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A készülék története

Erről a készülékről már jelent
meg egy ismertetés a gyűjtők lapjá-
ban [3], de nem történt említés az
RT ÉK nosztalgia sorozatában. Az
1928 – 30-as időszak viszont olyan
jelentős volt az elektroncsövek és a
vevőkészülékek fejlesztésében,
hogy érdemes ezt a készüléket be-
mutatni, mert magán hordozza a
kor minden jellegzetességét.

1928 volt az indirekt, váltóára-
mú fűtésű csövek elterjedésének
és a hálózati táplálású készülékek
megjelenésének éve. A nagy si-
kert biztosította, hogy a rádióhall-
gatók belefáradtak a fűtőakku-
mulátorok és anódtelepek keze-
lésébe, ahol volt világítási hálózat,
igyekeztek áttérni a hálózati ké-
szülékekre. A fejlesztésben élen
járt a német Telefunken, a hol-
land Philips, de 1929-től a hazai
Telefongyár a Stabilodynt, a Stan-
dard a 4B hálózati adapterrel el-
látott telepes készüléket gyártot-
ta. A következő lépés a készülé-
kek hangszóróval történő egybe-
építése volt: az Ericsson már 1929
nyarán beépített hangszóróst, a
Telefongyár a Glóriát, és nem
sokkal később az Orion a 7021-es
típust hozta piacra. A talpon ma-
radás érdekében a cégek jelentős
reklámkampányba kezdtek. Kü-
lön kiadványokban igyekeztek
felkelteni az amatőrök érdeklő-
dését (Orion Rádióiskola, Philips
Csoda sorozat). 

A Philips 2514-es készüléke
még külön hangszórós volt. Ké-
szült telepes (2502) és egyenára-
mú (2524) változatban. A készü-
lék korabeli ára (hangszóró és csö-
vek nélkül) 520 pengő volt.

Ezt a készüléket még az anyavál-
lalatnál gyártották, erre utal egy

kétnyelvű (francia – angol) kiad-
vány [4], de egy magyar nyelvű
prospektus is ismerteti a Philips
készülékeket (csak típusszám-
mal), hangszórókat, elektroncsö-
veket stb. [5]. Az 1. ábrán látható
reklámot egy Belgráder Jenő kiad-
ványból vettük [6], ezért gondo-
lom, hogy a Modern-vevő elneve-
zést csak nálunk ragasztották rá.
Sajnos, a Philips történetével kap-
csolatos legfontosabb forrásunk
[7] nem említ készüléktípus neve-
ket. Minden adatot összevetve: a
készülék születését 1928-ra, a ha-
zai kereskedelemben történő
megjelenését 1929-re tehetjük.

Különleges elrendezés

A készülék burkolatát eltávolítva
ért az első meglepetés. Az elren-
dezés annyira szokatlan, hogy se-
gítség nélkül nem tudtam volna a
vevő felépítését és működését ki-
találni, pedig már elég sok készü-
léket restauráltam. Szerencsémre
egyik RMK-beli tagtársunk, Selyem
Tóth Sanyi teljes dokumentációval
látott el (köszönet érte), így meg-
kezdhettem a munkát. Megma-
gyarázom, hogy miből adódott a

szokatlanság. A telepes készülékek
korában, 1928 előtt – az amatőrök
és a kis cégek gyártmányai köré-
ben még jó sokáig – a „szivarosdo-
boz” elrendezés dominált. Ezek-
nél a szigetelt alaplemezre történő
elhelyezés és az előlapra szerelt ke-
zelőszervek jól áttekinthetővé tet-
ték az elrendezést, és a kapcsolási
rajzot is ki lehetett következtetni
(lapunkban is számtalan ilyen „ki-
rajzolt” kapcsolás jelent meg). A
báriumkatódos váltóáramú csövek
használatával ezt a készülékelren-
dezést felváltotta a fémpanelre
történő szerelés. Ismertebb példá-
ja ennek a Philips Junior 2 + 1-es
vevő, amelynél a jól áttekinthető,
tágas szerelésű készülék mellett a
fadobozban a lengőnyelves hang-
szóró is helyet kapott [8]. Egy vi-
szonylag rövid átmeneti időszak
után ez az elrendezés általánossá
vált. Az ismertetett Philips készü-
lék az átmeneti időszak terméke.

