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Krajowe wzmacniacze radiowęzłowe
IELE szkół, spółdzielni produk
cyjnych, zakładów przemysłowych
W
itd. ma już własne radiowęzły. Niem
niej jednak potrzeby na tym odcinku
nie są jeszcze w pełni zaspokojone i co
roku coraz nowe instytucje, i zakłady
pracy przystępują do akcji radiofonizacyjnej, zwracając się przeważnie do
przedsiębiorstw Radiofonizacji Kraju
lub odpowiednich biur projektów o
pomoc przy ustalaniu założeń na ca
łość urządzeń radiowęzła i opracowanie
projektów technicznych. Nie brak też
przypadków zakładania radiowęzłów
sposobem gospodarczym, to jest we
własnym zakresie. Koła radioamato
rów mogą tu udzielić cennej pomocy
przy projektowaniu i budowie radio
węzłów, udzielając fachowych porad i
wskazówek oraz wykonując trudniej
sze prace wymagające odpowiednich
kwalifikacji. Przykładem i wzorem
takiej współpracy są radioamatorzy
Związku Radzieckiego, których udział
w radiofonizacji kraju jest bardzo
znaczny i wszechstronny.
Wiadomo, że podstawowym urządze
niem radiowęzła są wzmacniacze ma
łej częstotliwości, które dostarczają
mocy potrzebnej do zasilania przyłą
czonych głośników. Dlatego też wybór
najodpowiedniejszych
wzmacniaczy
staje się sprawą bardzę^ istotną przy
projektowaniu budowy radiowęzła.
Poniższy przegląd wzmacniaczy i zes
połów wzmacniających produkcji kra

jowej ułatwi orientację co do przydat
ności poszczególnych typów, zależnie
od potrzeb.
Ogólna charakterystyka wzmacniaczy
radiowęzłowych

W porównaniu do wzmacniaczy m.
cz. budowanych przez radioamato
rów — radiowęzłowe wzmacniacze mo
cy wykazują następujące cechy:
— przystosowanie do pracy «p/rzy ob
ciążeniu
zmieniającym się od
pewnej wartości znamionowej do
bardzo małego obciążenia, stano
wiącego np. 0,1 obciążenia zna
mionowego;
— duża sprawność energetyczna, tj.
korzystny stosunek mocy oddawa
nej na wyjściu' do mocy pobiera
nej z sieci elektroenergetycznej,
w granicach możliwości do osiąg
nięcia dla wzmacniacza danej
klasy;
— przystosowanie do pracy w ciągu
kilkunastu godzin bez przerwy, tj.
praktycznie — do pracy ciągłej.
Pierwsza z wymienionych, a zara
zem główna cecha radiowęzłowych
wzmacniaczy mocy wynika ze szczegó
lnego charakteru obciążenia wzmac
niacza, ^jakim jest sieć przesyłowa z
przyłączonymi do niej głośnikami. Opór
wejściowy takiej sieci, „widziany" od
strony wzmacniacza, zmienia się dość
znacznie zależnie od częstotliwości oraz

zmienia się w czasie zależnie od ilości
czynnych w danej chwili głośników i
od ustawienia ich regulatorów głoś
ności.
Przy zmianie oporu obciążenia
wzmacniacze mocy powinny zachowy
wać właściwe napięcie na wyjściu.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
wewnętrzny opór wzmacniacza będzie
bardzo
mały. Przy konstruowaniu
wzmacniaczy uzyskuje się to głównie
przez zastosowanie silnego ujemnego
sprzężenia zwrotnego i transformatora
wyjściowego o małym oporze uzwoję/
Możliwie duża sprawność wzmacnia
czy radiowęzłowych jest konieczna ze
względu na stosunkowo dużą moc sta
cji radiowęzłów, przy której ilość zu
żywanej energii elektrycznej jest czyn
nikiem dość istotnym. W celu zmniej
szenia kosztów eksploatacji wzmacnia
czy dąży się również do pełnego wyko
rzystywania lamp w stopniu końco
wym.
Ponieważ
większość radiowęzłów
pracuje przez kilka do kilkunastu go
dzin na dobę, wzmacniacze •’ powinfty
być przystosowane do tych warunków
pracy, przy czym trwałość ich powinna
wynosić kilka lat.
Większość wzmacniaczy ma kon
strukcję przystosowaną do instalowa
nia lub w amplifikatomiach radiowęz
łów lub w podstacjach. Tylko niektóre
wzmacniacze małej mocy są wbudowa-

