Telefonapparat BC 330.
(Tekn. Cirkulär 1933, nr 5.)

Telegrafstyrelsen har fastställt följande nya apparattyp: Telefonapparat BC 330, AT bordapparat.
Den är avsedd att efter hand ersätta den nu gällande typen BC 310. Fig. 1 till och med 6 visa den nya apparatens
exteriör och detaljer. Nedan följer en beskrivning av apparaten.
Kåpan är pressgjuten i ett enda stycke av svart bakelit med
en formgivning, som i hög grad avviker från det
traditionsmässiga. Dess övre del är utbildad till en fast klyka, i
vilken monterats rörliga stift, som vid mikrotelefonens
påläggande påverka en inne i apparaten befintlig klykomkastare.

Fingerskivan, av tidigare använd standardtyp, är
infälld i kåpans främre lutande del för att ernå bästa
ställning för bekvämt handhavande.
Hastigheten är 10 impulser per sekund med en variation av ± 5 % och impulsförhållandet: slutning 40-42 %
brytning 60-58 %
Insatsen (se fig. 4) består av en svartlackerad järnplåt, å vilken monterats en polariserad klocka, kondensator,
klykomkastare, induktionsrulle och kopplingsplint. Insatsen kan medelst 3 skruvar fästas i bakelitkåpan. Kåpan
täckes av en bottenplåt, som fasthålles vid apparaten med en enda oförlorbar skruv samt en från insatsplåten
uppbockad fals. Bottenplåten har 4 gummikutsar, utgörande apparatens fötter, samt har hål upptagna under
klockklangarna för att signalerna skola höras bättre. På insidan av bottenplåten har fastklistrats schemat för
apparaten.

Den polariserade växelströmsklockan är av ny konstruktion. Den har en magnet av höglegerat koboltstål.

Magnetkärnorna hava rullstommar, som pågjutits direkt i bakelit, i vilken även ingjutits lödstift för ytter- och
innerförbindningar. Totala motståndet uppgår till
för likström: 1000 ohm
» växelström (vid w = 125) : 3000 ohm.
Klockan justeras så, att kläppen i viloläge icke vilar stumt mot någon av klangarna utan först vid signal genom
kläppstångens fjädring i ytterläget slår till resp. klang. Justeringsmöjligheterna äro som vanligt dels möjlighet att
injustera varje klang för sig i förhållande till kläppen genom att klangarnas fastsättningshål placerats excentriskt,
dels möjlighet att öka eller minska luftgapet. Detta bör dock tillgripas först i andra hand.
Kondensatorns kapacitet är 2 µF ± 10 %.
Induktionsrullen, modell FP 2575, har i motsats till hittills använda typer sluten järnkärna, sammansatt av tunna
höglegerade järnplåtar. Lindningsdata synas å schemat. Lindning 2-4 har en induktivt verksam del (lika med
lindning 1-2) och ett induktionsfritt motstånd i serie. Lindning 5-6 är ett induktionsfritt motstånd.
Kopplingsplinten är gjuten i bakelit och har 12 kopplingsklämmor. Den har en munstycksformad avslutning,
utgörande ett med klämma försett intag för handmikrotelefonsnöre och väggplintskabel.

Handmikrotelefonen (se fig. 5) tillfredsställer såväl till formgivning som konstruktion nutida krav på
ändamålsenlighet och ekonomi. Stommen (a) är gjuten i bakelit och består av ett i sektion triangulärt skaft med i
ändarna till hållare för hörtelefonkapsel (g) och mikrotelefonkapsel (f) utbildade dosor med tillhörande gängade
lock av bakelit (b och c) och en under mikrofonkapseln fastsatt mikrotelefonsnörplint (e), likaledes av bakelit. Till
denna plint anslutes mikrotelefonsnöret (h), varefter plinten fastskruvas i bottnen av mikrofondosan med en enda
skruv. För att förhindra mekanisk påfrestning av ledarna vid kopplingspunkterna har snöret på mikrofonsidan en
dragögla, som hålles av snörplintens fastsättningsskruv. Mikrofonkapseln,(f) är telegrafverkets modell FL 5212
(seriekapsel).
Hörtelefonen är 2-polig och består av en i mässing pressad kapsel med därå monterade delar. Magneten, av
höglegerat koboltstål, är rak och placerad under kapseln (samma magnet som i klockan). Polskorna äro av mjukt
järn med påträdda rullar, lindade å bakelitstommar. Hörtelefonen fasthålles i skaftet medelst tvenne skruvar, som,
isolerade från mässingskapseln, samtidigt utgöra den elektriska förbindningen från hörtelefonen till de i skaftet
ingjutna metalltrådarna och deras kutsar. Dessa metalltrådar stå i mikrofonhuset i metallisk förbindelse med
tvenne av snörplintens klämmor. Snörplinten uppbär dessutom kontaktfjädrar för mikrofonkapselns båda stift.
Hörtelefonens membran fastspännes vid kapseln medelst hörtelefonlocket. Inga packningsringar för
åstadkommande av rätt avstånd mellan polskorna och membranet erfordras, då detta avstånd injusteras vid
tillverkningen genom slipning. Vid efterjustering bör användandet av pappersringar undvikas.
Likströmsmotståndet är 120 ohm och växelströmsmotståndet vid ω = 5000 c:a 350 ohm.
Väggplinten (se fig. 6) är utförd i bakelit med ingjutna kutsar för inkoppling
av utifrån kommande blykabel och från apparaten kommande apparatkabel.
Intaget för blykabeln är täckt med en tunn bakelitvägg, som vid montage
borttages med hjälp av en snedavbitare. Fastsättningen sker med en enda skruv
och vridning av plinten förhindras genom. 3 st. ingjutna ståldubbar, som intränga
i väggen. Till plinten finnes ett lock av svartlackerad plåt, som fasthålles genom
en snäpparanordning.

Principschemat (se fig. 7) visar, att apparatens
talanordning kopplats enligt den s. k. antisidetone-principen,
vilket medför, att det ljud, som intalas i mikrofonen, återges
i egen hörtelefon starkt dämpat, vilket är särskilt gynnsamt,
då buller i det omgivande rummet förekommer. Vid
impulsering med fingerskivan kopplas 2 µF-kondensatorn i
serie med motståndet (5-6) tvärs över impulskontakterna
bland annat för att minska de vid impulseringen
uppkommande extraspänningarna. Klockan bortbrytes
dubbelpoligt av klykomkastaren vid avlyftad mikrotelefon.
Användes extraklocka, inkopplas den parallellt med
apparatklockan. I övrigt hänvisas till protokoll över tekniska undersökningar av apparaten i fråga, vilket kommer
att publiceras i ett kommande nummer av Tekniska Meddelanden.
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