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BEDRIJFSTAK SCHAKELSTELSELS 

AUTOMATISCHE LOKALE EN PLATTELANDSCENTRALES 

- Rotary systemen (7A, 7D, 7E) 

- Kruisstangschakelsysteem (Pentaconta) 

AUTOMATISCHE TRANSITOCENTRALES 

- Rotary systemen 

- Kruisstangschakelsysteem (Pentaconta) 

AUTOMATISCHE INTERLOKALE CENTRALES 

- Schakelsystemen voor lange-afstandsverkeer (7D, 7E) 

- Schakelsystemen voor lange-afstandsverkeer (Pentaconta) 

- Automatische internationale schakelsystemen voor lange-afstandsverkeer 
(Pentaconta) 

AUTOMATISCH REGISTREREN EN AANREKENEN VAN GESPREKKEN 

- Automatische uitrusting voor tarifikatie en fakturatie van gesprekken 

- Abonnee- en trunklijnidentifikatie systeem 

- Drukmachine voor gesprekkenbriefjes (interlokale verbindingen) 

- Perforators en schrijfmachines 

HANDBEDIENDE CENTRAALPOSTEN EN BIJBEHORENDE RELAISKÔLOMUIT- 
RUSTINGEN VOOR VERSCHILLENDE AUTOMATISCHE SCHAKELSYSTEMEN 

- Lokale centrales 

- Handbediende centraalpost voor centrale en lokale batterij 
- Onderzoek- en meetpost voor handbediende en automatische centrales 
- Kontroleposten voor handbediende en automatische centrales 

- Handbediende interlokale centrales en relaiskolomuitrustingen 

- Handbediende interlokale centraalposten met of zonder pneumatisch of 
bandverdeelsysteem voor gesprekkenbriefjes (kaart type) 

- Handbediende interlokale centraalposten voor 2- of 4-draadsverkeer 
- Koordloze interlokale centraalposten voor 2- of 4-draadsverkeer met of 

zonder bandverdeelsysteem voor gesprekkenbriefjes 
- Bedienposten 
- Mobiel telekommunikatiesysteem 



- Diverse uitrustingen 

- Lokale en interlokale tafels en hulptafels voor informatiedienst 
- Chef-telefoniste post voor lokale en interlokale centrales 
- Klasseer- en taxatietafel voor gesprekkenbriefjes 
- Bedrijfskontrolepost voor de interlokale en abonneelijnen 
- Aanvraagposten 
- Telefoontelegramposten 
- Centrale klachten-, onderzoek- en meetposten 
- Pneumatisch verdeelsysteem (met platte buizen) voor interlokale gesprek-

kenbriefjes 
- Kontroletafels voor interlokaal verkeer 
- Meettafels voor interlokaal verkeer (2005) 

MEET- EN TESTUITRUSÏINGEN 

lmpulsopnemer 

- Relaistesttoestel 

- Vaste en draagbare Wheatstonebruggen 

TELEGRAFIESCHAKELSYSTEMEN (OPENBARE OF PARTICULIERE) 

- Rotary (7E) lokale, interlokale en internationale centrales 

- Tarifikatie met meervoudige registratie of automatische fakturatie op geponste 
band 

- Pentaconta: huisautomaat met 24 lijnen 

- Pentaconta: centrale met 200 lijnen 

- Pentaconta: lokale en interlokale centrales 

- Pentaconta: internationale vol-automatische of half-automatische centrale 

- Handbediende telexposten 

- Abonnee schakelkast (handbediend) 

- Abonnee schakelkast (voor automatische nummerkeuze door kiesschijf) met 
of zonder lokale kontrole (door afschrift) en met of zonder omvormer 

- Abonnee schakelkast (voor automatische nummerkeuze door druktoetsen) 
met of zonder lokale kontrole (door afschrift) en met of zonder omvormer 

- Telegraafomvormer voor verbindingen tussen vaste punten 

- Telegraafomvormer voor schakelsystemen 

-- Telegrafiemeetapparatuur 
- Vervormingsmeter (voor telegrafieschakelsystemen) 
- Zender van telegraaftekens 50-75-100-200 Baud, met regelbare vervorming 

en willekeuirge programma's van 90 telegraaftekens 
- Telegrafeersnelheidsmeter 50-75-100-200 Baud 

