 RH 30404 • 0 •• ••••I 87 RL 300 . ........ ' .. 78 
RH 30249 ......... 85 RH 30405 ♦ 0 •••••I• 87 RN 132294 o 4 00• 0 I• 79 
RH 30252 .. .. ... ... 8S RH 30540 •••• t •••• 87 RN 132310 "' 01 • 0 I 4 79 
RH 30253 . . . . . . . 85 RH 30S41 ......... 87 RN 132686 . ....... 79 
RH 302S4 ... .. 8S RH 30S42 ......... 87 RN 134954 . ....... 79 
RH 3025S . .. . ..... 85 RH 30543 ... ' ..... 87 RN 136330 . ....... 79 
RH 302S6 . · •·· .. 85 RH 30544 ......... 87 RN 136561 . ....... 79 
RH 30257 . . . .. .. . 85 RH 30545 ... ...... 87 RN 136562 . ....... 79 
RH 30258 .. . . .... 8S RH 30546 87 RN 137175 . ....... 79 
RH 30259 .... .. . . . 85 RH 305◄7 .......... 87 RN 137178 . ....... 79 
RH 30262 . .. ... . .. 85 RH 30548 ......... 87 RN 137286 . ....... 79 
RH 30263 . .. -·· ... 85 RH 305◄9 ......... 87 RN 137387 . ....... 79 
RH 30264 . . . . ~ .... 85 RH 30550 ......... 87 RN 138024 1•• . . • .• 79 
RH 30265 . . . . . . . . 85 RH )0551 ... , ..... 87 RN 138025 . ....... 79 
RH 30266 I O I••••• 4 85 RH 30552 ......... 87 RN 140470 79 
RH 30267 .. . . . .. . . 85 RH 3055) ...... . 87 RN 140578 . ....... 79 
RH 30268 .. . . . .. . . 85 RH 3055◄ ......... 87 RN 1 ◄0579 .. . . ... 79 
RH 30269 .. . . . .. . . 85 RH 30555 ..... .... 87 RN 1 ◄0776 0 • 0 • I I O 0 79 
RH 30)50 ••••• i, •• 86 RH 30556 . ........ 87 RN 140777 . ....... 79 
RH 30351 00 •• 0 • I O 0 86 RH 30557 ......... 87 RN 142602 ........ 80 
RH 30352 .. .. . . . .. 86 RH 30558 ......... 87 RN 145814 . . . . . . . 79 
RH 30353 .. ,, ..... 86 RH 30559 ......... 87 RN 1◄5815 . . . . . . . 79 
RH 30354 . . .. . . ... 86 RH 31300 ......... 88 RN 145955 . ....... 79 
RH 30355 . . .. . . .. . 86 RH 31301 ......... 88 RN 145956 . ....... 79 
RH 30360 . . . .. . .. . 86 RH 50300 ......... 88 RO 10109 .. 80 
RH 30361 . . . . . . . . . 86 RH 52110 ...... .. .. 89 RO 10110. . ' ...... 80 
RH 30362 . ' ....... 86 RH 52150 ....... ·- 89 RP 130 . ........... 68 
RH 30363 ... ······ 86 RH 52151 ......... 89 RS ◄810 . .. . . 60 
RH 30364 .. . . ····· 86 RH 52152 .. .... ... 89 RS 4811 . .. ..... . 60 
RH 30365 . .... .... 86 RH 52153 .......... 89 RS 4850 .. 60 
RH 30370 . .. .. ..... 86 RH 52250 ......... 89 TH 117 ............ 90 
RH 30371 ... .. ... . 86 RH 52251 ......... 89 TH 400 . ........... 92 
RH 30372 . . . .. ... . 86 RH 52252 ......... 89 TH 401 ............ 92 
RH 30373 ......... 86 RH 52253 . . -- ..... 89 TH 402 .........•.. 93 
RH 30374 . - ......... 86 RK 182 ............ 76 TH 403 .. .......... 93 
RH 30375 . . . .. .. . . 86 RK 190 . . . . . . . . . ~ . 76 TH 405 ... ..... . ... 93 
RH 30380 .. ... . . . ' 86 RK 210 .. . .... . .... 76 TH 406 .....•.. , . . . 93 
RH 30381 .......... 86 RK 220 ....•......• 76 TH 638 ...... .. .... 92 
RH 30382 ...... ... 86 RK 224 .. . ......... 76 TH 850 ... .•....... 91 
RH 30383 . . . . . . .. . . 86 RK 2300 .......... 76 TH 851 .•.......... 91 
RH 30384 .......... 86 RK 2310 . ......... 76 TH 856 ........ . ... 92 
RH 30385 .. .. . .. .. 86 RK 2311 .......... 76 TH 859 . ......••... 92 
RH 30390 ......... 87 RK 5005 ........... 77 TH 980 .. • • ♦ ....... '.l3 
RH 30391 .. . . . . . . . . 87 RK 5010 .......... 77 TH 3000 ........... 96 
RH 30392 . . . . . . . . . 87 RK 5100 .......... 77 TL 300 . ........... 101 
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Katalognummer Sida Kau lognummer Sida Katalognummer Sida 

