
Rörprouningsapparaien Funke-Patent
Det m oderna  instrumentet för säväl affärer som verkstäder, sä enkelt 

att det kan handhas även av lekmän.
M O D E L L  W 19

(Schweden)



Rörprovaren Funke-Patent modell W 19
En precis ionsapparat, som befriar Er frän t idsödande  överlägg- 
ningar. G enom  det s to ra  antal rö rtyper  som num era finns och 
s tändig t tillkommer har rö rp rovn ing  blivit ett specialomräde, som 
förutsätter väsentliga kunskaper  eller ä tm instone tillgäng tili om- 
fa ttande upplysningar.
M e n  i de flesta fall mäste detta  a rbe te  utföras av oskolad  butiks- 
personal, kanske ocksä av bu tiksinnehavarens anhöriga.
V ä r a  tusenfaldigt b ep rö v ad e  rö rp rovare  tilläter ett handhavande  
av lekmän genom  anv ändande  av provningskort (hälkort). Häri- 
genom  uteslutes tvängsm ässig t alla felmöjligheter, och mätnin- 
ga rna  blir füllt tillförlitliga. D essutom  kan rörens ägare  vara med 
och själv kontrollera  rörens tillständ. Dessa  och m änga and ra  
fördelar är  följande, tag na  var för sig.
H eit  nätansluten. Alla för m ätning och provning av olika rör 
erforderliga s tröm m ar och spänningar tas frän växelströmsnätet. 
O m k o p p lin g sb a r  nä tspänning tili 110, 125, 150, 200 och 240 V 
växelspänning. Finsäkringen pä  1200 mA för 150, 220 och 240 V 
resp. 1500 mA för 110 och 125 V kan bytas frän ovansidan. 
Enklaste handhavande. Genom  användning av provningskort 
(hälkort) uteslutes felkopplingar och därm ed  felmätningar, även om 
oskolad personal handhar  apparaten .
A b s o lu t  enrattsm anövrering . Det finns endast en huvudom- 
kopplare, som i sina olika lägen företar alla p rovningar  och 
m ätn ingar i rätt ordning. Därigenom  blockeras och förhindras alla 
kopplingsmöjligheter, som är onödiga, eller som kan leda tili 
felmätningar och feltydningar, d.v.s. id io tsäkert handhavande. 
A l la  korts lutningsprov m ed upphe tta t  rör. Efter första om kastar- 
läget (g lödträdsprovet)  upphettas  röre t m ed full g lödspänning. 
Alla korts lu tn ingsprov (alltsä även g löd träd  tili katod) företages 
sedan m ed röre t upphettat . Detta  är viktigt, dä  en hei del kort- 
slutningar u p p träd a  först, dä  röret är i upphetta t  tillständ. 
K ortslutningsproven i tvängsm ässig t riktig ordningsföljd. Detta 
sköter den som vridom kopplare  utförda huvudom kopplaren, 
vilken p rov ar  allt i rätt ordningsföljd, när den förflyttas stegvis. 
Det är alltsä inte en rad  tryckknappar, som skall tryckas ned 
efter varandra , varvid lätt nägon  av dem kan glömmas, utan ett 
han d tag  som skall vridas och som tydligt hakar  i läge efter läge. 
H ärigenom  företas m ätn ingarna i rad, och ingen av dem kan 
överhoppas . Även i detta  avseende  är rö rp rovaren  Funke-Patent 
idiotsäker.
Entydig felangivning. Mekaniska fei hos rören (glödträdsavbrott , 
kortslutning mellan e lek troderna och isolationsfel) visas av mä- 
tinstrumentet, och visaren gö r  utslag ät vänster  mot ordet