ne do skrzynek metalowych i przysto
sowane do ustawiania na stole.
Urządzenia wzmacniające przezna
czone do zasilania radiowęzłowych sie
ci przesyłowych z głośnikami można
podzielić na trzy grupy:
— radiowęzłowe wzmacniacze mocy,
których zadaniem jest wyłącznie
wzmacnianie mocy elektrycznej
pasma częstotliwości akustyczv nych; mają one zawsze tylko jed
no wejście, do którego doprowa
dza się napięcie sterujące z osob
nych wzmacniaczy sterujących,
odbiorników radiofonicznych lub
linii sterujących;
— wzmacniacze m. cz., w których
uzupełnieniem wzmacniacza mocy
są przedwzmacniacze, przełączni
ki, regulatory barwy dźwięku itp.
stanowiące wrąz ' ze wzmacnia
czem mocy jedną konstrukcyjną
całość; urządzenia takie mają
zwykle kilka wejść o różnej czu
łości, przeznaczonych do przy
łączania mikrofonu, adaptera, od
biornika, a niekiedy i linii steru
jącej;
— zespoły odbiorczo-wzmacniające;
zawierają one oprócz wzmacnia
cza mocy również wzmacniacz
wstępny, umożliwiający nadawa
nie audycji przy użyciu mikrofo
nu, odbiornika lub gramofonu
elektrycznego.

Dla radiowęzłów — wzmacniacze tego
typu były dostarczone w zespołach
zawierających 2 wzmacniacze w stoja
ku wyposażonym w autotransformator
do regulowania napięcia zasilającego,
panel rozdzielczy z zabezpieczeniami do
przyłączenia linii i głośnik kontrolny.
Schemat wzmacniacza był zamieszczo
ny w n-rze 5 miesięcznika RADIO z
1947 r.
Z kolei rozpoczęto produkcję typo
wego radiowęzłowego
wzmacniacza
mocy PWR 2 x 100; po zmodernizowa
niu — był on produkowany przez Za
kłady Wytwórcze Materiałów Tele
technicznych (ZWMT) jako typ 2x100/
/49. Zespół wzmacniający (w stojaku o
szerokości 53 cm i wysokości 200 cm)
zawierał: 2 wzmacniacze mocy po oko
ło 90 VA, panel rozdzielczy wraz z za
bezpieczeniami dla 4 linii przesyłowych,
autotransformator (umożliwiający utrzymywanie właściwej wartości na
pięcia zasilającego aparaturę przy wa
haniach napięcia sieci w granicach
170-4-250 V), woltomierz wskazujący na
pięcie zasilające, przełączalny miernik
do pomiarów napięć i prądów we
wzmacniaczach i napięcia m. cz. na
wyjściu.
Wejście wzmacniacza transformato
rowe (symetryczne) o oporze ok. 10 000
Q przy częstotliwości 50 c/s. Napięcie
sterujące — w granicach 20-4-30 V.
Wyjście 30 V i 120 V lub 240 V (dwa
Prócz tego do sterowania wzmacnia uzwojenia łączone równolegle lub sze
czy mocy są używane zespoły odbior- regowo). Wzmacniacz ma 2 stopnie, oba
w układzie przeciwsobnym. W pierw
czo-sterujące.
szym stopniu pracują 2 lampy EL3, a
w
stopniu końcowym — 4 lampy 6L6
Wzmacniacze radiowęzłowe
(6113
lub KT66), po 2 równolegle.
produkowane w okresie 1946—1952 r.
Wzmacniacze PWR 2 x 100 są bardzo
Pierwszym wzmacniaczem radiowęz rozpowszechnione i stanowią typowe
łowym produkowanym po wojnie (1946 wyposażenie wielu radiowęzłów.
r.) był wzmacniacz typu „IKA“ AS 25
Dla małych radiowęzłów w szko
mocy około 20 VA. Posiadał on 5 wejść łach, PGR, udźwiękowania świetlic itp.
(2. mikrofony, adapter, odbiornik i produkowano w ciągu kilku lat (wy
linia). Wtórne uzwojenie transforma- r twórnia w Bielawie) wzmacniacz AW
tora posiadało odczepy umożliwiające 2,5 R, a następnie ulepszony i podobny
uzyskanie przy znamionowej mocy wzmacniacz typu AW 20 mocy wyj
następujących napięć: 30 V, 60 V, 120 ściowej około 20 VA. Wzmacniacz ten
V i 240 V. W stopniu końcowym pra ma 3 wejścia: dla mikrofonu dyna
cowały 2 lampy 6L6. Całość stanowiła micznego, adaptera i odbiornika. Wtór
panel przystosowany do zamocowania ne uzwojenie transformatora wyjścio
w stojaku metalowym lub ustawienia
wego podzielone jest na 4 sekcje, które
na stole. Opis i schemat tego wzmac przy połączeniu szeregowym dają 120
niacza podany był w n-rze 6 miesięcz V, a przy równpległym —, 30 V. Obu
nika RADIO z 1946 r.
dowę wzmacniacza stanowi skrzynka
Następnym
typem (1947 r.) był metalowa przystosowana do ustawie
wzmacniacz Państwowej Wytwórni Ra nia na stole. Z przodu znajdują się po
diotechnicznej (PWR) typu 50 AB mo krętła regulatorów wzmocnienia i bar
cy około 50 VA. Wejścia takie same jak
wy dźwięku oraz wyłączniki, a z tyłu —
w AS 25. Wyjście: 30 V i 120 V lub 240 zaciski wyjściowe.
V. W stopniu końcowym również 2
Wymienione wyżej wzmacniacze nie
lampy 6L6 w układzie przeciwsobnym.
są obecnie już produkowane. Najbar