STROOMVOORZIENINGS- EN GEL1JKRICHTERUITRUSTING 

- Stroomvoorzieningsuitrusting voor telefoon- en telegraafcentrales 

- Spanningsstabilisatoren 

- Gelijkrichters voor industriële doeleinden 

- Gelijkrichters voor oppervlaktebehandeling 

- Statische omvormers 

- Statische toongeneratoren. 
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BEDRIJFSTAK INDUSTRIELE PRODUKTEN 

TELEFONIE 

Privé-telefooncentrales (o.a. de zeer aktuele Pentomat) 
Telefoontoestellen 
lnterkommunikatie-drukknoptoesteflen 
Automatische antwoord- en registreerapparaten 
Personen-opzoeker-uitrustingen 
Automatische snelkiesapparaten voor telefoonnummers 
Munttoestellen 
Arbitragesystemen voor banken 

SIGNALERINGS- EN INTERKOMMUNIKATIESYSTEMEN 

Signaleringssystemen « Combifon » voor hospitalen, klinieken, hotels, enz. 
Interfoonsystemen voor burelen, fabrieken, enz. 
Deuropeners en deurluidsprekers 

AFSTANDSBEDIENING, SIGNALERING EN VERREMETING 

Digitel-systemen 
Data-logging-systemen « Data Print » 
Dispal-selectief-oproepsysteem 
Centraal afstandsbedieningssysteem « Zeilweger » 
Lezer van mikroskopische koördinaten 

ALARMSYSTEMEN 

Automatisch alarmsysteem via het openbaar telefoonnet 
Brandalarmsysteem 
Alarmsysteem voor inbraak en overval 

SONORIZATIE 

Speciale systemen voor spoorwegen 
Amplibeil-sonorizatiesystemen 
Simultaanvertaalsystemen 
Taallaboratoria 
Oproep- en geluidsdistributie voor scholen 
Exponentiële luidsprekers en megafonen 

TRANSPORTSYSTEMEN 

Buispostsystemen 
Automatische transportsystemen 
Dokumentenlift 
Gekombineerd buispost- en TV monitor-systeem « Autobanker » 
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BEDRIJFSTAK VERBRUIKSGOEDEREN 

RADIO & T.V. 

Draagbare toestellen 
Tafelradio's 
Fonoradio's 
Autoradio's 
Televisietoestellen 
Draagbare televisietoestellen 
Platendraaiers 
Bandopnemers 
Cassette-bandopnemers 
Hl-Fl stereo uitrusting (platenspeler - versterker - luidsprekers) 
Luidsprekers 
TV bouwdoos 
Music-center (combinatie radio-bandopnemer met of zonder pick-up, voor 46 uur 
programma) 
Hl-F] bouwdoos 
Convertors UHF-VHF 

KOELAPPARATEN 

Huishoudkoelkasten 
Diepvries kisten 
IJsroombewaarders 
Diepvrieskasten 
Vitrines 
Drankenkoelers 
Drankenautomaten 
Bierkoelers 
Melkkoelers 
Flessenautomaten 
Koeltogen 
Xylo-steel koelkasten 

WAS- EN STRIJKMACHINES 

Wasmachines 
Strijkmachines 
Droogzwierders 
Vaatafwasmachines 

TELEFOONTOESTELLEN 

Primrose telefoontoestellen (in kleuren) 
Assistant 

Elektrische olieradiatoren 
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BEDRIJFSTAK KOMPONENTEN 

Aansluitdozen 

Bliksemafleiders 

Gedrukte schakelingen 

Gereedschappen voor telefonie (o.a. diktemeters) 

« International Standard Equipment Practice » materiaal 

Kabels, draden, koorden en koordlichamen 

Kiezers 

Klemmenstroken 

Klinken 

Kondensatoren 

Lampen voor signalisatie en telefonie 

Lampkappen 

Lijnbeschermers 

Luidsprekers 

Onderdelen in poedermetallurgie 

Proef klinkenstroken 

Relais (markeer-, reed- en draadverenrelais, relais voor industrieel gebruik, relais 
met kwikbevochtigde kontakten, enz.) 

Sleutels 

Stoppen 

Tellers 

Testapparaten 

Transformatoren 

Veiligheden 

Verzwakkers 

Vonkendempers 

Weerstanden 

Zoekers 

Zoemers 
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BEDRIJFSTAK LIJN. EN 
RADIO-OVERDRAGINGSSTELSELS 

TELEFONIE-OVERDRAGINGSSYSTEMEN 

Spraakfrekwent transmissie 

Pupinspoelen 

Apparatuur voor spraakfrekwentiestroomlopen (Iijntranslatoren, vorken, enz.) 

