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Beavatkozásaink elszenvedőjét,
ezt a 26 kg-os monstrumot
1955-ben hozták forgalomba, és
a korszak egyik legdrágább,
csúcskategóriás hazai gyártású
műsorvevő készülékének számí-
tott. (Elődjének tekinthető a
nem sokkal előtte kibocsátott,
nagyon hasonló kapcsolástech-
nikájú és belső elrendezésű
„sokskálás” 881 és a 882 típus-
számú gyártmány). A HH-n és a
KH-n kívül 4 rövidhullámú sáv
vételére alkalmas rádió RF elő-
fokozattal (EF22) is rendelke-
zik, tehát az állomáskereső
gombbal egy testes hármasfor-
gót működtetünk. A hat sávhoz
(körzethez) tartozó hármas te-
kercskészleteket – antennakör,
oszcillátorkör, modulátorkör –
egy, a műsorvevőkben szokatlan
felépítésű és szokatlanul nagy
méretű, Ø120×165 mm-es dob-
váltó tartalmazza, egymástól
gondosan elárnyékolt rekeszek-
ben. Érdekes, hogy a szerelvé-
nyekben nincs trimmerkonden-
zátor, még huzaltrimmer sem.
Minden rekeszhez 6 db ezüs -
tözött érintkezőhíd tartozik, így
a dobnak összesen 72 db érint-
kezője van, amit egy 12 elemes
kefesor tapogat le! Nem állhat-
tam meg, hogy erről ne készít-
sek egy fotót (1. ábra). A dob
tengelyére egy külön bakelit
kapcsolótárcsa is fel van szerel-
ve – a képen balra –, ez kapcsol-
ja be azt a skálaizzót, ami a kivá-
lasztott sávhoz tartozó skálára
mutató nyílszimbólumot világít-
ja ki, ill. a dob 7., köztes állásá-
ban, a pickup-bemenetet vezeti

rá a hangerő-szabályozó potmé-
terre (külön izzó jelzi). Ezzel
kapcsolatban meg kell jegyez-
nem, hogy a készülék kapcsolási
rajza (ami az [1]-ben, a [2]-ben,
a [3]-ban és a neten több száj-
ton is fellelhető) ezen a ponton
eléggé elnagyolt. Sem a fenti 7
db skálaizzó, sem az azokat kivá-
lasztó kapcsolók nem szerepel-
nek rajta. Sőt, nem szerepel a
pickup-bemenet banánhüvely-
párja, de az antennahüvely mel-
letti földelőhüvelyt is csak a [3]-
ban tüntették fel.

A konstrukció további érde-
kessége a háromféle sávszéles-
ségre átkapcsolható középfrek-
venciás erősítő, amelynek össze-
sen négy hangolt köre külön-
külön árnyékolóbúrában van el-
helyezve. Két-két kör között kül-
ső kapacitív hálózatok létesíte-

nek csatolást, melynek szorossá-
ga a sávszélesség-kapcsoló állá-
sától függ. (A középfrekvencia
névleges értéke a néhai Orion
háziszabványa szerinti 473,6
kHz.) Az ilyen KF-konstrukció
nagy előnye, hogy a körök be-
hangolása eléggé egyszerű külö-
nösen akkor, ha azt a sávszéles-
ség-kapcsoló legkisebb sávszé-
lességű, tehát a leglazább csato-
lást létesítő állásában végezzük
el. Előrebocsátom: a követke-
zőkben sem a hibakeresésről,
sem a rezgőkörök behangolásá-
ról nem esik szó, mert ezek a té-
mák önmagukban is nemhogy
egy cikk, de egy könyv tematiká-
ját alkothatnák! A régi rádiós
szakkönyvek részletesen tárgyal-
ják mindkettőt.

A KF-sávszélesség kapcsoló,
egyik tárcsája révén, a hangfrek-
venciás erősítő frekvenciamene-
tébe is beavatkozik, de az áram-
körbe egyszerű hangszínszbályo-
zó is be van iktatva, amit egyet-
len potenciométerrel lehet beál-
lítani. Amúgy az erősítő végfoka
ellenütemű, ún. „ultralineár”
kapcsolástechnikájú (2×EBL21).
A 6 W-os erősítő 2 db, sorba kap-
csolt, hatalmas, 250 mm kosárát-
mérőjű dinamikus hangszórót
hajt meg. Van lehetőség külső, 5
ohmos hangszóró csatlakoztatá-
sára is. Ezt a kimenőtrafó sze-
kunderének leágazása, egy levá-
lasztós banánhüvelypár és egy, a
hátlapon elérhető átkapcsoló te-
szi lehetővé.