dziej rozpowszechnione ich typy AW
20 i PWR 2 x 100 — stanowią podsta
wowe wyposażenie wielu radiowęzłów,
w których będą one użytkowane przez
długi jeszcze czas.
Nowe typy wzmacniaczy
radiowęzłowych

W latach 1952 i 1953 podjęto produk
cję wzmacniaczy nowych typów, o cał
kowicie innej konstrukcji. Przy opra
cowywaniu tych wzmacniaczy dążono
do uzyskania sprzętu o uniwersalnym
zastosowaniu.
Zespól wzmacniaczy mocy ZR 100/52

Zespół tego typu składa się z jedne
go lub dwóch wzmacniaczy mocy WR
100, odpowiedniej ilości zasilaczy ZW/
100 oraz obudowy w kształcie metalo
wej szafki o wymiarach: 53 x80x43,5
cm. Szafka ma ścianki perforowane
(wentylacja), a z przodu drzwiczki. Wi
dok zespołu z 2 wzmacniaczami (dolny
bez lamp) przedstawia rysunek 1.
U góry znajduje się pierwszy wzmac
niacz i jego zasilacz. Niżej znajduje się
drugi wzmacniacz i zasilacz. U dołu
szafki z lewej strony umieszczona jest
łączówka z zaciskami do przyłączenia
zasilania, sterowania i linii przesyło
wych. Wzmacniacze i zasilacze stano
wią oddzielne człony, które można wy
jąć wyciągając je z obudowy za uchwyt
znajdujący się na przedniej ściance
chassis. Całe okablowanie znajduje się
wewnątrz szafki i łączy się ze wzmac
niaczami i zasilaczami za pomocą złą
czy nożowych umocowanych w głębi
obudowy. U dołu po środku umieszcza
się, w razie potrzeby, panel „automa
tyki", którego działanie opisane jest
nieco dalej. U dołu z prawej strony
przewidziane jest miejsce dla transfor
matorów wejściowych.
We wzmacniaczu pracują lampy:
EF22P, 6SN7 (2 szt.) i 6L6 (4 szt). Za
silacz wyposażony jest w kenotrony
U52 (2 szt.) i AZ4. Schemat wzmacnia
cza podany jest na rys. 2.
Dane elektryczne wzmacniacza mocy:
Moc wyjściowa 75V
Współczynnik zawartości harmo
nicznych dla dowolnej częstotli
wości w paśmie 80—4000 c/s ^ 5J(/o
Nierównomierności charakterysty
ki częstotliwości w paśmie 60—
10 000 c/s < 3 dB.
Poziom szumów własnych < — 56
dB.
Napięcie wejściowe (czułość) 0,5 V
Znamionowe napięcie wyjściowe

30 V, 60 V lub 120 V (4 uzwojenia
po 30 V)
Wzrost napięcia przy odłączeniu
obciążenia < 4 dB.
Pobór mocy z sieci elektroenerge
tycznej przy mocy oddawanej 75
W 305 VA.
Zespół ZR 100 produkowany jest za
sadniczo w dwóch wykonaniach:

