SN . 13/1989
Telefunken T 250 a T 270 (Pelou, 1932-33)
Zpracoval: Ing. Miroslav Beran

Skí: Bakelitová, erná, rozmry 465 x 335 x
155 mm. Brokát svtlehndý, jemn svisle
proužkovaný.
Zadní
stna
z ocelového
perforovaného plechu, ern lakovaná se
stíbrným popisem.
Ovládací prvky: Levá páka vazba s anténou
a souasn vlnový pepína (v poloze 4, 3, 2 a l
SV, v poloze 1, 2 a 3 vpravo DV). Pravá
páka síový vypína. Stední hodní knoflík
ladní, dolní zptná vazba.
Zapojení: Prostá jednookruhová dvoulampovka
s pímým zesílením, se dvma vlnovými rozsahy
(SV a DV) napájená ze stídavé sít o naptích
110÷240V.
Vazba
s anténou
je
induktivní,
prostednictvím cívek L1 a L2. Pepínáním jejich
odboek lze jednak ídit vazbu s anténou, jednak
pepínat vlnové rozsahy pomocí spínae V1. Ten
je sepnut v prvních tyech polohách vlnového
pepínae P1 (rozsah SV).
Audionový stupe se zptnou vazbou je
osazen stínnou tetrodou RENS1204. Zptná
vazba je ovládáná zmnou polohy zptnovazební
cívky L5. Gramofonová penoska se pipojuje
pímo na ídicí mížku, piemž zasunutím
banánk do pipojovacích zdíek pro gramofon
se zárove uzemní anténa. Pokud není do anténní
zdíky pipojena (banánkem) venkovní anténa,
automaticky se pipojí pružným kontaktem
anténa síová pes kondenzátor C12 (275pF).

Vazba audionového stupn na stupe
koncový je tlumivková. Pedptí pro koncovou
elektronku je získáváno v záporné vtvi
anodového zdroje z odporového dlie R9 R11
(1k, 4k) a je filtrováno kondenzátorem C5 (M5).
Stínicí mížka koncové elektronky dostává
pomrn malé naptí cca 90V z bodu „b“, odkud
je také napájena anoda první elektronky.
Potenciometr P vytváí umlý sted žhavení
k odstranní síového brumu (pímožhavená
koncová lampa).
Napájecí zdroj je bžného provedení se
síovým
transformátorem.
Usmrnní
anodového proudu zajišuje jednocestná
elektronka RGN354. Kladné naptí se odebírá
z jednoho konce anodového vinutí, kdežto druhý
konec tohoto vinutí je spojen se žhavicím
vinutím pro usmrovací elektronku. Anoda
usmrovací elektronky je pak pólem záporným.
Rozdíly mezi obma typy jsou vcelku
nepodstatné. Na první pohled jsou odchylky
pedevším v provedení skínk. Skíka typu
250 je bez ozdobné mížky (stylizované lilie)
ped reproduktorem, pední panel je zdrsnný.
Skíka typu 270 tuto ozdobnou mížku má;
krom toho je pední panel hladký, ale naopak
zdrsnné je orámování. Rozdílné je také vnitní
uspoádání odpor. U typu 250 jsou odpory R1
až R10 na spoleném svorníku, kdežto u typu
270 jsou odpory volné a namísto svorníku je
pertinaxové pražec s pájecími kontakty.
První série typu 250 mají stupnicový
kotouek plechový, erný s bílými íslicemi,
tedy neprsvitný. Proto zde chybí osvtlovací
žárovika a také v rámu koše reproduktoru
nejsou otvory prosvtlovací ani píprava pro
upevnní objímky. U pozdjších sérií je již
stupnice celuloidová prsvitná, bílá s ernými
íslicemi, podobná jako u typu 270, vetn
píslušných otvor v rámu koše reproduktoru.
Zmny doznaly také nkteré souástky použité
v obvodech. U prvních sérií typu 250 jsou
odpory R1 a R10 dlouhé pouze 11 mm oproti
18 mm u sérií pozdjších. Hodnota vazebního
kondenzátoru C10 byla pvodn 2200pF, pozdji
byla jeho hodnota zmenšena na pouhých 275pF,
kterou nacházíme dále také u typu 270.
Renovace: Pedevším demontujeme skupinový
krabicový kondenzátor a jeho pvodní svitky
nahradíme kondenzátory novými. C1 až C4
mžeme nahradit malými elektrolyty pro 450V,
ostatní kvalitními svitky. C5 nahradíme nejlépe

kondenzátorem styroflexovým. Protože se nám
pravdpodobn nepodaí zachránit pvodní
papírovou krabici, sejmeme opatrn štítek a
krabici zhotovíme novou.
Pekontrolujeme všechny odpory,
zejména R10 a R11, které bývají nejastji
perušeny.
Pekontrolujeme
síový
transformátor a ádnou funkci síového
vypínae. Po vyšroubování dlouhého šroubku
s vroubkovanou hlavicí (levý dolní ze tí šroub
držících zadní stnu) nesmí jít pijíma ovládací
pákou zapnout. Nýtované spoje bývají dosti
asto nevodivé. Buto je znovu ádn
roznýtujeme, nebo je proletujeme. Stejná závady
bývá v nýtovaných žhavicích pívodech pro
pijímací elektronky.
Také vnujeme pozornost zdíkové
svorkovnici (viz obr. 2). Zejména správné
funkci rozpínacího kontaktu u anténní zdíky,
který má pi zasunutí banánku do zdíky
automaticky odpojit síovou anténu. Zdíka pro
pipojení dalšího reproduktoru spolu s vedlejší
pomocnou zdíkou nemají v plechové zadní
stn odpovídající otvory, takže se vlastn nedají
využít jinak, než jako pájecí body.
Velkou pozornost vnujeme cívkovému
agregátu. Zejména pi ištní pijímae dáváme

pozor, abychom neutrhli njaký spoj. Jelikož je
celý agregát nerozebíratelný, jsou jeho pípadné
opravy velmi obtížné. V pípad vtších závad
doporuuji proto celý agregát vymnit za dobrý.
Kontrolu agregátu provádíme podle obr. 4. Zde
jsou rozkresleny jednotlivé sekce agregátu ve
smru zezadu dopedu. Je-li porušeno
zptnovazební vinutí, je možno vyjmout
pohyblivý segment po odštípnutí dolní zarážky.
Po oprav vinutí a zptné montáži zajistíme
segment
náhradní
zarážkou,
vytvoenou
šroubkem M2 (viz také obr. 4). Nezapomeneme
pekontrolovat také ádnou funkci pepínae P1
a vypínae V1.
Uvádní do chodu by nemlo init
potíže. Zaneme oživením napájecího zdroje,
pokraujeme koncovým stupnm (pi zapojeném
zkušebním reproduktoru). Jeli vše v poádku,
zasuneme první elektronku. Nepracuje-li, pak
bude závada nejspíše v perušeném vinutí
vazební
tlumivky.
Nemáme-li
náhradní,
pevineme ji. Postaí 20 000 závit drátu CuSm
Ø 0,08 mm.
Odpory a kondenzátory jsou shodného
provedení jako u superhetu T500 viz SN .
11/1989.

