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Skříň: Dřevěná – hnědá lakovaná překližka. 
Šířka 380mm, výška 475 mm, hloubka 230 mm. 
 
Panel: Pertinax s tmavohnědou politurou. 
 
Brokát (původní): Hnědý s podélnými vlnov-
kami. 
 
Zadní stěna: Překližková. 
 
Ovládací prvky: Levý knoflík = vazba 
s anténou, pravý knoflík = ladění, pod knoflíky 
síťový vypínač (v levé poloze zapnuto), levá 
páčka = zpětná vazba, pravá páčka = vlnový 
přepínač (SV-TA-DV). 
 
Zapojení: V podstatě jednookruhová 
třílampovka se dvěma vlnovými rozsahy, avšak 
osazená trojnásobnou Loeweho lampou 
3NFK. V jedné baňce jsou tři triodové systémy 
včetně některých obvodových prvků (odporů a 
kondenzátorů), takže je to vlastně předchůdce 
integrovaných polovodičových obvodů, avšak ve 
vakuovém provedení. Vazba s anténou je 
nastavitelná odklápěcími cívkami, doplněná 
odlaďovačem klasického typu. Napájecí část je 
rovněž běžného provedení. Dynamický 
reproduktor má vysokoohmové budicí vinutí pro 
paralelní připojení ke zdroji anodového proudu. 
 

Renovace: šasi vyjmeme ze skříně, když jsme 
předtím odejmuli ovládací knoflíky. Jinak by 
mohlo dojít k poškození předního panelu, který 
je uvnitř přišroubován k přední části skříně. 
Vyjmeme elektronky a připojíme přístroj k síti. 
Zkontrolujeme sekundární napětí dle údajů ve 
schématu. Pozor na trubičkovou pojistku v 
primárním okruhu síťového transformátoru. 
Pojistku je možno na pojistkovém držáku 
zasunout dvojím způsobem: v levé poloze je 
pojistka při jmenovitém napětí v síti (tato poloha 
je označena nulou), v pravé poloze (při pohledu 
zezadu) pak v případě, že napětí v síti je vyšší, 
než jmenovité (tato poloha je označena 20V). 

Potom přistoupíme ke kontrole 
skupinového (krabicového) kondenzátoru 
podle zapojovacího plánku (obr. 4). Vlastně jsou 
to dvě krabice, stažené a připevněné k šasi 
ocelovým páskem. V levé krabici jsou 
kondenzátory C2, C3, C4 a C7, v pravé pak 
kondenzátor C5. Odpojíme přívody k nim a 
změříme jejich kapacitu, svodový odpor a příčný 
proud pod příslušným napětím. Pokud jsou 
kondenzátory nevyhovující, demontujeme 
krabici a původní svitky nahradíme 
kondenzátory o stejné kapacitě. V žádném 
případě nezvyšujeme kapacitu kondenzátorů C5 
a C6, jinak by stouplo anodové napětí nad 
stanovenou mez, což by mohlo mít neblahý vliv 
na funkci celého přístroje. 

Jestliže jsou kondenzátory vadné, 
rozebereme krabice (nahřáním v troubě 
uvolníme svitky) a původní svitky nahradíme 
novými dle tab. 1. Potom krabici opět 
vmontujeme do přístroje, připájíme přívody a 
zkontrolujeme jejich správné připojení dle obr. 4. 
Jestliže je vše v pořádku, zasuneme 
usměrňovací elektronku a krátce připojíme na 
síť. Rychle změříme usměrněné napětí na 
kondenzátorech C5 a C6, které by mělo činit cca 
500 až 550 V. Přitom ovšem musí být připojeno 
budicí vinutí reproduktoru. Poté přístroj 
vypneme, aby nedošlo k probití filtračních 
kondenzátorů. 

Nyní přistoupíme ke kontrole všech 
odporů. Často bývá přerušen zejména katodový 
odpor koncové triody R7 a napájecí anodový 
odpor R6. Pečlivě překontrolujeme přívody 
k soklu 3NFK, a to jak nad šasi, tak také pod 
šasi. Pozor však, sokl má dvojité dno, takže 
naspodu jsou vývody uspořádány jinak, než 
nahoře. Kontrolu provádíme velice pečlivě, 



neboť vzhledem ke konstrukci 3NFK není 
možno uvádět přijímač do chodu postupně, po 
jednotlivých stupních. Ani není možno předem 
3NFK přezkoušet na měřiči elektronek. Bylo by 
to možné pouze ve hrajícím přijímači, osazeném 
touto lampou. Tato možnost je ovšem málo 
pravděpodobná. 

Zasuneme tedy 3NFK do soklu (pozor na 
tzv. bajonetový uzávěr) a přístroj zapneme. 
Budeme-li mít štěstí, podaří se nám po připojení 
antény naladit místní vysílač. Jestliže naše snaha 
bude marná,m dotkneme se prstem přívodu 
k řídicí mřížce první triody (bod 1). Neozve-li se 
silné bručení, je s největší pravděpodobností 
3NFK vadná a vyměníme ji za dobrou. Jestliže 
lampa reaguje, pak hledáme závadu v ladicích 
obvodech. 

Především překontrolujeme zpětno-
vazební kondenzátor, zda není ve zkratu 
(chybělo by anodové napětí v bodě 5) anebo 
naopak zda není přerušena spirálka, vedoucí 
k rotoru. Potom pečlivě překontrolujeme cívkový 
agregát dle obr. 5., případně celý agregát 
vymontujeme, což není v tomto případě nijak 

složité. Tak získáme snadný přístup ke všem 
cívkovým vývodům. Překontrolujeme jejich 
vodivost a přeměříme též stejnosměrné odpory 
jednotlivých vinutí dle tab. 2. Též proměříme 
odlaďovač (viz obr. 6). Po zpětné montáži by 
mělo být vše v naprostém pořádku. 

Přístroj podává spolehlivý výkon s 
uspokojivým přednesem. Ve dne zachytí hlavní 
silné vysílače při velmi dobré selektivitě. Zpětná 
vazba nasazuje měkce a rovnoměrně po celém 
rozsahu jak středních tak také dlouhých vln. 
Ovšemže by bylo dosti pošetilé používat tento 
přijímač pro běžný každodenní poslech rozhlasu. 
Je to přece jen dosti kuriosní a tudíž i vzácný 
stroj. 
 
Poznámka: Zapojovací plánky nejsou zcela 
vyčerpávající. Kvůli přehlednosti byly některé 
běžné spoje vynechány (rozvod žhavení, rozvod 
primáru síťového trafa). Všechny spoje od ST 
jsou vedeny kabelovou formou. 
Odpory (kromě R7) jsou starého vakuového 
provedení.

 

 

 

 Obr. 1. Schéma zapojení přístroje Loewe RK 544D. 
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Obr. 2. Zapojovací plánek pod šasi. 
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Obr. 3. Zapojovací plánek pod šasi. 
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 Původní Náhrada 
C5 6M/500V= (celý pravý blok) 4m7/450V ellyt 
C3 M5 (levý blok) M47/100V svitek 
C4 M5/500V (levý blok) M5/450V ellyt 
C2 1M (levý blok) 1M/160V svitek 
C6 3M5/500V (levý blok) 4M7/450V ellyt 
C7 2M (levý blok) 2M/160V bloček 

Obr. 4. Zapojovací plánek kondenzátorového bloku. 

Tabulka 1. Kondenzátory 


