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En ny serie hemtelefoner av vägg- och bordapparattyp har från och med år 1951 släppts ut i 
marknaden av Telefonaktiebolaget L M Ericsson. I de nya hemtelefonerna ha nutidens ökade 
krav på såväl färg och form som på robust konstruktion och funktionssäkerhet tillgodosetts. 
De äro dessutom lätta att montera och koppla in, och både utanpåliggande kabel och 
kabel under puts kan anslutas. 

I nedanstående artikel beskrivas de nya hemtelefonerna med avseende på konstruktion, 
installation och schematisk uppbyggnad samt lämnas några exempel på de vanligaste 
anläggningstyperna. 

De hemtelefoner, som Telefonaktiebolaget L M Ericsson förde i marknaden år 
1936 och fem år senare, rönte stor uppskattning från allmänhetens sida genom 
sitt låga pris och sina vidsträckta användningsområden, vilka bidrogo till att ge 
snabb intern kommunikation i hemmet eller på arbetsplatsen samt att därigenom 
rationalisera och effektivisera arbetet. 

Hemtelefonerna voro avsedda för väggmontage och funnos i två utföranden: 
utan respektive med signalknappar. Den förra typen var i första hand avsedd för 
anläggningar, omfattande högst tre apparater t. ex. förbindelse mellan butik, 
lager och kassa i en affär, medan den senare typen var mera lämpad för större 
anläggningar t. ex. på kontor, biografer, sjukhus, laboratorier, varuhus, 
verkstäder etc. 

Nutidens ökade krav på såväl färg som form har dock nedfört en allt större 
efterfrågan på hemtelefoner i annan färg än svart. På grund av brist på fullgott 
material har L M Ericsson tyvärr ej tidigare kunnat fylla detta behov. Bakelit 
kunde inte erhållas i ljus, beständig färg, och andra pressmassor, som kunde 
komma ifråga, hade för dålig hållfasthet och dessutom en tendens att lätt spricka 
sönder. 

Efter andra världskrigets slut fick L M Ericsson tillgång till ett fullgott material 
för pressning av telefondetaljer i färg nämligen cellulosafylld melamin, ett 
ämne som har god hållfasthet och en hård korrosionsbeständig yta. 

Från och med år 1951 har Telefonaktiebolaget L M Ericsson därför tagit upp 
tillverkningen av en ny serie hemtelefoner med kåpa och handmikrotelefon av 
elfenbensvit, färgbeständig melamin samt försedda med beige apparatsnöre. 
Den nya serien omfattar såväl vägg- som bordapparater, vilka givits en elegant 
och estetiskt tilltalande utformning. Dessutom ha de små dimensioner samt äro 
synnerligen lätta att montera och installera. 
 
 
De i det följande beskrivna apparattyperna komma även att finnas i svart ut-
förande. Materialet i kåpan och handmikrotelefonen utföres då av fenoplast. 

 
Fig. 1 

Väggapparat DEP 4002 



Väggapparaten 
Den nya hemtelefonen för väggmontage tillverkas i två typer, båda med enkel 
samtalsmöjlighet nämligen: 
 
DEP 4002, Fig. 1, som är avsedd för anläggningar omfattande 2--3 apparater, 
och där anrop sker genom att trycka ned apparatens omkastarknapp i bottenläget, 
och 
 
DEP 3202, Fig. 2, som består av ovanstående apparat 4002, monterad på en 
tryckknappssats RHP 1022. Tryckknappssatsen är utrustad med 8 signalknappar 
för individuella anrop till högst 8 apparater. 

Konstruktion 
Väggapparaten är vid jämförelse med sin föregångare helt och hållet en ny-
konstruktion, till vilken de föregående årens erfarenheter lått samverka. L M 
Ericssons syfte har varit att framställa en apparat till lågt pris men med samma 
kvalitet och uppfyllande samma fordringar, som kunna ställas på en 
telefonapparat för automatsystem. 
 
Handmikrofonen är exakt lika den som ingår i L M Ericssons bordapparater för 
automatsystem. Den har utbytbara kapslar av senaste konstruktion. 