A készüléket elfogadható
áron szereztem be, és viszony-
lag jó állapotúnak tűnt. A do-

R
E
S

T
A
U

R
Á
L
Á
S

Szervátültetés, a kegyes csalás
Pálinkás Tibor gépészmérnök, tpalinkas@radiovilag.hu

Akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy egy dologgal biztosan nem vagyok megvádolható: hogy kü-
lönösebben kedvelném az elektroncsöveket és az azokkal épült készülékeket. A csövek nekem túl forrók,
túl nagyok, túl sokat fogyasztanak, túl kicsi az élettartamuk – mialatt a paramétereik folyamatosan romla-
nak –, ráadásul törékenyek is, és ha mégis testközeli kapcsolatot kellett létesítenem velük, azt bizony né-
hanapján „megrázó élményként” éltem meg. Az ORION 820A típusú AM vevőkészüléknek azonban nem
lehetett ellenállni… 
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boz lakkozása – a korának meg-
felelően kisebb-nagyobb felüle-
ti sérülésektől eltekintve – egé-
szen szép még mindig, a hang-
szóróselyem kifogástalan, a ská-
laüveg, az ORION-embléma, a
varázsszem díszítőkerete és a
kezelőgombok is sérülésmente-
sek. A perforált fíber aljlap és
hátlap is kifogástalan állapotú,
utóbbin az aranyszínű feliratok,
ábrák is újszerűnek tűnnek. A
rádió egyik hiányossága viszont
már most feltűnt: az állomáske-
reső gomb forgatásakor a skála-
mutató nem mozdul, a tengely
érezhetően üresen forog. Rosz-
szat sejtek: húrozni kell, amitől
kissé ódzkodom! 

A levágott hálózati villásdugó
pótlása után megpróbáltam a
készüléket üzembe helyezni, de
néma csend… Levettem a per-
forált burkolólemezeket és né-
mi ohmmérőzés után kiderítet-
tem, hogy a hangerő-szabályozó
potméterrel egybeépített két-
áramkörös kapcsoló egyik ága
bekapcsolás után is szakadt.
Ideiglenesen áthidalom, újabb
bekapcsolás – és reményteljes
éledés nyomai: a csövek fűte-
nek, az EM4 varázsszem nagyon
halványan ugyan, de világít, a
hangszórók erőteljesen búg-

nak. Persze, a 60 éves elkók! –
gondoltam. Kikapcsolás, ideig-
lenesen minden elkóval párhu-
zamosan kötve egy-egy mo-
dern, 47 uF/350 V-os példány,
majd újabb próba. A búgás alig
hallható, a hangerő-szabályozó
és a hangszínszabályozó kissé
recseg. A dobbal kiválasztom a
KH-sávot, a forgót belül kézzel
állítva keresem a Kossuthot.
Maximális hangerőnél éppen
hogy hallható. Ja persze, ehhez
a készülékhez külső antenna
kell! A csatlakozóhüvelybe du-
gok egy 1,5 m-es mérőzsinórt,
kis forgóállítás – és a Kossuth
tekintélyes hangerővel megszó-
lal! Van tehát remény, érdemes
belefogni a felújításba. 

A hosszadalmas, türelmet
igénylő műveletsort minden-
képpen a kiszerelt sassziszerel-
vény alapos tisztításával kell
kezdeni. A port minden rejtett
zugából sűrített levegővel lehet
a legeredményesebben eltávolí-
tani, amire kompresszor híján
egy fúvásra alkalmas régi por-
szívó is megfelelt – stílszerűen
éppen egy Rakéta –, ha szűkítős
fejet csatlakoztattam hozzá.

Közben elhatároztam, hogy a
rádiót lehetőleg korhűen állí-
tom helyre, modern alkatrészt,

legalább is látható módon, nem
építek be. Hiszen hogy is néz-
nének ki benne a modern, de a
régieknél egyáltalán nem biz-
tos, hogy jobb minőségű poten-
ciométerek, a mogyorónyi el-
kók, a műanyagházas tömbkon-
denzátorok és a színsáv-kódolá-
sú ellenállások?! 

A kapcsolós potenciométer
(szervátültetés 1)

A potin 470 kohmB felirat ol-
vasható. Valószínűleg cserélték
már, hiszen a kapcsolási rajzok
szerint ide 1 Mohmost tervez-
tek be. Kiforrasztom, kiszere-
lem. A 470 kohmos potméter
teljes ellenállása 250 kohmnak
bizonyul, holott a csúszka csak
koptathatta volna a szénpályát!
Mivel 1 Mohmos kapcsolós po-
teciométerem nincsen, elhatá-
roztam, hogy rendbe teszem az
eredetit, amit már csak a szo-
katlanul hosszú tengelye miatt
is körülményes lenne pótolni.
Kerestem egy ugyanilyen kiala-
kítású 1 Mohmos, még haszná-
latlan, mezítlábas REMIX pél-
dányt. Mindkét potméter szege-
cseit kifúrtam, a potikat szét-
szedtem, az eredetit sebbenzin-
nel kimostam, megzsíroztam.
Összeszerelés előtt az 1 Mohm -
os szénpályát egy régi, talán há-
ború előtti receptúra alapján
kotyvasztott kontaktanyaggal
kezeltem le. Ez egy rész sav-
mentes vazelinből – manapság
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2. ábra

1. ábra
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