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ln de verwisseling
mogelijkheden von
beeldopbouw

von de objeclieven liggen de
een veelzijdige en individuele

De bijzondere eigenschop von het zoekersysteem van de
echte eenogige spiegelreÍlexcomero loot een uilgebreide
gommo objeclieven loe, woorop geen enkel onder co-
merolype kon bogen. Zools bekend loot elk objectief met
een ondere brondpuntsoÍstond bij gelijke opnome-ofslond
een ondere oÍbeeldingsgroolte von het opnomeobjecÍ en
een ondere perspeclivische opbouw zien. Doordoor heefl
de fotogroof met de echle eenogige het middel voor een
werkelijke, bewusle beeldvorming in de hqnd. De echle
eenogige, mel de vele objeclieven, heefl de gonse folo-
grofie in hqor uitdrukkingsmiddelen belongrijk verrijkl.
Hel werken meÍ verwisselbore objeclieven is voor de mo-
derne fotog rooÍ vonzelfsprekend geworden.
Bij de somenslelling von een eigen uitrusiing mogen
echler niet olleen brondpuntsafstand en lichlslerkte von
de objectieven qon de orde zijn. Von even grool belong
zijn optische copocileit en precisie. Scherpie, helderheid
en kleurweergove von de folo hongen nomelijk in grole
mole von deze kwolileiten of. De oonkoop von zo uitste-
kend mogelijke objectieven wordl ruimschools vergoed
door iechnisch superieure foto's. Met PENTACON ob-
jectieven zol je de besle ervoringen opdoen, zools reeds
vele miljoenen fotoliefhebbers die in meer don zeven
decennio vóór jou opgedoon hebben.

De objectieven tol hierloe op de morkt gebrochl door
het kombinqol ,,VEB PENTACON DRESDEN, Feinopli-
sches Werk Görlitz" onder het merk ,,MEYER-OPï|K",
drogen nu hel merl< ,,PENTACONAR".

Reeds bij het
slondoordobjeciief
heb je vrije keus!



Het is een verwisselboor objeciief zools olle qndere. Je

koopÍ het somen met de comero. Je zol er je eersle op-
nqmen mee mol<en en het genoegen dot je oon de ge-
kochte comero beleeft zol in groÍe mote oÍhongen von
dit objectief. Met zijn normole brondpuntsofstond (50 mm
met opnomeÍormool 24 mm x36 mm) is het onïegenspre-
kelijk het vookst gebruikte objectief. Noosl hel bijzonder
lichislerke PENTACONAR outo 1,8150 mm biedt de
PENTACON-reeks ols sïondqordobjectief voor de een-

og i ge klei n beeld-spiegel reflexcomero het zeer voordel ige
DOMIPLAN 2,8/50 mm; een objectief mei drie lenzen
von het beproeÍde Triplet{ype, dot bij gebruik von de
modernsle glozen een uilslekende oplische kwolileit op-
levert.

PENTACONAR outo í,8i50

voor PRAKTICA-Íypes
PRAKTICA LLC *)
PENTACON super
EXAKTA RTL,IOOO *X)

ooniol lenzen: 6
hoge openingsverhouding
benulte beeldhoek:.47"
korÍste insleloÍstond : 0,33 m
doormeler voorring: 5í mm
schroeÍdrood M 49,0 x 0,75

*) objectief met exponentiële spon-
- ningsverdeler d.w.z. met elec-

trische overbrenging von de
dioÍrogmowoorde

**) objeclief met binnenontsponning

DoMIPLAN 2,8/50

voor PRAKTICA-types
PENTACON super
EXAKTA VX lOOO
EXA 500
EXA lo
en vorige modellen

oontol lenzen:3
d ru kd ioÍrog mo-oulomoiisme
benutle beeldhoek: 47'
kortsle instelofstond: 0,75 m
doormeter voorring: 42 mm
schroeÍdrood M 49,0 x 0,75



De,,groothoek" behoorl loi de bosisuitrusting von
de moderne fologroof
Het objectief met korte brondpunlsofstond, de zoge-
noomde ,,groolhoek", \Ay'os eertijds hel speciole objectief
voor binnen- en pqnoromo-opnomen. ln de moderne
Íoiogrofie is het echter ver boven dit speciool loepossings-
gebied uitgegroeid. Hoe korter de brondpuntsofslond,
hoe groier de scherplediepie d.w.z. hoe groler de uit-
breiding von de scherple noor voor- en ochlergrond.