Spraakfrekwent versterkers (2- of 4-draads eind- of tussenversterkers, getran-
sistorizeerd) 

LF (20 of 50 Hz) of spraakfrekwent (1 of 2 frekwenties) signaalomzetters 

Lijnapparatuur voor draaggoifsystemen 

12-kanaal 2-draad systemen (6-54 kHz/60-108 kHz) 
24/60/120-kanaal 4-draad systemen (12-108/12-252/12-552 kHz) 

Radiokommunikatie-uitrusting voor verbindingen met optische reikwijdte 
FM, met uitsluitend gebruik van halfgeleiders, militaire of burgerlijke uitvoering, 
voor FDM telefoonkanalen 

UHF 

420-470 MHz - 60 kanalen 
890-960 MHz - 60 kanalen (120 kanalen in ontwikkeling) 
225-1000 MHz - 12/24 kanalen ofwel 12/24 PCM kanalen (militaire uitvoering ter 

studie) 

SHF 

3600-4200 MHz - 120 kanalen (in ontwikkeling) 
5925-6425 MHz - 24 kanalen 
6925-7725 MHz - 60 kanalen (120 kanalen in ontwikkeling) 

Apparatuur voor eindstations van draaggolf transmissiesystemen (niet geînte-
greerd met systeem-apparatuur) 

FDM telefonie-multiplex voor systemen met 12, 24, 60, 120 9  300 9  960, 1800 en 

2700 kanalen en geschikt voor kabel- of radioverbindingen 

Draaggolfopwekking voor FDM-apparatuur 



TELEGRAFIE-OVERDRAGINGSSYSTEMEN 

- Toonfrekwent Telegrafie, AM, 50 Baud 

- Toonfrekwent Telegrafie, FM, 50-75-100-200 Baud (burgerlijke en militaire uit-
voering) 

- Spraak + duplex telegrafie, FM, 75 Baud (burgerlijke en militaire uitvoering) 

- Spraak + boven-spraak band telegrafie 50-75-100-200 Baud 

- Telegrafiesignaal regeneratoren 

SYSTEMEN VOOR TELEGELEIDE TUIGEN EN RUIMTEPROJEKTEN 

- Electronische apparatuur voor radar en lanceeruitrustingen voor militaire- en 
peilraketten 

- Volg- en stuurapparatuur voor ruimtetuigen, raketten en satelliet-draagraket-
ten gebaseerd op : doppier- en interferometer technieken, en deze voor auto-
matisch volgen en afstandsbepaling. Deze apparatuur omvat eveneens de 
daarmede gepaard gaande toestellen voor digitale behandeling der informatie 

- Uiterst gevoelige ontvangers voor telemetrie, ruimtecommunicatie en automa-
tisch volgen 

- APT ontvangstapparatuur voor meteorologische satellieten 

- Voedingsonderdelen voor satellieten 

- Onderdelen voor boordcommunicatieapparatuur 

- Systeemstudie en uitvoering van geïntegreerde ruimteprogramma's op het 
gebied van automatisch volgen, besturing en communicatie. 
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DIVISIE AUTOHATIESTELSELS 

INFORMATIEVERWERKENDE SYSTEMEN 

Systemen voor informatie-schakeling 
« Real-time » systemen 
Systemen voor informatie-verzameling 

BEHANDELING VAN DOKUMENTEN 

Gekombineerde systemen voor informatieverwerking en rechtstreekse behande-
ling van dokumenten 
Systemen en uitrustingen voor rechtstreekse behandeling van dokumenten 
Draagmappen systeem 

SYSTEMEN EN UITRUSTINGEN VOOR DE MECHANISATIE VAN HET POST-
WEZEN 

Schift- en opzetmachines 
Half-automatische brievensorteermachines met gekoppelde kodeerlessenaara 
Automatische brievensorteermachines voorzien van een index-leesinrichting 
lndexdrukkers voor fluorescerende en fosforescerende kodes 
lndexeerlessenaars voorzien van een index kodedrukker 
Indexeerlessenaars uitgerust met een index kodedrukker en automatische invoer -
en afvoerinrichting met vôôrsorteerkanalen 
Automatische indexeermachines (met optische kode-leesinrichting) 
Vôérsorteermachines voor brieven 
Kodevertalers (statische of met magnetische trommel) 
Opleidingsapparatuur 

AANVERWANTE APPARATUUR VOOR DIGITALE TOEPASSINGEN 

Digitale magneetbandgeheugens 
Ponsbandsystemen en -uitrustingen 
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