"F e l“ ( “Fehler"). Detta  gäller för alla fö rekom m ande mekani- 
ska  fei. D ärem ot inte sä att t.ex. vid g löd trädsprov  en glim- 
lam pa mäste brinna och vid korts lutningsprov inte fär brinna, 
utan sä att sam m a felangivning erhälles vid g löd trädsbro t t ,  inre 
korts lutningar o.s.v. Aven i de t ta  avseende  är alltsä app ara ten  
idiotsäker.
H ö gk änsl ig  felangivningsanordning vid kortslu tn ingsprov genom  
att vridspoleinstrum entets känslighet är 1000 ohm/volt. Därvid 
pävisas även högohm iga  isolationsfel.
Förstärkarrör  mätes m ed likström som levereras frän den inbyggda 
likriktaren. Denna arbe ta r  m ed ett högvacuum-likriktarrör (AZ 12) 
i helvägsköppling, sä att man fär en väl g lä ttad  likström frän det 
tillhörande filtret. Aven de tta  är viktigt, d ä  vid rör m ed flera 
galler det använda  växelström snätets kurvform kan päverka  
mätresultatet.
Likriktarrör mätes m ed växelström som lämnas av den inbyggda, 
väl d im ensionerade transformatorn. De växelanodspänningar man 
härvid behöver  finns som vissa fasta värden, t.ex. 10, 30, 60, 
100 V o.s.v., och den spänning, som skall användas  blir ätkomlig 
genom  provningskortet.
T v ä  punkter  p ä  karakteristikan blir m ätta  för förstärkarrör, näm- 
ligen vid 0 V gallerförspänning, den s.k. anodviloströmmen, 
och vid minus 2 V gallerförspänning för provning av styrverkan. 
Därvid drivs röret dels m ed likspänningar (Ua, Ugl, Ug2 o.s.v.) 
och dels m ed växelspänning (Uf) i varje  fall sä, som är bruk- 
ligt. D ärm ed är röre ts  go dh e t  fastslagen.
Direkt avläsning av m ätvärdets  betydelse. Man kan direkt pä  
provningskorte t avläsa betydelsen av det elektriska m ätvärde, 
som vridspoleinstrum entet anger. Där stär  alltsä mellan vilka 
värden pä  visarställningen, som röre t är b ra  “G u t“ eller ännu 
brukbart  “Noch Brauchbar" eller ob rukbart  "U nbrauchbar“ . För 
icke tyska rör  anges  ett “? “ (tvivelaktigt) i stället för “ännu 
b ru k b ar t“ , i enlighet m ed vad  som för resp. rör  är brukligt 
i framställningslandet.
W  19 är ingen enkel g o dh e tsp rov a re  utan ett rörprovnings- 
och rörmätningsinstrum ent. Vid billiga rörp rovare  g ö r  man ofta 
sä, att vid provning  av ett förstärkarrör  alla galler hopkopp las  
m ed anoden, och sedan en spänning pä lägges  (oftast endast 
mellan g löd träd -k a to d  ä ena sidan och de övriga ho pk op plad e  
elek troderna ä den andra). V ad man dä  mäter har  inget att 
g ö ia  med rörens karakteristikor eller de  tekniska data, som rcr-  
fabrikanten angivit, och kan heller inte jämföras m ed dessa, utan 
man fär blott ett riktvärde. Detta  förfarande, som inte innebär 
nägon  riktig mätning, b rukar kallas (förskönas tili) godhetsprov . 
R örprovaren Funke-Patent typ W  19 gö r  inte sä utan m äter tvä 
punk ter  pä  karakteristikan o.s.v., vilket ger  füllt upplysande 
värden.



