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Samtliga objekt är - om inte annat anges - uppkopplade och testade, men ingen garanti ges.
Inga tillbehör såsom standardnätsladdar eller probar medföljer om det inte specifikt är angivet
De flesta objekten är stöldskyddsmärkta (ristning eller liknande i höljet)
I flera fall finns det många exemplar av samma objekt. Det ser du nedan. Priset är per styck.
Priset är inte på något sätt ristat i sten, men första halvtimmen är det ofta ingen större idé att pruta….

Betalning på plats gäller, företrädesvis via Swish (SVARK hanterar inte kort och helst inte kontanter)
Mejla gärna frågor om det är något du undrar över till Ingemar, SM7RIN (ingemar.em@telia.com)

Observera att objekten f.n. är magasinerade och finns inte på SVARK förrän tisdag 5/4.

Det går alltså inte att köpa eller titta på dem i förväg

Objektnr Beskrivning Antal Bild

1 10 900

2 5 1100

3 2 900

4 1 200

5 1 1300

6 7 250

Är det mycket stort intresse för ett objekt kan det bli lokal auktion på just det. Annars gäller först till kvarn.

Fabrikat
modell

Utgångs-
pris

HP 
E3631A

Programmerbart nätaggregat, fjärrstyrbart
via RS232 eller GPIB. 6V/5A och +/-25V 1A. 
Uppkopplat och testat såtillvida att det lämnar 
spänning. Lättrattat manuellt också. Linjärt, ej 
switchat !
Många har haft standardfelet "smuts i ratt-
encodern" men är rengjorda (ok funktion). Ny 
encoder kostar annars c:a 15:- på Digikey om 
man vill byta i framtiden (Bourns PEC16-
4015F). 
Nätaggregatet säljs fortfarande nytt (Farnell: 
11000:- + moms).

HP
54600

Digitalt minnesoscilloskop 100MHz. 
Lättanvänt och smidigt, funktionstestat
såtillvida att det ger bra bild och signal
på båda kanalerna. 
Ingen nätsladd eller probar medföljer.

HP
54600

Digitalt minnesoscilloskop 100MHz. 
Lättanvänt och smidigt, funktionstestat
såtillvida att det ger bra bild och signal
på båda kanalerna. Lite "skrap" i pos 1-ratt.
Ingen nätsladd eller probar medföljer.

HP
54600

Digitalt minnesoscilloskop 100MHz. 
Lättanvänt och smidigt, funktionstestat
såtillvida att det ger bra bild och signal
på båda kanalerna. Gick igång men luktade 
rejält (bränd elektronik). Rep. objekt !
Ingen nätsladd eller probar medföljer.

HP
54645D

MegaZoom

Digitalt minnesoscilloskop 100MHz. 
Analogt+16 digitala kanaler. 200/400Ms/s. 
16MB minne. Lättanvänt och smidigt, 
funktionstestat såtillvida att det ger bra bild och 
signal på båda kanalerna. Digitala ingångarna 
inte testade, då digitalprobar saknas. Ingen 
nätsladd eller probar medföljer.

Hitachi
V-222

Analogt standardoscilloskop 20MHz i bra
skick. Funktionstestat såtillvida att det 
ger signal och bra bild på båda kanalerna.
Inga probar eller nätsladd medföljer.



7 6 300

8 1 500

9 1 200

10 1 1400

11 1 600

12 6 500

13 4 400

Hitachi
V-422

Analogt standardoscilloskop 40MHz i bra
skick. Funktionstestat såtillvida att det 
ger signal och bra bild på båda kanalerna.
Inga probar eller nätsladd medföljer.

Philips
PM3256

Analogt portabelt oscilloskop 75MHz i 
fantastiskt skick. Vackert att bara se på. Kan 
köras på 24V DC/1,5A  (förutom 230V AC). 
Flera funktioner inkl fördröjd tidbas. Axelrem 
och inbyggd nätsladd.
Funktionstestat och ok såtillvida att det 
ger signal och bra bild på båda kanalerna.
Originalprobar och probtillbehör i locket 
medföljer.

Hitachi
VC-5430

Digitalt minnesoscilloskop 30 MHz i 
"notebookformat". Två kanaler och 
färgskärm. Körs antingen på inbyggda batterier 
(NiCd, kassa) eller yttre nätadapter. RS232- 
och Centronicsinterface. Inga probar medföljer. 
Ej provkörd, eftersom nätadapter saknas !

Tektronix
2230

Digitalt minnesoscilloskop 100 MHz. 
referensminnen för flera kurvor, mätfunktioner 
m.m. Går även att köra som konventionellt 
analogskop. Funktionstestat och ok.
Originalprobar och nätsladd medföljer.

GOULD
OS1420

Digitalt minnesoscilloskop 20 MHz. Går att 
köra både som konventionellt analogskop och 
digitalt. Funktionstestat, ger signal på båda 
kanalerna och minnet funkar.
Inga probar eller nätsladd medföljer.