Dit voordeel von de groolhoek mookl het objectieÍ bij-
zonder geschil<t voor snopshols, woor de scherptezone
bliksemsnel verwisselt. De korte brondpuntsofstond doet
de voorwerpen op de voorgrond groter voorkomen, die
op de ochlergrond doorenlegen l<leiner. Dit is weer iels
wot de moderne fotogroof zich ien nulie kon moken voor
hel bekomen von speciole beeldeffecten. Een,,groothoek"
von ongewone copocileit is het objectief PENTACONAR
oulo 2,8129 met zeven lenzen.

PENTACONAR ouio 2,8/29

voor PRAKTICA-lypes
PRAKTICA LLC *)
PENTACON super
EXAKTA RTL,IOOO XX)

oontol lenzen:7
d ru kd iof rog mo-oulomqÍisme
benulte beeldhoek:73"
kortste instelofstond 0,25 m
doormeler voorring 57 mm
sch roeÍd rood M 55,0 x 0,75
*) oblectieí mei exponeniiële spon-

ningsverdeler d,w.z. met elec-
trische overbrenging von de
dioírogmowoorde

+-) objectieÍ met binnenonisponning

PENTACONAR 3,5/30

voor PRAKTICA-types
PENTACON super
EXAKTA RTL lOOO
EXAKïA VX lOOO
EXA 5OO

EXA lo
en vorige modellen

qontol lenzen: 5
voo rkeu sd iofrog mo
benulte beeldhoek: 71'
kortsle inslelofstond: 0,33 m
doormeter voorring: 51 mm
schroefdrood M 49,0 x 0,75



Ook het holflonge-brondpunlsofstondobjectief be-
hoorl tol de bosisuilrusling

Drie verschillende brond pu nlsofstonden : 100 m m, 135 m m
en 200 mm sioon ter beschikking. De ofbeeldings-
g rooite Íegenover heï slondoordobjectief wordt bij 100 m m

verdubbeld en bij 200 mm verviervoudigd. Zonder het
opnomeslondpunt te veronderen, bekomt men bij por-
tretopnome hei hoofd, bij theoter-opnome hel loneel of

PE NTACONAR outo 2,8/100

voor PRAKTICA-types
PRAKTTCA LLC x)

PENTACON super
EXAKïA RTL 1000 **)

oonlol lenzen: 5
d rukdiof rog mo-oulomolisme
klein, hondig obieclieí
benulte beeldhoek: 2l+o

korisle insielofstond: í,10 m
doormeter voorring: 57 mm
schroefdrood M 49,0 x 0,75

x) obiectieÍ met exponentiële spon-
ningsverdeler d.w.z. mel elec-
lrische overbrenging von de dio-
f rogmowoorde

**) obiectieÍ met binnenonlsponning

PENTACONAR 2,8/í00

voor PRAKTICA-types
PENTACON,super
EXAKTA RTL lOOO
EXAKTA VX lOOO
EXA 500
EXA lo
en vorige modellen
oonlol lenzen
klikdioÍrogmc
klei n, hondig objectieÍ
benulte beeldhoek:.24
korlsle insteloísÍond : 1,10 m
doormeter voorring: 51 mm
schroeídrood M 49,0 x 0,75



op het voelbqlveld de ploeg groter op het beeld. De gro-
tere ofstond mildert echter ook perspectivische verleke-
ningen. Voor zqok- en porlrelopnqmen heeÍt men der-
holve het holflonge-brondpuntsofslondobjectief beslist
nodig. De reeks objectieven von PENTACON biedt hier
drie objectieven mel vijÍ lenzen en von builengewoon
hoge kwoliÍeii nl. hei PENTACONAR outo 2,8/'100 mm.
het PENTACONAR 2,81135 mm en het PENTACONAR
41200 mm.