— 1 lub 2 wzmacniacze z zasilacza
mi w obudowie, bez panelu „au
tomatyki",
— 2 wzmacniacze z zasilaczami wy
posażone w panel „automatyki",
przystosowane do zdalnego stero
wania, manipulacji i kontroli.
Panel „automatyki" umożliwia zdal
ne włączanie i wyłączanie wzmacnia

czy zespołu oraz kontrolę ich pracy
przy połączeniu zespołu ze stanowis
kiem dyspozycyjnym 2 parami prze
wodów.
Działanie panelu „automatyki" jest
następujące (rys. 3): linia
służy do
sterowania wzmacniaczy zespołu i ich
włączania i wyłączania. W celu zdal
nego włączenia wzmacniacza przyłącza
się przełącznikiem Pw do linii L; w
centrali c źródło prądu stałego o na
pięciu 45—50 V. Prąd stały przepływa
jąc (w odpowiednim kierunku) przez
uzwojenie przekaźnika spolaryzowa
nego Ps spowoduje jego zadziałanie i
zwarcie styku r. Wskutek tego zamknie
się obwód: prostownik w panelu auto
matyki (24 V), styki r przekaźhika Ps,
uzwojenie stycznika S. Stycznik S za
działa łącząc zasilacz (Z,) wzmacniacza
z siecią elektroenergetyczną. Źródło
prądu stałego w centrali może być te
raz odłączone, gdyż przekaźnik Ps po
zostanie w tym położeniu (przytrzy
mywany dodatkowo dla pewności prą
dem z miejscowego prostownika, prze
pływającym przez drugie jego uzwo
jenie).
Dla wyłączenia wzmacniacza należy
źródło napięcia stałego przyłączyć od
wrotnie (zmieniając biegunowość prze
łącznikiem przechylnym Pw), co spo
woduje zadziałanie przekaźnika Ps (w
stronę odwrotną niż przy włączaniu) i
rozwarcie styków r.
Linia Lł służy również do sterowania
wzmacniaczy. Ze wzmacniacza sterują
cego Ws prądy zmienne małej często
tliwości doprowadzone są do transfor
matora Twe, którego wtórne uzwojenie
połączone jest z potencjometrem na
wejściu wzmacniacza (zaciski 1, 2 r
rys. 2).
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Do zdalnej kontroli służy linia L2.
Linia ta jest połączoną z przekaźni
kiem PKj i poprzez jego styki łączy
się z uzwojeniem 1,2 V (zaciski 3, 4 na
rys. 2) na transformatorze wyjściowym
pierwszego wzmacniacza Wj. Przyłą
czając do linii wzmacniacz kontrolny
z głośnikiem (WK) można sprawdzić,
czy audycja nie jest zniekształcona.
Zamiast wzmacniacza może być przy
łączony miernik, który pozwoli okreś
lić, czy napięcie na wyjściu wzmacnia
cza ma odpowiednią wartość. Wysyła
jąc z centrali zamiast audycji sinusoi
dalny prąd zmienny i przyłączając do
linii kontrolnej miernik współczynnika
zawartości harmonicznych, można rów
nież zbadać zniekształcenia wnoszone
przez wzmacniacz. W ten sposób mogą
być przeprowadzone zdalnie i inne po
miary wzmacniacza.

Jeżeli do linii L2 przyłączone zosta
nie w centrali źródło prądu stałego o
napięciu 50—60 V (biegun dodatni do
przewodu a), to zadziała przekaźnik

programów) i przyłącza do odpowied
niej linii sterującej. Linia kontrolna
może być wspólna dla wzmacniaczy
przekazujących różne programy.