Kåpan kan helt tas bort från insatsen, vilket i hög grad underlättar installa-
tionsarbetet. Tack vare kåpans utformning erhåller mikrotelefonen ett mycket 
stabilt läge, när den är pålagd, och omkastarmekanismen påverkas i vertikal 
riktning, varigenom största säkerhet erhålles för att batteriströmmen blir 
urkopplad. 
 
Insatsmekanismen, se Fig. 3, är uppbyggd som en fribärande enhet. Även vid 
förhållandevis ovarsam hantering av bottenplåten vid monteringen rubbas ej 
insatsens mera ömtåliga delar i sin justering. 
 
Kontaktfjädergruppen och omkastarsliden ha samma utförande och arbetssätt 
som motsvarande detaljer i L M Ericssons nya telefonapparat för automatsystem. 

  

 
Fig. 2 
Väggapparat DEP 3202 

Fig, 3  
Insatsmekanism 
till väggapparaten. På den vänstra
bilden synas från vänster: summer,
kontaktfjädergrupp och kopplingsplint. 



  
Kopplingsplinten är utförd i bakelit och försedd med 10 skruvklämmor och 3 
kopplingsbleck. Med hjälp av dessa kopplingsbleck kan apparaten användas i 
anläggningar för såväl 2-, 3- och 4-trådigt system eller som biapparat i an-
läggningar med 8 signalknappar. 

Summern är nykonstruerad och utförd som en separat enhet. Den är försedd med 
justerbara luftgap och ger kraftig signal även på långa linjer. 

Tryckknappssatsen RMP 1022, se Fig. 4, har utformats med tanke på hem-
telefonens eleganta linjer. Den är försedd med 8 numrerade signalknappar och 
har dessutom 14 anslutningsklämmor, avsedda för inkoppling av apparaten. 

Schematisk uppbyggnad 
Schemakonstruktionen är i princip densamma som för tidigare typer av hem-
telefonanläggningar, se Fig. 5, 6 och 7. 

Inläggningen enligt schemat i Fig. 5 är endast avsedd för samtalsförbindelse 
mellan två apparater. Till ledning användes 2-trådig kabel med 9,7 mm diame-
ter. Strömkällan utgöres av ett batteri på 4,5 V vid båda apparaterna för avstånd 
upp till 400 m, och på 6 V för avstånd upp till 500 meter. 

  

Fig. 4  
Tryckknappssats RMP 1022 
med 8 numrerade signalknappar; t. h. 
med insatsmekanismen fastskruvad vid 
bottenplattan 

Fig. 5  
Två apparater med separata 
batterier och 2-trådig förbindelse 

Fig. 6  
Två apparater med gemensamt batteri 
och 3-trådig förbindelse 

Fig. 7  
Två apparater med gemensamt batteri 
och 4-trådig förbindelse 



 

  
En anläggning enligt schemat i Fig. 6 eller Fig. 7 är avsedd för två eller flera 
apparater, som parallellkopplas och anropas med kodsignalering. Till ledning 
användes 3-trådig eller 4-trådig kabel med 0,7 mm diameter. Strömkällan är ett 
batteri på 4,5 V för avstånd upp till 300 meter. 

Det är ej nödvändigt att använda 4-trådig förbindelse, Fig. 7, men schemat har 
tagits med för att visa, hur den fjärde tråden skall anslutas. Orsaken till att denna 
förbindelse rekommenderats för L M Ericssons tidigare hemtelefonanläggningar 
är den, att 3-trådig kabel ej tidigare funnits i marknaden. Numera kan dock 3-
trådig ledning erhållas från L M Ericssons Kabelverk i Älvsjö. Ledningen har 
fått beteckningen EKUA och har en ledardiameter av 0,7 mm. Den är av sanna 
utförande som den 2-trådiga ledningen EKUA (med 0,7 mm ledardiameter), som 
de senaste åren använts till inomhusförläggning av telefon- och telesignal-
anläggningar. 

Ledningen är isolerad med polyvinylklorid (PV) och levereras i benvit färg. 

Bordapparaten 
Utöver ovan nämnda väggapparattyper tillverkar L M Ericsson även en helt ny 
bordapparat, DEK 9202 och 9204, se Fig. 8 t. v., samt en moderniserad upplaga 
av den äldre bordapparattypen med 8 signalknappar, DEK 9004, Fig. 8 t. h. 