PENTACONAR 2,8/í35

voor PRAKTICA-types
PENTACON super
EXAKTA RTL íOOO

EXAKTA VX ,IOOO

EXA 5OO

EXA lo
en vorige modellen

oontol lenzen:5
kort von bouw
voorkeusdioÍrog mo
oíschroeÍbore zonneko p
benutle beeldhoek 18'
wisselodopter
(kon ook gebruiki worden voor
PENTACONAR 4/200)
korlste insieloísiond: í,50 m
doormeler voorring: 57 mm
schroefdrood M 55,0 x0,75

PENTACONAR 4/200

voor PRAKTICA-types
PENTACON super
EXAKTA RTL lOOO
EXAKTA VX,IOOO
EXA 5OO

en vorige modellen

Teletype mel 5 lenzen
kori von bouw
voorkeu sd iofrog mo
oísch roef bore zonnekop
benutte beeldhoek:12o
wisselodopler
(kon ook gebruikt worden voor
PENTACONAR 2,8113s)
korlste insleloÍsiond: 2,50 m
doormeter voorring: 60 mm
schroefdrood M 58,0 x 0,75



Geen enkel onder brondpunisofstondobjectief be-
wijst de superioriteit von de echte eenogige zo
onweerlegboor ols hel extreem longe!

De moderne fologrooÍ heeÍt zich hei speciole objectief
von de wetenschopsmens, von de zoöloog en von de
botonicus ten nulte gemookt; hij heeÍt de verbluffende
werking von de detoilopnome ontdel<t. Hij neemt het

,,longe brondpuntsoístondobjectief" mee op reis, nu de

conslructeurs erin gesloogd zijn deze objectieven korler
te houden ols hun brondpunlsoÍstqnd is en nu de licht-
sterkte kon worden opgevoerd. Ver verwijderde moiie-
ven kon je - zools met een verrekijker - noderbij holen.
Een detoil dql men met hel oog nouwelijks l<on woorne-
men, wordl een indrul<wekkend motief. Hel PENTACO-
NAR 4/300-objectief met vijÍ lenzen en het PENTACONAR
5,6/500-objeclief met vier lenzen zijn verdere ontwikkelin-
gen von het klqssieke telemegore von de Görlilze oteliers.

PENTACONAR 4i300

voor PRAKTICA-Íypes
PENTACON super. PENTACON six
EXAKTA RTL .I 

OOO

EXAKTA VX lOOO
EXA 500 en vorige modellen

Teletype mel 5 lenzen
kort von bouw
betrekkeliik grole lichisÍerkle
voorkeusdioÍrog mo

d rooi bore sloÍieísokkel ri ng
oÍschroeÍbore zonnekop
benulte beeldhoek bij
24mmx36mm 8o
60 mm x 60 mm 16'
wisselodopter
(kon ook gebruikt worden voor
PENTACONAR s,6/s00)
korlste insielofstond: 3,60 m
doormeter voorring: 'Í 00 mm
schroeÍdrood M 95,0xÍ

PENTACONAR 5,ó/500

voor PRAKTICA-types
PENTACON super
PENTACON six
EXAKTA RTL lOOO
EXAKTA VX lOOO
EXA 500 en vorige modellen

Teletype met 4 lenzen
kort von bouw
voo rkeu sd ioÍrog rno

d rooibqre stotiefsokkelring
oÍsch roeÍbore zonneko p
benutte beeldhoek bil
34 mmx36 mm 5o
60 mmx60 mm í0'
wisselodopler
(kan ook gebruikt worden voor
PENTACONAR 4/300)
l<orlste insieloístond 6 m
doormeter voorring 125 mm
schroeÍdrood M118,0x1



Vergelijking von de brondpuntsofstonden

PENTACONAR aulo2,8129 PE NTACONAR ouio 1,8/50 PE NTAC O NAR outo 2,8/100



r PE NTACONAR 4/200

g

PE NTACONAR 4/300 PE NTACONAR 5,6/500



Het diofrogmo-outomotisme is de noodzokeliike
vereisle voor het lempo von de moderne foiogroof !

Het outomotisch diofrogmeren bij her ontsponnen mqokl
hel, len eersle, mogelijk zonder de minste vertroging hel

juiste ogenblik te bLnutien en hei lool je, ten tweede, loe
'het 

mot'íef in de zoeker le beoordelen en te conlroleren,
bij volledig geopend diofrogmo d.w.z. bij zeer helder

zoekerbeeld.
Het oulomoiisch drukdiofrogmo (AD), woorbij de dio-

Írogmolomellen gesloten worden door de druk op de

onliponner, funcïioneeri bij gebruik-von het obiectief op

ae ÉRerlcA L, PRAKTICA LLC, PENTACoN suPer en

EXAKTA RTL 1000 ols een volquiomolisch diofrogmo
(VAD), d.w.z. het diofrogmo ,,springl" onmiddellijk vóór
Èet onlsponnen oP de voorgekozen woorde. Doch ook
bij de objectieven mel voorkeusdiofrogmo is het dio-
frogmeren vergemokkeliikt. Het drooien oon de objec-

tieÍiing tol oon de voorgekozen woorde is vlug gebeurd

en behoeft geen tiidverliezende conlrole.