TL 500 ............ 102 TL 910 •••♦ I•• o • • • • 100 TN 5300 .... 116 
TL 510 ............ 101 TL 911 

••••I••••• ►• 100 TN 10100 .......... 109 
TL 530 • • • • I O • 0 • 0 • 0 55 TN 100 ............ 103 TN 20102 ........ 120 
TL 550 .. ...... .... 102 TN 110 . ........... 103 TN 20103 . ....... 120 
TL 610 ' . .. ··-· .... 98 TN 150 ......•..... 104 TN 20104 120 
TL 611 .. .......... 98 TN 151 • ••••••• ► 104 TN 20202 ........ ,. 120 
TL 650 ............ 98 TN 500 .. . ........ 105 TN 20203 ...•... .. 120 
TL 661 ....... ' .. ... 98 TN 1500 . ' ........ 106 TN 20204 . ........ 120 
TL 670 0 o o + 00 0 I o I I I 99 TN 1600 ......... . 106 TN 20500 .. . ..... 120 
TL 681 .. .. .. . . .. .. 99 TN 2110 .......... 107 TN 20600 .......... 120 
TL 700 • 0 •o Oo I I o o 00 99 TN 2200 .......... 107 UD 11 00 +o o o •I•• ♦• 110 
TL 800 . . . . ... . . . . . 99 TN 2300 .......... 108 UD 1150 0 0 0 o•o O I•• 110 
TL 830 ... ......... 100 TN 2350 . ..... . .. . 108 UD 115S . ........ 110 
TL 8S0 . . . . . . . . . ... 100 TN 5200 ........ 115 UD 1160 ........... 110 
TL 900 ...... .. . .. . 100 

ALLMÄNNA BESKRIVNINGAR. 

SiJ~ 

Selcktortelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI 

Nivåvisare ... . , . ...... . .... .. ...... , . ......................... .. ...... 121 

Specialutrustningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Synkronur . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

lnduktorsystem för brandsignalering........ . ........ ... ...... . . . . . . . . . . . 90 
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f.lektriska Engrossisrföreningens 
Sveriges Elektroindu.strtförening.s 
Elektriska EntreprenörfOreningens 

För leverans och anbud 11älla följande: 

Allmänna Leverans.bestönunelset. 

- I r,stollorionsma,er1et -

Allmänna bestämmelser för moterielleveronser. 
I. Aubude\ giiller. om ej annorlunda d:Jri 111trydd1gen st111oleras. eodost !ör o,n-

Anb~d• git. gående beslallning ocb med Ieservo tion för sådan11 ä11dri n~:1r i pris eller le1·cranstid, 
tighehtid. som påkallas av omståndigheter otom anbudsijiVarens kontroll 

.O.nbud och 
rit"lngor. 

3. Försl~~. r.ilnlngaI eller anbudsb•ndlingar iiro anuud; g1rarens e,:endom och ititcr 
anbudstagoren ej r ått oll utan s!irskilt tillstånd nyt1Ja eller deliiiva tredje 111011 dcsanHna 
eller begagna sig a,• de tekniska uppslag, anbudet innebllller. Dimensionsupp~iflcr, 
ritniag3r och avbildni11gar aro lill sina e.x~l,.to dimensioner ej bind:.111de. 

3. Den i 011budtl opptag11a rnatericlon Je,ereros rrl11 ~ bonva~u. fartyg eller post 
leveransptots. på I anbude..1 a.n~h•er\ ort. som :ir leve.ransulats. Melhrn leverans· och aov.!indnlng:,,

plats eventuellt er!orderli~• transpo rter. ävensom lossr1i11~ ,unbesöries a. best:illoren 
på dennes risk och bekostnad. 

I. PA särskild order fdn beställaren ombesuri•r leverantören försåkriu~or, som då 
Försökringor. •ke på beställarens bek.ostnad. ' 

.;, Däres.l ej aunorlunda i anbudet tinnes ::angivet. debiteras embnll~rin~ ex1ra efter 
Emballering. sj,,lvkqstnndst>ris och emhallo~et Attrtages ej . 

6. Den i aubudet erbjudna leveranstiden ~•ller under !örutsfil1nin11 att vid bestall• 
leveron,fid. ningens ingång •i andra order ingått av s6dan ort ocb omfattnin~. all de betiORa en 

föräodring av den från början l>eräknade Je,cransllden. 
7. Leveronslidcn räknas !rAn den da11, 1,estållningen i1111~tt. dock tidil(ast lråll deu 

dag, dll för leveronsens fuJl~örand,: erlorderli~a tekniska data oc;b övri1ta u1111"ifler 
lämnats.. 