Skilda mätningar av Systemen i dubbelrör. Har ett rör tvä 
system, som t.ex. E C H 4 2  en trioddel och enhexoddel, sä mätes 
öch provas bäda Systemen var för sig.
Ingen omflyttning av rören under  mätningen d.v.s. inte heller 
vid dubbelrör  behövs näg on  omflyttning, utan det en gän g  isatta 
röre t blir sittande p ä  sam m a plats, tills m ätningen är avslutad, 
oavsett om det gäller rör  m ed ett, tvä eller t.o.m. tre e lektrodsystem . 
48 olika g lödspänn ingar , finns frän 0,7 V tili 117 V. Dessa  finns 
som fasta spänningar  och är sä valda, att alla i framtiden upp- 
trädan de  g lödspänn ingar  mellan 0,7 och 117 V kan klaras med 
för mätningen tillräcklig noggrannhet.  Den glödspänning, som 
behövs för ett visst rör, utväljes tvängsm ässig t genom  provnings- 
kortet, alltsä idiotsäkert handhavande.
11 olika anodspänn ingar  finns nämligen 10, 30, 60, 100, 150 och 
200 V likspänning och vidare 10, 30, 60, och 100 V växelspänning 
o.s.v. Inkopplingen av dessa  spänningar sker tvängsm ässig t riktigt 
genom  provningskortet, alltsä idiots kert handhavande . 
S kärm gallerspänningarna är likspänningar även dessa  i form av 
fasta värden  10, 30, 60, 100 och 150 V likspänning. Med dessa 
kan man erhälla allt, som erfordras för m ätning och provning 
av flergallerrör. Inkopplingen av dessa  spänningar, nämligen 
de som brukar användas för resp. rör, sker även här tv äng s
m ässigt riktigt genom  provningskortet, alltsä idiotsäkert h a n d 
havande.
Inga regleringsra ttar  eller and ra  reg leranordningar,  u tan  alla 
g lödspänningar, anodspänn ingar,  h jälpgallerspänningar och galler- 
förspänningar finns som fasta värden, som kopp las  in genom  
provningskortet. Dä det alltsä inte finns nägo t att reglera, kan 
man heller inte gö ra  nägo t fei, sä att även i de t ta  avseende är 
rö rp rovaren  Funke-Patent idiotsäker.
K onstan ta  spänningar genom  stabilisatorrör. Nätspänningsvaria- 
tioner finns det i varje kraftnät. Det in byggda  regleringsröret 
GR 150 A  avlägsnar dessa  i s tor utsträckning i appara tens  
likspänningsdel. Regleringsröret GR 150, vilket använts i vära 
P aten t-rörprovare  sedan  1935 och blivit tusenfaldigt beprövat, 
levereras av oss m ed utvalt sm ä toleranser.
Provn ing  av brusigheten är möjlig genom  anslutning av en 
högtalare  tili den  kontakt, som finns pä  appara ten . Vid provning 
av rör, vars brusighet inte skall undersökas  (duodioder, likrik- 
tarrör), är denna ano rdning  bo rtkopp lad ,  alltsä id io tsäkert h a n d 
havande.
V acuum provn ing  inbyggd  och m äste tvängsm ässig t gö ras  vid 
huvudom kopplarens  omvridning. Vid rör, för vilka vacuum prov
ning inte skall kom m a i fräga (likriktarrör, gasfyllda rör, kipps- 
vängningsrör), är  huvudom kopplaren  spärrad  i detta  läge, sä 
att vacuum provning inte kan g ö ra s— alltsä id io tsäkerhet.



M ä tin s t ru m e n te t  har m änga  m ätom räden : nämligen för ström 1, 
2,5, 5, 10, 25, 50, 100 och 250 mA och för spänning 10, 150 
och 250 V likspänning. Inkoppling av de t  om räde  som kcm m er 
i fräga för ett visst rör  sker likasä tvängsm ässig t genom  prov- 
ningskortet.
A l la  rörsocklar av betydelse  finns med, delvis som kom binations- 
hällare av egen tillverkning, delvis m ed förändringar som med- 
ger  lättare isättning än originalhällaren. Vid provning önskar 
man lätt kunna sätta  i och ta ur röre t  ur hällaven, under  det 
att man vill, att det skall sitta fast i sändar-  och m ottagarap-  
parater.
Inbyggda  är europasockeln, den stiftlösa 5- och 8-poliga b run n
sockeln, den europeiska hexodsockeln, de  europeiska och ameri- 
kanska  oktalsocklarna, loktalsockeln, stälrörssockeln, Marconi- 
sockeln, de am erikanska 4-, 5- och 6-poliga socklarna, 7-poliga 
“small“ (för 2A7, 6B7, 6F7), 7-poliga “Medium“ (6A6, 6E6, 2B6), 
miniatyrsockel, rimlocksockel, Novalsockel, Siemens 5-, 7- och 
9-poliga sockel. Av de tidigare tyska krigsm aktsrören är endast 
sockeln 3795 för röre t RV 12 P 2000 m ed sam t 32 prövnings- 
kort för ännu använda  krigsmaktsrör. A n dra  mindre vanliga typer 
kan provas genom  insättning av mellansocklar. P ä  W  19 finns 
även plats för nya sockeltyper som eventuellt kan fram komm a 
i en framtid.
M ä n g a ,  m änga rör gär  att prova, nämligen inte bara  de tyska 
utan även de europeiska och am erikanska typerna. Inte bara  de 
nyare utan även äldre och de allra nyaste  typerna  är med, och 
för nyfram komna rör framställes fort löpande provningskort. Den 
övre g ränsen  för p rov bara  rör ligger vid 50 W att  anodförlust. 
ö v e r  1000 provningskort levereras m ed varje appara t ,  med 
vilka flera tusen olika rörtyper  kan provas. Inflationen i rörtyper 
har gjort de t ta  nödvändigt, ty just provningen av ovanliga rör 
b rukar  ge mest huvudbry, em edan man oftast saknar da ta  för 
dessa.
R örprovningskorten  u tgör  ett rörkartotek. P rovningskorten  är 
inte endast konstruerade  för rörprovningen, utan innehäller även 
alla för en tekniker nödvänd iga  upplysningar. Där är alla 
driftsdata angivna, alltsä de data  under  Vilka röre t vanligtvis 
skall drivas enligt fabrikantens anvisningar, säsom  Ua, Ugl, Ug2 
o.s.v., genom grepp , branthet, inre motständ, anodm otständ, katod- 
m otständ o.s v.Vidare finns alltid sockelkopplingen angiven. Allt detta  
behöver teknikern vid reparationsarbete . Vidare finns g ränsd a ta  
för rören angivna d.v.s. högsta  värden pä  strömmar, spänningar, 
belastning, gallermotständ, spänning mellan g löd träd  och ka tod  
o.s.v., m ed vilka röre t kan köras kontinuerligt m ed full säkerhet. 
D essa angivelser är nödvänd iga  för teknikern, dä  det gäiler er- 
sättning av en rörtyp m ed en annan. Alla upplysningar, som 
är av intresse för den provande, stär pä  provningskorte ts  övre