De wisselodopter oon de PENTACON-obiectieven
loot je toe één en hetzelfde obiectief voor verschil'
lende comero's te gebruiken

Niet qlle comeró's hebben dezelfde objectiefvoltingen.
lndien je PENTACON-objectieven mel wisselodopler
koopl, heb je voor een lweede of zo mogelijk een derde
comero geen ofzonderlijk obiectief nodig. Voor hel oon-
brengen von het obiectieÍ volslooi de hiervoor noodzoke-

lijke odopter. De koslen zijn zeer gering en één objec-

tiLÍ weegt slechls de helÍt von iwee en neeml minder
ruimte iÀ beslog. Ook dit is een voordeel von de wissel-

odopler, die je bij olle PENTACON-objeclieven- mel

brondpunlsoÍstonden von 135 mm en longer oonlreÍt.



./ Bii gebruik von een zonnekop de speciole
uitvoering voor groolhoek gebruiken.

..) Het outomolisch drukdiofrogmo (AD) íunc-
tioneert bij gebruik von dit oblectief op de
comero's PRAKTICA L, PRAKTICA LLC,
PENTACON super en EXAKTA RTL í000
ols een voloutomolisch dioírogmo (VAD)

*) Dit objecÍief kon voor de PRAKTICA LLC
geleverd worden met exponenliële spon-
ningsverdeler d.w.z. met een inrichting tot
hel eleclrisch overbrengen von de dioÍrog-
mowcorde"

**) Dit oblectieÍ kon voor de EXAKTA RTL í 000
geleverd worden met binnenonlsponning.

Voor oudere cqmeromodellen kunnen worden
gebruikt: olle voor de PRAKTICA-types voor-

ziene objecÍieven, ook voor de kleinbeeld-
cdmero PENTACON en olle voor de PENTA-
CON six voorziene obieclieven, ook voor de
PRAKTISIX; doorenboven kon voor de mei ...)
oongeduide obieclieven een wisselodopier voor
de PRAKTICA geleverd worden.

Door verdere oniwikkeling von de obleclieven
kunnen geringe ofwijkingen von het drukwerk
ontstodn.
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NTACONAR 1:2,8129 24x36 73' AD
..)

M 55,0x0,75
.)

57 0,25 51,s 65 2l+0 X x* x x x*)

PENTACONAR 'I :3,5/30 24x36 72" x M 49,0 x 0,75
.)

51 0,33 44,s 63 195 x x x x x x

PENTACONAR
dulo

í :1 ,8/50 24x36 47" AD
..)

M 49.0 x 0.75 51 0,33 5í 60 235 X xx x x **)

DOMIPLAN 1t2,8150 24x36 47" AD
..)

M 49,0 x 0,75 42 0,75 LO 52 í50 x x x x

PENTACONAR
oulo

1:2,81100 24x36 24" AD
..)

M 49,0 x 0,75 57 í ,10 63,8 74 320 x x x **)

PENTACONAR 1:2,81100 24x36 24' x M 49,0 x 0,75 5'l 1.í0 60.3 72 265 x X x x x x

PENTACONAR 1:2,81135 24x36 18" x M 55,0 x 0,75 57 '1,50 93,5 122 515 X x x X x x .,.

PENTACONAR 1:41200 24x36 12" x M 58,0 x 0,75 60 2,50 '134 160 600 x X X x x..

PENTACONAR 1:41300
1:41300

2I+x36
60x60

8'
16"

x
x

M 95,0x1
M 95,0x1

í00
í00

3,60
3,60

215
189

261
231

2180
2180

x x x
x

x x ...

PENTACONAR I :5,6/s00
'l :5,ó/500

24x36
60x60 10'

x
x

í18,0xí
íí8,0x1

125
12s

6,00
6,00

395
370

l+50

428
3500
3500

x x x
x

x x..

PEN
oulo
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DFUISCHE DIMOKRAÍISC11 I REPUBLIK V14i59-2O \As 22)737A) 46633 niederl.