Escort
EGC-3230

Funktionsgenerator 0,2Hz-2MHz med svep-
funktioner (log, duty m.m.). Fyrkant, sinus
och triangelvåg. Analog såväl som digital
(fyrkant, TTL/CMOS) output. Den inbyggda
frekvensräknaren (10MHz) kan köras 
separat mot yttre källa. Funktionstestade
såtillvida att de startar, sveper och lämnar
utsignal på alla kurvformer.

OOR-X
401A

Funktionsgenerator, programmerbar
0,1Hz-10MHz. Smidigt användarinterface,
även GPIB. Funktionstestade såtillvida att de
ger signal ut på olika amplitud och 
frekvens. Ingen nätsladd medföljer.



14 13 100

15 1 100

16 1 200

17 1 100

18 1 100

Keithley
169

Bänkmultimeter, batteridriven (6xR14).
Mätområden (max):
ACV/DCV: 0,2-1000V
ACA/DCA: 200uA-2A
Res: 200Ohm-20MOhm
3 1/2 siffras upplösning, dvs på t ex område
0,2V visar sista siffran 100uV.
Några behöver nya batterier. Funktionstestade
såtillvida att de reagerar på Ohm och mäter
+/-12V DC rätt.

Philips
PM3632

Logikanalysator 32-kanalers
Vet inte så mycket om den mer än att den
går igång och går att knappa runt på.
Komplett probepaket ingår, dock inte nät-
sladd.

Philips
PM97

Digital multimeter och 2-kanals minnes-
ocsilloskop 50MHz. Portabelt, körs på in-
byggda batterier (kassa) eller eliminator
(medföljer). Verkar fungera i övrigt, men 
grovinställningen av kontrasten ligger fel och
bilden är rätt mörk i det ljusaste läget.
Probar och mätsladdar medföljer.

HP
1664A

Logikanalysator 34 kanaler med
diskettstation och probar. 
Startar upp, självtest ok men systemdisken
(MS-DOS) har något fel. Maskinen kräver
ett operativ på diskett för att funka.

Wavetek
4107S

Mobil GSM-telefontestare 900/1800/1900
Alla självtester går igenom. Div. kablage
m.m. medföljer, samt väska och nätaggregat.
Ej testad mot mobil och vi vet inte mycket
mer om den än så här....



19 1 800

20 4 300

21 1 300

22 6 50

23 4 100

24 2 20

25 1 50

Rohde&Schwarz
SMFP2

Radiotestare "Mobile tester"
0,4-520/1000 MHz. Innehåller signalgenerator,
modulationsgenerator, modulationsmätare,
uteffektmätare, frekvensräknare - ja, det mesta 
man kan behöva för att skruva en amatör- eller 
kommunikationsradio. Tyvärr startar den inte 
längre och är alltså rep. objekt !  Det medföljer 
även en reservdels-apparat, som saknar 
plåtar och några displayer. Servicemanualer 
finns.

Philips
PM5705

Pulsgenerator 0,1Hz-10MHz
I nära nyskick. Perfekt när man behöver 
generera pulser, enstaka eller upp till ren
fyrkantsvåg. Begagnatpris på ebay 900-1800:-
Testade.

Promax
GV-698

Bildmönstergenerator, multistandard
PAL/SECAM/NTSC med alla funktioner man
kan önska sig. Förutom modulerad RF-kanal
37-865MHz har den utgångar som komponent
RGB, SCART, SVHS m.m. 
Funktionsprovad (SCART mot TV). Manual.

Ce-Bit
LK31

Nätaggregat 2x 0-20V/2A samt 5V/3A
Linjärt tredubbelt labbaggregat som säkert är
riktigt trevligt när det fungerar. Samtliga har
dock olika defekter, främst rasslig inställning
och glapp. Någon saknar en utspänning helt
och någon drar säkringen. Ingen nätsladd.
Rep. objekt !

Kenwood
PR-630

Nätaggregat +/- 0-30V/3A
Riktigt "Heavy Duty"-aggregat som säkerligen
klarar kontinuerlig last. Allt är stort, t.o.m.
visarinstrumenten. Indikativt testade och
provlastade (15V/1A testlast). Ingen nätsladd.

Kenwood
PR-630

Nätaggregat +/- 0-30V/3A
Riktigt "Heavy Duty"-aggregat som säkerligen
klarar kontinuerlig last. Allt är stort, t.o.m.
visarinstrumenten. Rep. objekt, lämnar
ingen spänning. Ingen nätsladd.

National
VP-9631A

AC/RMS voltmeter 1MHz
Analogt spegelinstrument med områden från
-70dBm/300uV till +40dBm/100V.
Provad med 2kHz/0dBm/775mV RMS och ok.



26 5 50

27 2 100

28 CÅ778 1 50

29 1 400

30 12 25

31 3 150

32 1 100

33 2 50

HP
3400A

AC/RMS voltmeter 10Hz-10MHz
Analogt spegelinstrument med områden från
-60dBm/1mV till +50dBm/300V.
Provad med 1kHz/0dBm/775mV RMS och
samtliga visar inom +/- 1dB.