DEK 9202 har fyrtrådigt apparatsnöre och kan endast användas för små hem-
telefonanläggningar, omfattande två till tre apparater. 

DEK 9204 har femtrådigt apparatsnöre och användes som biapparat till hu-
vudapparat med 8 signalknappar. 

 
Ovanstående apparater äro försedda med kåpa av liten typ och ha en summer för 
inkommande anrop. 

Bordapparaten DEK 9004 med signalknappar har till skillnad mot sin före-
gångare ett väggfäste med kåpa av pressmassa. Apparaten har kåpa av liten typ 
och är försedd med likströmsklocka för inkommande signaler. 

Fig. 9 
Hemtelefonanläggning omfattande 
två väggapparater DEP 4002 

Förbindelsen mellan apparaterna är 2-
trådig och separata batterier erfordras. 

Fig. 10 
Hemtelefonanläggning omfattande 
tre väggapparater DEP 4002 

Förbindelsen mellan apparaterna är 3-
trådig och gemensamt batteri användes. 

Fig. 11  
Hemtelefonanläggning omfattande 
åtta väggapparater DEP 3202 

Varje apparat är utrustad med 8 
signalknappar för individuella anrop. 
Gemensamt batteri. 

Fig. 8  

Bordapparat för hemtelefon 
t. v. DEK 9202 med en signalknapp; 
t. h. DEK 9004 med 8 signalknappar 



  

Installation 
De nya hemtelefonerna kunna utan svårighet installeras av kunden själv. 
Detaljerade inkopplingsanvisningar medfölja varje apparat. 

Vaggapparaterna äro försedda med ett flertal brottanvisningar for genom-
föringar. Härigenom möjliggöres anslutningen av kabel, vare sig denna är 
förlagd utanpå väggen eller under puts. Vid apparater med 8 signalknappar 
inkopplas kabeln lika i både bord- och väggapparaten. 

En extra klocka kan vid behov anslutas till såväl vägg- som bordapparaten. Man 
bör då se till att klockan har samma motstånd och spänningskänslighet, 40 ohm 
respektive 3 V, som apparatens summer. 

I och med att man numera använder PV-isolerad kabel for utanpåliggande 
kabelföring har man avsevärt kunnat höja en hemtelefonanläggnings utseende. 
Förutom tidigare nämnda 2- och 3-ledare finnas även 8- och 12-trådiga kablar - 
även de med benvitt hölje - att tillgå i marknaden. Dessa kablar med 
beteckningarna EKKX 8 X 0,5 mm respektive EKKX 12 X 0,5 mm äro 
synnerligen lämpliga för anläggningar, omfattande apparater med signalknappar. 

För fastspikning av ledning EKUA rekommenderas vitlackerad stålspik NSV  
1901 eller NSV 790, med 12 respektive 19 mm längd. För fastspikning av kabel 
EKKX är kabelkrampa NSP 2026 lämplig liksom kabelklammer NSV 2523 för 
fastsättning på betongvägg. 

Olika anläggningstyper 
Med de nya hemtelefonerna kunna ett stort antal olika anläggningstyper erhållas 
tack vare att de olika apparattyperna lätt kunna kombineras med varandra. Fig. 
9-13 visa en del av de möjligheter, som finnas. För samtliga anlägg-
ningskombinationer gäller dock: ej hemliga samtal. 
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Fig. 12  
Hemtelefonanläggning omfattande en
huvudapparat DEP 3202 och upp till åtta
biapparater DEP 4002 

Denna anläggningstyp kan användas som
cheftelefonanläggning. En hemtelefon med
knappsats är placerad hos chefen, som kan
anropa biapparaterna individuellt.
Biapparaterna kunna emellertid endast
anropa chefen. 

Fig. 13  
Hemtelefonanläggning omfattande en
bordapparat DEK 9004 och flera appa-
rater DEP 3202 samt en biapparat
DEP 4002 (kopplad till apparat nr
1) och en biapparat DEK 9204
(kopplad till apparat nr 6) 

Huvudapparaterna kunna anropa alla i
anläggningen ingående apparater. Från
en biapparat kan däremot endast dess
egen huvudapparat anropas. 


