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Overzicht oude PTI telefooncentrales in diverse musea. 
Opgesteld door Bob Groenewout, Houweling Telecommuseum 
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Centrale type

ITA 0-3-27 E-W

TEKA BB E-W D-? D-? D-? E-? E-W

TEKA BC E-W

TEKA C E-W

TEKA C (Siemens) D-? E-?

TEKA F E-W

UH 30 D-? E-W E-W

UH 45 D-? D-? E-W

UH 200 E-W E-?

UB 49a E-W E-N E-W

Meetpost UB D-?

Bedieningstafel UB D-N E-N

EBX 15 E-?

TBX 50 E-W E-?

EBX 800 D-? D-?

S&H systeem F E-W D-N E-W

UR 49a E-W D-N E-W D-W

Meetpost UR D-? E-?

UV E-?

PRX A D-N

E = Expositie ruimte

D = Depot

W = werkend

N = Niet werkend

? = Status onbekend

In het overzicht staan ook enkele Siemens centrales, dit type 

centrales is de basis geweest voor de PTI centrales.

Huis- en Bedrijfcentrales

Openbare centrales
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Continium 
Museumplein 2 
6461 MA Kerkrade  
Postbus 164  
6460 AD Kerkrade 
T: +31 (0)45-5670809 
F: +31 (0)45-5463848 
E: info@continium.nl 
W: continium.nl 

Openingstijden: 
In de regel van dinsdag t/m zondag van 10:00 
uur tot 17:00 uur. 
Op de Continium website staan de actuele 
openingsdagen en tijden. In de vakantie 
periodes zijn er ruimere openingstijden. 

Aanwezige centrale: UR49a Vereenvoudigde Bouw 
Bijzonderheden: De centrale id gebouwd in 1964 en is in gebruik geweest in Ulsda (tegenwoordig 
gemeente Oldambt in Groningen) voor 400 nummers. Een gedeelte van de centrale staat 
opgesteld in de vaste presentatie van het Continium. Er is een aantal telefoontoestellen op 
aangesloten en bezoekers kunnen (binnen het museum) via de centrale met elkaar bellen.  

Aanvullende informatie: 
In 2009 opent het Continium – Discovery Center Kerkrade’, een plek waar bezoekers zelf 
ontdekken wat wetenschap en techniek voor hun dagelijks leven betekenen, in verleden, heden 
én toekomst. Naast historische thema’s als steenkolenmijnbouw en Maastrichts aardewerk, 
komen ook voor de toekomst belangrijke thema’s als nanotechnologie en duurzaamheid aan bod. 

 

Houweling telecommuseum 
Vlaggemanstraat 15 
Rotterdam 
W: houwelingtelecommuseum.com 

Openingstijden: 
Dinsdag van 09:00 uur tot 15:00 uur  

Aanwezige centrales: TEKA BB, TEKA C, TEKA F, UH 45, UH 200, UB 49a Grote Bouw,   
Siemens & Halske Systeem F. 
Verder diverse Ericsson centrales. 

Aanvullende informatie: 
Het Houweling Telecommuseum is het enig echte telefoonmuseum in Nederland. We tonen de 
volledige geschiedenis van de Rotterdamse telefonie van 1880 tot heden en we hebben nog vele 
werkende antieke telefooncentrales. Het streven is om de apparatuur werkend ten toon te stellen 
en niets staat achter glas. Ook voor kinderen tot 14  jaar is er veel te zien en kan er naar hartenlust 
gebeld en getelext worden. Het museum is gevestigd in de telefooncentrale Noord, gebouwd in 
1923 onder architectuur van de Amsterdamse School en in opdracht van de gemeente Rotterdam.  

 

Museum voor Communicatie 
Zeestraat 82 
2518 AD Den Haag  
T: 070 - 330 75 00 
E: info@muscom.nl  
W: muscom.nl 

Openingstijden: 
Maandag gesloten   
Dinsdag t/m vrijdag  10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag en zondag  12.00 - 17.00 uur 
Op de website staan de actuele openingsdagen 
en tijden. In de vakantie periodes zijn er 
ruimere openingstijden 

Aanwezige centrales in depot: TEKA BB, TEKA C, UH 45 en gedeeltes van UR en PRX A centrales, 
Bedieningstafel UB49a. 
Verder diverse centrales van andere fabrikanten. 

