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Köszönöm Petró Pál budakalászi gyűjtőtársamnak, hogy hozzájárult készülékének bemutatásához!

ADATLAP

1 Ország: Magyar Link
2 Gyártó neve: Orion  
3 Gyártási év (évek): 1980-82  
4 Rádió kivitele: Fém doboz, asztali tuner  
5 Hullámsávok: KH, RH, URH  
6 Rádiócsövek: tranzisztor, integrált áramkör  
7 Kapcsolási rajz: Elérhető
8 Megjegyzés:   
9 Egyéb: Gyártási szám:  

 

Az Orion ST 240-es típusú tuner készüléke tranzisztoros és integrált
áramkörös, 2 AM és 2 FM sávon üzemelő, Hi-Fi minőségű, sztereó
rádiókészülék. Nagy érzékenységű és szelektivitású, a kezelését
megkönnyítő különleges igényeket is kielégítő készülék. Jelszint
indikálás, középállású hangolásjelző műszer, kikapcsolható zajzár,
kapcsolható mono és sztereó üzemmód, nyolc állomásra előre
programozható szenzoros memória, autoblend áramkör, amely zajos
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sztereó vétel esetén csökkenti a csatornák közötti sávszélességet. A
szenzoros memória mellett kézi hangolás is lehetséges, a vételi
sávokat LED diódák jelzik. Az FM sávjai: 66-73 MHz, illetve 87,5-108
MHz. Rövidhullámon: 5,9 MHz-6,3 MHz között, a 49 méteres nyújtott
sávon működik. Az ST 240 után a kis Mini Hi-Fi torony is elkészült ST
1025 jelzéssel. Mindkét készüléket elsősorban exportra gyártották,
mert a készülékek többségén a feliratok, angol nyelvűek. Paramétereit
tekintve abban az időben legjobb készülékek közé tartozott. Szép
szerelésű készülék. Sajnos a gyakorlati használat során felmerültek
kisebb gondok. A nagy érzékenysége miatt, a közeli adók hatására az
FM sávokban zajossá válik a vétel. A hangoló-feszültséget előállító
integrált áramkör sok készülékben meghibásodott. (A meghibásodás
integrált áramkör tervezési hibájából eredhet, mert számos más
készüléknél is hasonló hiba-jelenség fordult elő, ahol ezt az integrált
áramkört alkalmazták. Már nem gyártják, így javításuk körülményes.)

Kiegészítésként, az R 1260 típusú kézi adóvevő és az Orion tunerek
amatőrtársunk Pethes István és rádiófejlesztő kollégái nevéhez
fűződnek, akik közül többen hívójeles rádióamatőrök lettek. A
kiegészítésért köszönet Sárospataki Zoltán (HG5CHZ) rádióamatőr
társamnak!

 

Fontos események a rádiózás történetéből:

Az 1982. májusában elkészül az Ikarus 260 típusú autóbuszból
kialakított új sztereó közvetítőkocsi. Alapberendezése a hazai
gyártmányú BEAG FIT-IC keverőasztal és az ML STM 610 stúdió-
magnetofonok.

 

 
 

VISSZA A RÁDIÓMÚZEUM OLDALRA

Virtuális Rádiómúzeum - Készítette: Kollár Ernő HA 5 DB 2009.

A fényképek másolása, felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos!
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