Csőfoglalatok

A közvetlen fűtésű triódáknál az
ún. „európai” négycsapos foglala-
tokat alkalmazták (Tungsram jel-
zése 41), kétrácsos (tértöltésrá-
csos) csöveknél a katódhoz köze-
lebbi, pozitív feszültségre kap-
csolt rácsot hozták ki a csőfejen
elhelyezett oldalcsavarra (S 41).
A közvetett fűtésű csövek megje-
lenése után – rövid ideig – a kató-
dot kötötték az oldalcsavarra,
majd áttértek az ötcsapos (51)
foglalatok alkalmazására, mert az
árnyékolórács kivezetéséhez
szükség volt az oldalcsavarra. Eb-
ben a készülékben, mivel korai
báriumkatódos csövekről van szó,
csak négycsapos foglalatokat ta-
láltam, de az oldalcsavarhoz me-
nő vezetékek megvoltak.
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A Philips gyár történetéhez kapcsolódó, Patai Imre által alapított Vatea gyár [1] és a Philips államosítása után
létrejött Magyar Adócsőgyár [2] történetét már olvashattuk a Rádiótechnika Évkönyveiben. A magyar Philips
rádiógyártásának története még feldolgozatlan maradt. Terveink szerint a 2019-es Rádiótechnika Évkönyve
képes monográfiát hoz majd a Philips hazai rádiógyártásáról és az importált vevőkészülékekről. (– A szerk.)
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Az előző tulajdonos, mivel való-
színűleg nem tudott eredeti csö-
vekhez hozzájutni, az ötödik csap
helyét kifúrta és alulról forrasztot-
ta a csaphoz a vezetéket. Ez a meg-
oldás számomra elfogadhatatlan
volt, nagy nehézségek árán sike-
rült eredeti csöveket szereznem.

Kapcsolási rajz (2. ábra)

A tápegység felépítése a szokásos.
Az 506 típusszámú kétoldalas
egyenirányító csövet és a jellegze-
tes Philips nagy légréses fojtót al-
kalmazták. A vevőcsövek fűtéskö-
zepének földelése két ellenállás
segítségével történik. A későbbi

megoldásoktól eltérően a fojtó az
anódfeszültség negatív ágában
van elhelyezve, a végcső előfeszült-
séget a fojtó leágazásáról kap.
Ugyancsak itt található az első cső
előfeszültségét beállító – hangerő
szabályzására szolgáló – potencio-
méter. A kapcsolási rajzon feltün-
tettük a főbb pontokon mérhető
egyenfeszültség-értékeket.

A nagyfrekvenciás erősítő az in-
direkt fűtésű, E 442 típusú tetró-
da, korabeli szóhasználattal „ár-
nyékolt rácsú” cső, megkülönböz-
tetésül a tértöltésrácsos csövektől.
A vezérlőrács az előfeszültséget a
rezgőköri tekercsen keresztül kap-
ja, az antenna választható konden-

zátorok által közvetlenül kapcsoló-
dik a rezgőkörre. A segédrács egy
osztón történő beállítással fix fe-
szültséget kap. 

A második cső E 415 típusú, in-
direkt fűtésű trióda. Az induktív
visszacsatolású audion demodulá-
tor rezgőköre az első cső anódkö-
rében van. Gramofon erősítőként
történő felhasználás esetén az elő-
feszültséget a mágneses pick up te-
kercsén keresztül kapja. A vissza-
csatoló tekerccsel sorba van kötve
az illesztő trafó primer tekercse. 

A B 443 végerősítő pentóda di-
rekt fűtésű, az oldalcsavarra a se-
gédrács van kivezetve, az előfe-
szültséget a trafó szekunder teker-
csén keresztül kapja. A Philips a
végcső védelme érdekében már
ennél a készüléknél beépített egy
1:1-es áttételű kimenőtrafót, más-
különben a hangszóró kihúzása
esetén a segédrács fölizzhatott.
(Más gyárak többnyire végerősítő
triódákat alkalmaztak, vagy ellen-
álláson keresztül biztosították a se-
gédrács feszültséget). 

Elrendezés

A készülék árnyékoló lemezekkel
négyfelé van felosztva: vízszintes
tartólemezzel egy alsó és felső
részre, majd mindkét rész egy-egy
függőleges lemezzel középtájon
elválasztva. Az a szokatlan, hogy a
lemezek, amelyeket a későbbi pa-
nelnek foghatnánk fel, nem nul-
la potenciálon vannak, hanem
csak egy 0,1 uF-os  kondenzáto-
ron keresztül kapcsolódnak a táp-
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