Wzmacniaczy Radiowych, podany jest
na rysunku 4.
Dane techniczne wzmacniacza:
Moc wyjściowa 40 VA

PK1 odłączając wyjście wzmacniacza
W; i przyłączając poprzez styki prze
kaźnika PKo uzwojenie 1,2 V na wej
ściu drugiego wzmacniacza W2. Teraz
może być zbadane działanie drugiego
wzmacniacza. Jeżeli za pomocą prze
kaźnika przechylnego Pk zmienić szyb
ko bieguny źródła napięcia przyłączoego do linii L2, to pizękaźnik PKj za
chowa poprzednie położenie, a zadzia
ła przekaźnik PK2, przyłączając do linii
L, wyjście trzeciego wzmacniacza (je
żeli do linii tej przyłączonych jest wię
cej wzmacniaczy, np. kilka lub nawet
kilkanaście).
Jak widać — zmieniając bieguny
źródła napięcia w centrali można kon
trolować kolejno dowolny wzmacniacz
spośród kilku przyłączonych do linii
kontrolnej L2.
Do linii Ł1 można przyłączyć również
kilka wzmacniaczy równolegle, jeżeli
wzmacniacze mają pracowrać równo
cześnie i przekazywać ten sam pro
gram.
W przypadku radiowęzła wieloprogramowego musi być tyle linii steru
jących, ile różnych programów prze
kazuje się równolegle, przy czym
wzmacniacze dzieli się na grupy (wg

Zastosowanie urządzeń do zdalnego
Włączania, wyłączania i kontroli
wzmacniaczy otwiera wiele nowych
możliwości w rozplanowywaniu radio
węzłów.

Współczynnik zawartości harmonicz
nych w paśmie 80—4000 c/s < 5°/o
Zniekształcenia liniowe w paśmie 80—
8000 (w odniesieniu do 1000 c/s)
+ 2 dB.
Poziom szumów własnych < — 56 dB.
Znamionowe napięcie wyjściowe 30
V, 60 V lub 120 V.

Wzmacniacz mocy AW 40

Schemat wzmacniacza AW 40, pro
dukowanego przez Bielawską Fabrykę

me

Wzrost napięcia przy odłączeniu ob
ciążenia ^ 4 dB.
Pobór mocy z sieci elektroenerge
tycznej do 240 VA.

