KYSYMYKSET
10.5.2015 klo 13:00

HUUTOKAUPPATUOTTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
Lahden Radioamatöörikerho ry. OH3AC, järjestää hamitavaran julkisen, ja
yleisen huutokaupan kerhon kotisivun ja sähköpostin avustuksella.
Tässä on listattu tavaroista tehtyjä kysymyksiä ja niihin annettuja
vastauksia.

Hamitavara #78: TUKEVA POWERI 13.8 V 20 A

Kysymys: Tämä poweri vaikuttaa kiinnostavalta ja siksi tiedustelen:
- Mitkä ovat mitat ja paino suunnilleen?
- Onko se lineaarinen vai hakkuripoweri?
- Kuvassa ei näy tuuletinta: onko näin?
- Kyllä kai tämä toimii moitteettomasti?
Vastaus:
- Koko 10 x 19 x 26 cm. Paino noin 5 kg.
- Kaksi sulaketta: ensiö 3 A, toisio 20 A
- Ei ole avattu mutta painosta ym. päätellen aika varmasti perinteinen muuntaja-poweri.
- Ei ole tuuletinta mutta isot tuuletusrimat kummallakin puolella tehotrankuille.
- Ei ole mitattu paljonko sieltä saa ampeereita mutta ollut mm. IC-735 -rigin powerina eikä edes haaleaa
kuumemmaksi tullut.
- Oskilloskoopilla ei ole jännitteen puhtautta katsottu.
- Jos ei toimi, rahat takaisin.

Kysymys: ”Hamitavara #1 IC-775DSP 200 W”

Huutokaupassa olevan ICOM 775DSP filtterivarustuksista ei ole mainintaa joten mitä filsuja radiossa on
sisällä ja onko modattu esim optiona sisällä indrad tms parannuksia tehty vai onko kyseessä vakiolaite?
Minkä ikäinen radio on ? - Kim, OH7KIM

Vastaus:

Rigiä ei ole avattu mutta kylläkin koekuunneltu bandia. Edellisestä kommentista päätellen siihen on
asennettu ICOM:in FL-44. Rigin omistaja ei ole ajanut kilpailuita eikä pahemmin DX-maitakaan. Eikä
tupakoinut. Jos kyseessä olisi auto, mainostaisimme että ”tällä on ajettu vain sunnuntaisin kirkkoon ja
takaisin”
Laitteen sarjanumero on 01671. Tästä linkistä löytyy ARRL:n laboration testiraportti laitteesta
tammikuussa 1996 sarjanumerolla 01179. http://ad4c.us/ICOM%20HF%20manuals/IC-775DSP/ICOM
%20IC-775DSP%20ARRL%20Lab%20test%20report.pdf
Tuosta voisi päätellä että tämä laite on valmistettu ehkä 1998-1999.

Kommentti: ”Hamitavara #5 ja Hamitavara #6”
Hamitavaroiden #5 (IC-765 rigi) ja #6 (Ten Tec-linukka) tilanteet on nyt selvitetty.

Hamitavara #5: IC-765 transceiver

Rigissä on CW-filtteri.
Rigin oma, sisäänrakennettu poweri ei jostakin syystä toimi. Vika voi olla pieni tai iso, mutta sitä ei ole
koskaan vakavasti tutkittu. Sen sijaan rigin sisältä on tuotu takaa ulos kaksi johtoa, joihin voi syöttää
13.8 V/250 W esim. Hamiitavarasta #78 tai mistä tahansa muusta powerista, joka antaa tarpeeksi virtaa.
Muuten rigi on ikäänsä nähden ihan huippukunnossa.
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Hamitavara #6: Ten-Tec lineaarinen
Linukassa on tehtaan toimittama uusi alkuperäismuuntaja. Linukka antaa kuitenkin vain ulos 700-1000 W
bandista riippuen. Vika johtuu joko jostakin putkien input-piireihin liittyvästä viasta, jostakin
kytkentävirheestä hiloissa, hehkuissa tai vast. tai pääteputkista itsestään – tosin ne eivät ole kovin kauaa
olleet käytössä. Pääteputket ovat 3CX800A7, jota on tuotu jenkeistä luotettavasta lähteestä vain todella
vähän käytettynä ja antaneet jopa sen 2.0 kW ulos. Mukana tulee myös yksi aikaisemmin käytössä ollut
putki varaputkeksi. Jos laitteessa on joku muu oleellinen vika kuin tässä mainittu, voimme keskustella
hinnanalennuksesta. Myydään siis mieluusti sellaiselle, joka itse tai jonka kaveri osaa tutkia ja korjata
linukan. Linukasta saa ulos jopa 2.5 kW pienellä rääkkäyksellä – jota emme tietenkään suosittele. Toinen
vaihtoehto on, että annamme linukan tutkittavaksi vielä jollekin ammattilaiselle.
Katso seuraavasta linkistä ”maailman parhaaksi arvioidun” linukan koekäyttö
https://www.youtube.com/watch?v=SGVpFVGhn8E

Lisäykset huutokauppalistaan 2.5.2015 ja 9.5.2015
Huutokaupattavien tavaroiden listaan on 2.5.2015 (9.5.2015) lisätty seuraavat
tavarat, joiden viimeinen tarjouspäivä on 22.5.2015 klo 12:00 (29.5.2015 )(plus 4
tuntia jne)
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USKOMATON PRO VALVONTAKAMERASARJA
- kuvassa koko sarja
www.oh3ac.fi/hk/072.jpg
- kuvassa kattokamera
www.oh3ac.fi/hk/072a.jpg
- kuvassa ohjausyksikkö "joy stick"
www.oh3ac.fi/hk/072b.jpg
- kuvassa multiplekseri
www.oh3ac.fi/hk/072c.jpg
- kuvassa videonauhuri
www.oh3ac.fi/hk/072d.jpg
- kuvassa kaikki neljä kameraa
www.oh3ac.fi/hk/072e.jpg
- kuvassa yksi kamera takaa
www.oh3ac.fi/hk/072f.jpg
- kuvassa seinä- ja kattokiinnikkeet
www.oh3ac.fi/hk/072g.jpg
73
RIGBLASTER M8
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HY-GAIN THUNDERBIRD TH5DX10-15-20 M 5-EL SUPERANTENNI
www.oh3ac.fi/hk/074.jpg
75
2 METRIN "BIG WHEEL" VAAKALUUPPI
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TUKEVA POWERI 13.8 V 20 a
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