Philips
PM6667

Frekvensräknare 120MHz, hög upplösning
Inställbar känslighet. Mäter t ex kHz-signal
med en upplösning på 1 milliHertz på under 
en sekund !
Provade med 1kHz sinus 0dBm, ok.

Stereogenerator för FM-radiotest/justering
Inte provkörd mer än spänningssatt. Inbyggd
RF-generator 96MHz. Otroligt vackert bygge
troligen av Åke Holm, CÅ Elektronik. För fin
för att inte sättas upp på listan....

Transduktor
230

Fulltransformator 1:1, 1kVA
Perfekt när man vill skilja en pryl galvaniskt
från elnätet (fas/nolla/skyddsjord)

Philips
PM2518

Multimeter
DCV, ACV, diod (mV), DCA/ACA (10A) samt
temp (kräver probe som inte medföljer). 
Samtliga är testade att de går igång, mät-
värden är stickprovskollade. Alla exemplar
behöver nya batterier. Kan också köras på
yttre 9V. Inga mätsladdar medföljer.

Comark
3001

Digital termometer -50...+800°C m. prob
Fungerar ok vid test i rumstemperatur. 
Observera den höga maxtemperaturen och
att prob medföljer !

BK Precision
830

Autoranging kapacitansmätare
Mäter till skillnad från multimetrarna även
stora kapacitanser, områdena sträcker sig
från 200pF till 0,2F. Nyskick i originalkartong
(ej ens stöldmärkt), manual i plast o.s.v.

Unigor
3p

Analog multimeter med spegelskala
Med mätområde 5kV !  Testade på VDC-
området och fungerar i alla fall där. Batteri
troligen kass, inte testade på t ex resistans.



34 6 10

35 SmartTape 1 50

36 1 50

37 Norma 5 10

38 1 25

39 ?? Telegrafinyckel, militärmodell (?) 1 150

40 SWB-2 1 50

41 1 25

42 ?? 1 100

BBC
MA4H

Analog multimeter med spegelskala
Med mätområde 1kV, 10A m.m. Batterier
saknas i allmänhet 6F22/9V och R14/1,5V.
Ej testade men fina utanpå....

Avståndsmätare Ultraljud 0,5-12m
Testad och fungerar. Behöver kompletteras
med batteri (9V). Originalförpackning och 
manual.

System General
SGUP-85

EPROM-programmerare/redigerare
Igångkörd och verkar fungera. Klarar 2716 till
27512. Vet inte mycket mer om den.

Wattmätare för labb upp till 240V~/1200W
Strömområde 1 eller 5A
Spänning 24/60/120/240V~.
Ej provade.

BK Precision
510

Transistorprovare
Testad och ok. Kräver 4 st R6/1,5V. Sladdar
och originalväska medföljer.

SWR och uteffektmätare
Med PL-kontakter, troligen lägre frekvenser
(max 145MHz)

Hi-Lo Systems
AT-701

EPROM-raderare med timer
Testad och fungerar. Kräver 9V-eliminator
(0,6A), medföljer inte.

Verktygstavlor 6 st sektioner i plåt
Varje sektion c:a 20x60cm (baksidan syns på
bilden), går att sätta ihop. Inga krokar, men
standardkrokar passar.



43 15 50

44 1 50

45 1 200

46 1 50

47 2 100

48 5 100

49 ?? 3 100

50 1 300

Microchip
PicStart Plus

PIC-programmerare
Vi har en stor mängd programmerare för hål-
monterade PIC-processorer (SMD via adapter)
Samtliga är av senare modell med flashminne,
dvs de kan uppgraderas från utvecklingsmiljön
MPLAB utifrån den CPU man vill använda.
Priset gäller 1 st programmerare, 1 st nät-
del/eliminator (9V DC )och 1 st seriekabel.

RF Technologies
LTD

QRT170TR-5
F2 12,5kHz

Radiomodem RS232 som vi inte vet så 
mycket om.

Wood & Douglas
SX850

Transceivermodul 868-870MHz
Googla för datablad. 500mW max ut. Ser ut
att vara oanvända men ej testade. Kablage
medföljer. Säljes som ett par i kartong.

Wood & Douglas
ST175
m.fl.

Radiomodul bl.a. 130-180MHz
Vet inte så mycket mer om dem. Enhetspris.
Ej provade.

Dataradio Ltd
JSLM

Transceivermodul 150-174MHz
Googla för datablad. 5W ut. Ej testade men
ser ok ut. Analog audio. RSSI, squelch m.m.
12V drivspänning.

MOXA
N-port 5110T

RS232 <> Ethernetconverter
Kör serieportsprylar via nätverk (googla för
datablad).
Nya och ouppackade. Manual och CD-skiva.

Hornhögtalare 
C:a 17x10 cm med STOR och kraftig magnet.
Vet inte så mycket om dem, mer än att de lär
kunna låta högt....

Tektronix
2215

Analogt standardoscilloskop 60MHz i bra
skick. Funktionstestat såtillvida att det 
ger signal och bra bild på båda kanalerna.
Probar medföljer.