Wybór wzmacniacza radiowęzłowego

dzielniach produkcyjnych., w których
ilość głośników mieszkaniowych nie
Podstawą dla wyboru typu wzmac
przekroczy 50 (głośniki GD 16, 5/2 z
niacza powinny być co najmniej zało
transformatorami TG 0,5) oraz dla
żenia budowy radiowęzła, które umoż
mniejszych szkół <10—15 izb szkolnych).
We wzmacniaczu i zasilaczu zastoso liwiają ustalenie potrzebnej mocy i
Dla większych szkół, zamierzających
wane są lampy: 2 x 6P3, 2 x EF22P, warunków pracy. W bardziej złożonych
korzystać
z głośników dużej mocy na
przypadkach — przy wyborze wzmac
1 x 6SN7, i'x5C3, 1 x AZ4.
boiskach,
odpowiednie
będą 1—2
niaczy trzeba się oprzeć o wstępny
Konstrukcja wzmacniacza AW 40
wzmacniacze AW 40 z zespołem steru
projekt techniczny radiowęzła.
jest dokładnie taka sama jak wzmac
jącym ZSW 1. Jeżeli moc ze wzmacnia
W każdym jednak razie konieczna czy AW 40 nie wystarcza, to należy
niaczy w zespole ZR 100/52; umieszcza
się go w identycznej obudowie.
jest odpowiedź na następujące pytania: zastosować zespół ZR 100 z dwoma
— Jaka moc będzie potrzebna do za wzmacniaczami WR 100 (razem 150 VA).
Zespół 2 wzmacniaczy AW 40 może
Należy podkreślić, że zespół ZR 100 z 2
silania głośników?
być również wyposażony w poprzednio
wzmacniaczami nie jest o wiele droż
opisany panel „automatyki11.
— Czy przewiduje się rozbudowę raszy od zespołu 2 wzmacniaczy AW 40
radiowęzła? (zwiększenie ilości
i
dlatego, jeżeli potrzebna moc prze
Zespół odbiorczo-wzmacniający
głośników)
kracza 60-^70 VA, lepiej będzie wypo
AWO 18
— Jakiego rodzaju audycje będą na sażyć radiowęzeł w zespół ZR 100.
dawane?
(retransmisja radio
Zespół ten produkowany przez fabry
Dysponowanie 2 wzmacniaczami i
stacji, audycje lokalne itp)
kę w Bielawie ma moc wyjściową oko
pewną nadwyżką mocy (30-f-100%) jest
ło 18 VA. Składa się z odbiornika,
— Czy ze względu na wielkość r a - ' w warunkach eksploatacji bardzo wy
wzmacniacza mikrofonowego, wzmac
diowęzła, warunki miejscowe i godne,* gdyż w razie uszkodzenia jer'
niacza mocy i gramofonu elektryczne
koszty wszystkie wzmacniacze mo nego ze wzmacniaczy radiowęzeł moż.
go z adapterem. Całość mieści się w
cy będą grupowane na stacji ra pracować na pozostałym. Prócz tego
skrzynce metalowej ó wymiarach: 53 x
diowęzła, czy też stosowane będą lampy zużywają się po pewnym czasie
x 40 x 30 cm. Otwierany wierzch
zdalnie
sterowane
podstacje i faktycznie uzyskiwana ze wzmacnia
skrzynki umożliwia wygodną obsługę
cza moc (przy małych zniekształceniach
wzmacniające?
gramofonu. Znajdujące się z przodu
nieliniowych) maleje w porównaniu do
— Czy nadawana będzie zawsze tyl nominalnej. Zastosowanie wzmacnia
gałki strojenia i regulacji mogą być za
ko 1 audycja, czy więcej? (np. czy mocy większej (niż to wynika z
bezpieczone
zamykaną przykrywką
muzyka z płyt w świetlicy i rów faktycznego obciążenia) jest podsta
przed ruszaniem ich przez niepowoła
nocześnie program radiowy do wowym warunkiem uzyskania dobrej
ne osoby. Obudowa zespołu przystoso
mieszkań pracowników).
wana do ustawienia na stole.
jakości działania nawet po dłuższym
Nie rozpatrując bardziej złożonych okresie eksploatowania urządzeń.
Zespól sterujący ZS.W 1
przypadków, jakie mogą być rozwią
W dużych obiektach, gdzie moc 150
zane tylko na drodze opracowania od VA nie wystarcza, można stosować 2
Zespół ten służy wyłącznie do stero
powiedniego projektu, podamy niżej lub nawet 3 zespoły ZR 100 (4-^6
wania wzmacniaczy mocy. Zawiera:
ogólne wskazówki ułatwiające wybór wzmacniczy WR 100) sterowane z jed
odbiornik, wzmacniacz mikrofonowy,
wzmacniaczy dla mniejszych radio nego zespołu ZSW 1. Tak dużą stację
wzmacniacz kontrolny, gramofon elek
węzłów.
radiowęzła powinno się wyposażyć
tryczny z adapterem i mały głośnik
Do nagłośniania świetlic o powierz zwykle w drugi rezerwowy zespół ste
kontrolny.
chni do 200 m2 doskonale nadaje się rujący.
Na wyjściu zespołu otrzymuje się zespół odbiorczo-wzmacniający AWO
W jeszcze większych radiowęzłai.
napięcie około 2 V (moc 0,1 VA), jakie 18. Można do niego przyłączyć kilka
stosuje
się wzmacniacze mocy WR 600
służy do sterowania wzmacniaczy mo głośników GD 20/6, co zapewni dosta
mocy
600
VA.
cy (AW 40, WR 100 lub innych o czu teczne natężenie dźwięku, wystarczają
Na
jeden
głośnik mieszkaniowy
łości 0,5 — 2 V).
ce nawet do imprez tanecznych, przy przyjmuje się zwykle 0,3-^-0,5 VA. Moc
Za pomocą zespołu sterującego może aeym można posługiwać się odbiorni potrzebną dla większych głośników w
być retransmitowany program radio kiem radiowym i gramofonem, a do za salach i na boiskach ustala się indywi
stacji lub nadawana audycja miejsco powiedzi i odczytów — mikrofonem.
dualnie , zależnie od wymiarów po
wa (mikrofon dynamiczny, adapter).
Zespół AWO 18 nadaje się również mieszczenia (terenu) i wymaganego na
Wzmacniacz kontrolny z głośnikiem dla małych radiowęzłów w PGR i spół tężenia dźwięku.
umożliwia nastrojenie odbiornika i kon
trolę audycji w czasie pracy radiowęz
ła.
Obudowa zespołu sterującego jest
taka sama jak zespołu AWO 18. Zes
pół może być ustawiony na stole lub
na szafce zespołu ZR 100 (lub AW 40).
W tym ostatnim przypadku zespół ste
rujący stanowi z szafką wzmacniaczy
jedną zharmonizowaną całość dzięki
wzajemnemu przystosowaniu obudowy.