hö gra  hörn, d.v.s. num mer pä  provningskorte t och eventuella 
upplysningar om provning av brusighet, öm likriktarrören har 
ett and ra  System att p rova o.s.v. Alla andra  upplysningar säsom 
om provningsdata , driftsdata och g ränsd a ta  behöver  han inte 
bry  sig om.
M ä n g s id ig  användning för verks taden  genom  möjlighet tili föl- 
jande m ätningar: m otständsm ätn ingar  frän 0,1 ohm tili 5 Megohm 
uppdela t pä  fyra om räden  (4 specialkort) m ed id io tsäkert hand- 
havande, rests tröm sm ätningar pä  elek tro ly tkondensatorer  av alla 
storlekar och nätspänningar (14 specialkort), likströmsmätningar, 
likspänningsmätningar, kortslutningsm ätningar pä  ledningar o .s .v . 
Läda av ädelträ. Po lerad  valnöt. Locket är avtagbart . I locket 
finns tabell över vanliga europeiska och am erikanska rör. Sam- 
ma tabell levereras även m ed pä  kartong . Rör- och provnings- 
tabeller över rör frän Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Sie
mens, T ekade  ö.s.v. finns i facket för prövningskorten. 
Sammanfattning: Paten t-rörprovaren  W  19 är g jo rd fö r  snabbprov- 
ning av rör  under  sädan a  förhällanüen att de t ta  a rbe te  även 
mäste utföras av oskolad personal, och d ä  den p rovande  genom  
samtal m ed künden ofta är förhindrad tili lugn eftertanke.
För detta  ändamäl arbe tar  W  19 m ed provningskort fast inställda 
ström- och spänningsvärdenoch enrattsmanövrering, som elimine- 
rar alla felkällor. För teknisk arbete  i laboratorier, där  man har 
tillräckigt m ed tid, kan a rbeta  ostört och har ti llgäng tili alla upplys
ningar om rören, finns det and ra  rörprovare . Dessa m edge  reg ie
ring av spänningar och strömmar, är betydligt dy rare  och är 
avsed da  endast för tekniker. Härvid finns det ocksä p .g .  a. 
ouppm ärksam het och felaktigt tekniskt tän k an d es tö rre  felmöjlig- 
heter, som är uteslutna pä  modell W  19.

Priset för rö rp rovaren  F unke-Paten t modell W  19 utan provnings
kort u p pg är  tili



En sats m ed över 1000 provningskort kos ta r  .....................
Den driftsfärdiga app ara ten  W  19 m ed alla tillbehör som finns: 
inbyggt likriktarrör AZ 12, reg leringsrö r GR 150 DA, 2 s laddar  
för yttre eiektrodanslutning, 1000 provrem sor, alla provningskort  
och specialkort (mer än 1000 st) m ed rörtabeller kostar  netto

