
SVARK Miniloppmarknad - Säljare: Medlemmar
Betalning på plats gäller.

Vill du ha in ditt objekt här - mejla till Ingemar, SM7RIN (ingemar.em@telia.com)

Observera dock att utrymmet för privatförsäljning på SVARK denna gång är ytterst begränsad.

Reviderad 2016-03-13

Objektnr Beskrivning Antal Bild Säljare:

M1 1 6000 SM7RIN

M2 ?? 1 100 SM7RIN

M3 1 2950 SM7RIN

M4 4 150 SM7RIN

M5 Div. 4 100 SM7RIN

Fabrikat
modell

Utgångs-
pris

Rohde&Schwarz
CMU200

Radiotestinstrument 10MHz-2,7GHz
Speciellt för GSM m.m. men går bra att köra i 
"basic-mode" och manuellt/analogt. 
Spektrumanalysator och mycket bra 
signalgenerator (-130..+13dBm) som t.o.m. har 
SSB-modulering och FM-stereo. Fyra 
konfigurerbara RF-portar, klarar 
t ex duplex på samma port. Max 2W in utan 
yttre dämpsats. Installerade optioner:
- CMU-U99: Samma RF-nivåer på RF1 som 2
- K14, 21, 22, 23, 24, 65, PCMCIA
Fungerar och klarar självtest, sånär som på att 
10MHz vid yttre looptest mellan RF-
kontakterna ibland ligger 0,1dB utanför 
tolerans. Kan spänningssättas och testas på 
plats. Ingen garanti, men allt verkar funka.
Bara en spektrumanalysator på 2,7GHz kostar 
mer än så här.....

Nackstöd med inbyggd DVD, skärm+spel
Beige skinnimitation. Fungerar inte och har
div. skumma fenomen på skärmen. Endast
det på bilden ingår, inga adapterkablage.
Köp grisen i säcken och försök gör något kul av 
grisen...

Hantek
DSO5102P

Digitalt minnesoscilloskop 100MHz. 
Nytt och ouppackat med två högkvalitativa 
probar omställbara 1:1/1:10. Synnerligen 
prisvärt med bra skärm (800x480), USB för 
smidig bildlagring (framsidan) och fjärrstyrning 
(baksidan). Massor av automatiska 
matematiska funktioner. FFT.

HP
54600

Oscilloskopprobar 1:1/1:10 100 MHz
Omställbara. Helt nya med tillbehör. Säljes 
parvis, priset är per par.

Analoga övervakningskameror PAL m. IR 
Olika typer och fabrikat. Gemensamt är att de 
är fabriksnya och lämnar videosignal ut (PAL) 
och drivs på 12V. Automatisk IR-lampa vid 
mörker. Vissa är avsedda för utomhusbruk.



M6 1 150 SM7RIN

M7 ?? 2 200 SM7RIN

M8 1 400 SM7RIN

M9 1 900 SM7RIN

M10 1 400 SM7RIN

M11 ?? 2 150 SM7RIN

M12 3 50 SM7RIN

M13 Supertooth 1 150 SM7RIN

SDR-radiosticka USB 
passar många fria programvaror för att 
titta/lyssna på radio via datorn - även amatör-
radio. Ny och ouppackad, liten antenn 
medföljer.

IP-kamera för utomhusbruk
Enklare modell med trådat ethernet, ej Wifi.
Ny i orginalkartong. CD-skiva.

Sony
Xperia E
(C1505)

Ny Androidtelefon
Ny och oanvänd (endast uppstartad och 
testad).  Djupröd färg. En lämplig telefon för 
den som inte vill ha en så stor SmartPhone 
men ändå rejält med minne (totalt 4GB) och en 
vettig skärm, kamera m.m. Fantastiskt mycket 
telefon för pengarna

Leixen
 V-998

Amatörradio duobander 2m/70cm 
Leixen VV-898 (googla för mer info). Ny och 
ouppackad. Datakabel. Extremt liten 
duobander med 10W ut på vardera bandet, 
men har ändå alla nödvändiga funktioner 
såsom 1750, subton m.m. DTMF-mikrofon. 
Kan väl inte riktigt mäta sig med de "finare" 
fabrikaten när det gäller användarvänlighet, 
men de fyra frontknapparna under displayen är 
programmerbara för de 7-8 vanligaste 
funktionerna.

Broadlink
RM-PRO

BroadLink RM 
IR/RF-sändare med vilken man kan kontrollera 
olika saker hemma på fjärr via app. T ex 
värmepump, TV eller stereo. Upplärningsbar. 
Wifi. Säljs på t ex Elgiganten för en tusenlapp.
Ny och ouppackad !

Yagi/riktantenn 2,4GHz WLAN/WIFI
14 element. Vet inte något om gain, men det 
bör ju vara en del....
Antennkontakt RP-SMA. Nya och 
ouppackade.

Headset med volymkontroll
Pluggar 2x3,5mm. Enklare headset perfekt för 
skype, amatörradio m.m. Nya och ouppackade.

Blåtandshandsfree för t ex bil 
Helt ny i originalkartong. Inbyggt Li-batteri som 
ger driftstid på upp till 2 mån beroende på hur 
ofta man använder det. Clips för fäste på 
solskydd medföljer.Säljs nytt på Clas Ohlson 
för 500:- (art. nr 38-4797).



M14 1 200 SM7RIN

M15 3 60 SM7RIN

M16 1 200 SM7RIN

M17 1 200 SM7RIN

Velleman
AVTECH

DVR4MQAEE

DVR, kameraövervakare med hårddisk
Ingång för 4 st analoga kameror (PAL). 
Nätverksansluten. Lite äldre modell 
(begagnad), men fungerar. Googla för info och 
manual. Hårddisk på c:a 100GB är monterad.

Volt/amperemeter för panel 
0-100V, 0-10A med inbyggd shunt. 
Frontramens yttermått c:a 46x27mm. Separat 
matningsspänning 6-15V.

Backvarnare för bil (GDS-sats) 
Komplett med displayenhet, huvudenhet och 4 
st sensorer med kablar för infällning i t ex 
stötfångaren. Ny.

Receiver 2x20W m. MP3, AUX, USB/SD 
I miniformat. Drivs med 12V. Inbyggd 
teleskopantenn med riktigt bra mottagning. 
Fjärrkontroll. Ny och ouppackad !