8. SkuUe beställaren CJ i rå\! lid rull11iort stod~ade lik,·ider. ilr leveronlören beriil
tigad liU Jeveranslidens förl501tninR med en mot dn:>ismålet a1°arande lid, Liknande 
förlångning :iv le\'eranstic.Jcn g~lller -även tör ti«J.sutdräkr. som rr,rorsok:H!i av genvm 
be.ställaren påfordro,le Jndringar ov le,·eransen. 

9, Likaså lörlfinge, le,•eranstiden med lika lllng tid, som leverantören bevisli~en 
hindrats i leveransens utfåralldc ~eno.rn !los l1onom eller haos viisenlli1ia undcrlrveran· 
törer up1,kommen arbetskonflikt, s h om strejk, blockad, lockout eller dylik!, eller l(C

nom kri~. eldsvåda. nlickshåndelse eller annat hinder, ,•artill leverant,iren ei vorit 
dllande. 

Skade,tånd. 10. Skulle leveransen lrlln lewuantörons siifa icke vara fullgiord p:l ovHens.k ommen 
tid. o<h lörsening icke uppkommit på grund av hinder enli~t ovons!Aende mom 6---1', 
ager bestäHaren t:J rått annullera beslållningen. men ar. dåre.st han dårom i 8\'lale1 
eiort förbeh~ll och däresl han visar s ig genom dröjsmålet hava lidit skuda s3rnt erlagt 
•t•d~•de lihider. berätliRad til l ett skodes(ånd av llögst 11, % av vårdd av den oleve
rero.de mo1erielen för bel förHuten vecka, som le,•eraosforseoinRen va.rat, 

Kassotion. 

B.1alnings
vlflkor. 

11. Någoo ytterlli;are ersäU.ningsskyldi~he( Cor direkta eller Indirekta skador, som 
uppkomma genom le,•eran$ens försenondc, ån den Je\rtranlören bAr ovun ikJält sht. 
kan ej .I.luggas honom. 

12. A~ leverantbren godkänd k,•aliletsanmårkni.02 t. varan åi,ter han rått readera 
genom leverans a,· ny 1·ar• i den kasserades stftlle och enlig( de vi!lkor, 10m a ..... 
all.m:i.rma le,•eronsbestiimmeher inneb111a, ocb på förut angiven leveransplats. Anm:lrk• 
ning skall vara froms!älld inom 14 dagar er1er 1•aron5 emottsgande. Del kasserad• 
skall. om leverantören så iinskar, återsändas. Nå~on ytterli~ore er~å llnia~ för rlirekl a 
eller indirekta skador kan ej ålill,"!gas leverantören 

13. Likvid skall, dör ci annorlunda överenskommits, eilä~~•s 110110 11er ex tra kon
tant utan kasMrabatt, når leverooser, avsänts eller år lårdlg '6r av:,iindning från lne. 
rantören Pör sent erlagd likvid riinteberåknas fr/111 rörlallodagcn med g:llbnde kredi• 
th, ränla jaml~ krediliva,·giU. LcveranlöreJ1 lörbeh~ll,r sig r~tl a lt fordra s~l<erhrt 
lör likvidernas rullgörande ocb kan sådan ,,,kerhet påforiiras ih-en eller beslallnin"en, 
acce1>lerande, Fördröies avlämoondct av så påfordrad s;lkorbet, ager levor3ntörrn rån 
till motsvarande lo·rl:,ngning av leveranstiden 

A .. H . Det levererade fi>rblhtr under alla förhållanden leverantörens egendom till deSB 
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tt. detsamma blh·it till lullo betalt. iiv•n vid leverans till å1erforså.llare (kommlulonär). 

Skiljedom. 15. Tviste-r i 3nledning av leve-ransavla.lel samt tvister rörande d.åri omfurmålda 
och därav hörOytande rätls!örhllUanden med vad därmed ii~er sammauhang, s kolo 
slitas genom en skiljeman. utsedd av styrelsen tör Svori~•s Tekniskt Industriella Ski)ie• 
domsinstitut. Darest någon av parloroa så J>ålordrar, skall styre.Isen do<k tlll•~tto tre 
,ki!ie.mii.n. Kostnaden lör skiljedom.1liirlarondet bestämmes I enlighet med institutet, 
stadgar och dess r•gler lör skiliedomsverksamhete.n. 

Till anbudet bifogade bilagor och prover anhölles returnerade 
till anbudsgivaren. 

E15•he akt1ebalo9. Stockholm 1935 
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