Y t t re  matt ca 4 4 5 X 3 5 0 X 2 4 0  mm. Vikt c a l4 ,5 k g  m ed alla kort o.s.v
Provningskorten  kan erhällas var för sig eller i särskilda serier 
tili ett pris av 20 Pf. pr. st. Den för närvarande tili över 1000 st. 
up pg äend e  satsen kan uppdelas pä  följande sätt:
362 kort över tyska enhetsrör, d.v.s. rören i ABC-serien som t. 
ex. AL 5, E C H  42. De bestä  av ca 27 st i Novalsockel, 35 i 
rimlock-, 31 i miniatyr-, 30 i loktal-, 34 i oktal-, 67 i stälrörs-, 
121 i stiftlös 8-pol., 5 i stiftlös 5-pol., 6 i hexod-, 6 i eu ro p a 
sockel.
151 kort över Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Rektron o. 
s.v. rör  som inte räknas til enhetsrören.
30 kort över Marconi/'Osram, engelska rör.
389 kort över am erikanska rör. D.v.s. ca 14 i miniatyr-, 176 i 
oktal-, 66 i loktal-, 133 i 4-7 stiftssockel.
29 kort över S iem ensrör (poströr)
32 kort över tid igare tyska kr igsm aktsrör
26 specialkort (mätkort) för m otständsm ätning, rests tröm sm ätning 
p ä  elektroly tkondensatorer  o.s.v.
P rovningskort som innehälla flera rörtyper, har ovan endast in- 
tagits  där  den vanligaste typen finns.
1 block provrem sor (1000 st gum m erade) kostar
Mellansockel tili p rovning av rö r ty p e rn aR V  218, RV 238, RV 239, 
LK 7110, LK 7115, E 704, E 707, P40/800, P41/800, 4 K 170, 
EA (provningskort ingär i satsen) kostar
Förberedelse
För det rör  man skall p rova  letar man ur rörtabellen fram det 
tillhörande körte t och placerar det pä  appara tens  styrstift. Sedan  
sticker man in en p ro v prop p  i alla häl, som körtet har. Därvid 
sker alla de kopp lingar som är nödvänd iga  för provningen och 
mätningen. Röret sätts ned  i den hällare som visas av pilen pä  
körtet.
Provning
Den enda befintliga om kopplaren vrides om. I de 10 första lägena. 
provas röre t för mekaniska fei. Skulle sädant fei förekom m a 
(glödträdsavbrott, läckning, kortslutning mellan elektroderna),



visar instrumentet pä  fei (“Fehler“), röre t är ob rukbart  och pro- 
vet slutfört. Ä r allt bra  sä här län^t, mäts i läge 12 rörets elek- 
triska egenskaper. Mätresultatet avläses direkt pä  provnings- 
kortet, alltsä mellan vilka visarvärden som röre t är b ra  “ G u t“, 
ännu användbart  “Noch b rauch bar“ eller ob rukbart  “ U nbrauch
b a r “ . Ä r det nödvänd ig t att gö ra  flera mätningar, stär detta 
angivet i kortets övre hö g ra  hörn. För de  flesta rö r  stär där :  
p rov a  brusigheten i läge 13. Man vrider därför tili läge 13, och 
när visaren gätt  tillbaka, är allt klart för brusighetsprov. Vrid 
vidare tili läge 14 (vacuumprovet) och p rova  detta.
V id  helvägs likriktarrör stär de t  p ä  k ö r t e t : rö re t  har 2 system, 
det and ra  systemet mätes i läge 11. H är  vrider man tillbaka tili 
läge 11 och mäter, om det an d ra  systemet är bra, ännu anv änd
bart eller ob rukbart .  Felaktigt kan man inte göra, för i detta  
fall gä r  det inte att vrida om kopplaren at fei häll, mot läge 13, 
utan den är b lockerad. D ärm ed är provningen slut.
A vslutning
O m kopp la ren  vrides tili läge "A us“, och pä  röre t fäster man en 
provningsrem sa (1000 st levereras m ed varje W  19).
V ä r a  tid igare P a ten t-rörprovare  moderniseras av oss, nämligen 
alla sedan tyska radioutställningen 1938 levererade appara ter .  
D e tta  gäller typerna  W  16, W  17, W  18, krigsmaktsmodellen 
RPG4/1, RPG 4/2 och RPG4/3, postmodellen för “RFE-D ienst“ 
och modellen “ Rundfunkmechanik“ frän nummer 11000. Modernise- 
ringen göres sä, att även de nyaste rören g ä r  att prova. För 
de t ta  ändamäl mäste ytterligare rörhällare ditsättas, kopplingen 
ändras, provningskorten  förses med nya häl och satsen med 
provningskort fullständigas. Dessa arbeten  kan endast företagas 
i vär  fabrik. Var vänlig infordra kostnadsförslag med angivande 
av typ och fabrikationsnummer.
V i  rep a re ra  även äldre modeller, vilket ombesörjes av värt före- 
tag  i O stzonen “Max F unke“ resp. den tidigare firmabeteckningen 
“Bittorf & Funke W eida  i. Thür.“

Rätten tili konstruk tionsändringar förbehälles.
A n b u d  är  obundna. De angivna priserna är g ru n d ad e  pä  
dagens  prisläge och gälla utan förpackning.


