TWEE DEZELFDE CW SLEUTELS ?

Een van deze Seinsleutels stond in een Duitse seinpost.

Aan de hand van de inscriptie zou het mogelijk zijn om te weten waar deze sleutel gebruikt werd.

N° W?AY76

REACTIE VAN RUDY ON4ADR
Inderdaad een van de meest gebruikte sleutels in een latere periode nam baumuster
deze productie over
maar dan zonder de swastika
hij is gebruikt in de FU5 set in german panzer2 tank voertuig
in het veld (en ook met been klem).
baumuster T1=ook siemens key genoemd
de serie ANF2 is gebruikt bij luftmachts richten truppen(LN) dus the airforce signal
troops
Ooit vertelde mij iemand (waar of niet) dat het onderste contact gedeeltelijk zwevend
was om het geluid van de sleutelklik te dempen.
REACTIE VAN THEO ON4TB
Hallo beste Patrick.Wat betreft de cw-sleutel heb ik iets gevonden in mijn boek "Faszination
Morsetasten".Uiteraard een Duitse uitgave.Er staat een foto in met,vermoedelijke,hetzelfde kenteken
zoals jij beschrijft.Het is zichtbaar op de drager-plaat waarop de sleutel is bevestigd.Lijkt mij van
metaal te zijn met direct daar onder de swastika dat rijtje cijfers plus letters.het staat niet in een rechte
lijn maar halfrond.Die foto is niet erg scherp en met een loep is er ook niet veel van te maken.Maar die
lijkt met de fabrikant te maken te hebben plus de code heeft dan weer met het wapenonderdeel te
maken te hebben.De verdere uitleg ,die ik hier heb werd deze sleutel met de letter "P" van Paula
aangeduid en gebruikt in Duitse tanks.Het type tank hier aangeduid is "Panzer Typ ll ".Hopelijk heb
hier je hier wat aan.Heeft er iemand meer gegevens?Informatie is zonder garantie hi. 73 van
ON4TB
REACTIE VAN JOOST HOOGVLIET

De tekst/nummer AY76 staat voor het typenummer, ik vermoed dat er WH staat dat betekent
Wehrmacht .
Sorry het is niet mogelijk om aan de hand van en typenummer te achterhalen van welke seinpost de
sleutel zou kunnen zijn, er zijn er zeker 50.000 en waarschijnlijk nog wel veel meer van gemaakt. Je
kan mogelijk wel met het Typenummer achterhalen uit welke fabriek het komt?
Hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

