
Telegrafné kľúče Laca, OM5LD                                                                                    
Fotografie nie sú najkvalitnejšie, fotil som ich iba mobilom. 

 

Kľúč najobľúbenejší: 

Tento kľúč som dostal do daru od Ivana, OM5UM. Kľúč som rozobral, vyčistil, trochu upravil, vyrobil 

som kryt z DPS, pridal prepínač, aby bol vhodný aj pre ľavákov, trochu esteticky vylepšil podľa môjho 

gusta a dlho používal. Syn mi na 3D tlačiarni vytlačil, podľa môjho návrhu, nové pádla a takto mám 

vlastne skoro nový kľúč. Inak chodím s ním väčšinu pretekov v spojení s pamäťovým kľúčom podľa 

K1EL (model K12). 

Kľúč portable:  

 



Kľúč som kúpil už dávnejšie na stretnutí QRP v Chrudimi od známeho výrobcu, žiaľ na jeho značku (asi 

OK1QQ) si nespomínam. Kľúč som neupravoval, na boku má magnety na prichytenie k TCVR. 

Žiaľ, moja mašinka FT-817 ND má kryt z hliníka, tak som si ku kľúču vyrobil stojan z hokejového puku 

a DPS + 2 kusov neodýmových magnetov (viď obr.) Kľúč bol ľahký, tak som do puku zo spodnej strany 

navŕtal niekoľko hlbokých otvorov a zalial olovom. Teraz mi už "nebehá" po stole! 

Najstaršie kľúče: 

   

      

Tieto som postavil v roku 1986 podľa AR č. 8/1986 str. 291-292. Roky som s nimi chodil hlavne 

preteky zo Zobora. Batérie v nich vydržia nesmierne dlho, kľúč ani netreba vypínať. 

Niekoľko fotografií aj ukazuje „vnútorné črevá“. Kľúče sú stále plne funkčné. 

Pamäťové kľúče: 

      



        

           

   

Ten väčší je postavený podľa K1EL - model K12. Pôvodne som chcel od neho kúpiť celú stavebnicu 

(KIT K12), ale tá bola vypredaná, tak mi moja dcéra v USA od neho kúpila len    

„naprogramovaného  chrobáka“ a ostatné som si dorobil podľa vlastnej fantázie, viď vnútrajšok 

kľúča. Tento kľúč používam najčastejšie v pretekoch, vie dookola opakovať výzvu s medzerami. Ten 

menší kľúč je podľa nejakého Japonca. Je to pamäťový kľúč, ale žiaľ nedokáže volať výzvu s 

medzerami, zakaždým treba potlačiť príslušné tlačidlo. Aj tu som pridal fotografie vnútrajška kľúča. 

Rozrobený projekt:  

   



   

Na týchto fotografiách je rozrobený projekt „KOMBAJN“. Jedná sa o kombináciu pamäťového kľúča 

podľa K1EL, tento je ale jeho novší model K16 + hlasový dávač s ISD102no0, ktorý bol uverejnený v RŽ 

č. 2/1998 str. 18-19. Jeden takýto dávač som ako samostatný už dávnejšie postavil. Bolo potrebné na 

ňom vykonať menšiu úpravu, aby „nebručal“ Vývod č. 28 IO ISD1020 prerušiť a vložiť tam germániovú 

diódu GA203. Samozrejme, zmenil som i niektoré hodnoty kondenzátorov, aby modulácia bola čo 

najvernejšia. 

Neviem, kedy ten „KOMBAJN“ dokončím, lebo práve v tejto dobe mám „Akútny zápal kosti 

lenivosti“. 

Telegrafická výbava OM5LD:  

 



  

 

K týmto fotočkám nemám čo dodať, všetko som odfotil pekne spolu na stole. Možno si tam 

všimneš ešte jeden kľúč, ale ten už máš vo svojej zbierke „Zaujímavých telegrafných kľúčov“. Mohol 

som ho vyrobiť niekedy okolo roku 1988. Používal som iba pilník, pílku a elektrickú vŕtačku, na ktorej 

som niektoré diely vysústružil. Už je dosť ošúchaný, potreboval by renováciu, ale stále funguje. 

VY 73 a DX!    Laco, OM5LD 

https://om3caq.rajce.idnes.cz/Zaujimave_telegrafne_kluce/
https://om3caq.rajce.idnes.cz/Zaujimave_telegrafne_kluce/


http://otc.cq.sk/download/telegrafne-kluce-om5ld.pdf 

 

 

http://otc.cq.sk/download/telegrafne-kluce-om5ld.pdf