Aanvullende informatie: 
Hoewel het pas sinds 1999 de naam Museum voor Communicatie draagt,  
bestaat het museum al sinds 1929. In dat jaar werd het Postmuseum opgericht als bedrijfsmuseum 
van het Staatsbedrijf der PTT. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het museum gevestigd aan de 
Zeestraat, in de voormalige Koninklijke Bazar. Inmiddels is er in het museum veel meer te zien dan 
de geschiedenis van post en telecommunicatie alleen. Zo maken we tentoonstellingen over 
zintuigen, over kunst, de maatschappij en de mens. 

mailto:info@continium.nl
http://www.continium.nl/
mailto:info@muscom.nl
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Philips Historische Producten 
Looyenbeemd 24  
5652 BH Eindhoven 
T: +31 (0)40 2513355 
E: 5652bh14@hetnet.nl 
W: philips-historische-producten.nl 

Openingstijden: 
maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 
15.00 uur 

Aanwezige centrales: ITA 0-3-27,  
In depot: Teka BB, UH 30, Meetposten UB en UR. 

Aanvullende informatie: 
De ontwikkeling van wetenschap en technologie heeft vele duizenden Philips producten 
voortgebracht. In de tentoonstelling Philips Historische Producten wordt de ontwikkeling van de 
productgroepen weergegeven met soms unieke, veelal werkende apparaten. Als bezoeker krijgt u 
een goed beeld van het historisch erfgoed van Philips vanaf haar ontstaan in 1891.  
Naast het nieuwe Philips Museum aan de Emmasingel in Eindhoven blijft de tentoonstelling Philips 
Historische Producten aan de Looyenbeemd 24 voor bezoek toegankelijk. 

 

Telefoniemuseum Rotterdam 
W: actw.nl  
Mocht u het museum willen bezichtigen in 
Rotterdam dan is dit mogelijk, maar uitsluitend 
op afspraak via het contactformulier wat op de 
website staat. 

Openingstijden: 
Het Stichting Telefoniemuseum Nederland is 
een klein museum gevestigd in mijn woonhuis 
in Rotterdam.   
 

Aanwezige centrales: TEKA BB, TEKA BC,  UH 45, UH 200, TBX en Sopho centrales. 
Ook losse onderdelen zoals Meetposten en Bedieningstafels. 

Aanvullende informatie: 
We proberen zoveel mogelijk om de telefoons, centrales en overige apparatuur werkend aan te 
sluiten zodat de werking er van is te zien.  
De collectie bestaat uit apparatuur vanaf ongeveer 1900 tot heden.. 

 

TU Delft 
Faculteit EWI, Gebouw 36 
Mekelweg 4 
2628 CD  Delft 
contactpersoon: Han Geijp 
T +31 (0)6 47280504 
E: han.geijp@ipact.nl 

Openingstijden: 
Vrijwel elke maandag van 10:00 uur tot 22:30 
uur 

Aanwezige centrales: TEKA BB, TEKA C, UH 30, UB 49a, UR49a, UV, EBX 15, TBX 50 
In 1971 is door PIT aan de TU een demonstratie centrale geschonken welke bestaat uit een  
combinatie van ’n EBX 15, UB49a, UR49a EC en UV KC/DC. Naast deze centrales staan er ook 
toestellen en centrales van andere leveranciers en diverse demonstratie modules, 

Aanvullende informatie: 
De Studieverzameling, die al sinds de opening van ons gebouw in november 1969 te vinden is in de 
laagbouwkelder, herbergt een uitgebreide collectie nostalgische, meest elektrotechnische 
apparatuur van de faculteit EWI. De collectie bevat onder andere telefooncentrales, radio's, 
televisies, typemachines, elektronenbuizen en boeken. Vrijwel elke maandag is de 
Studieverzameling geopend voor bezoek. De vele vrijwilligers zullen u enthousiast ontvangen. 

 
  

mailto:5652bh14@hetnet.nl
http://www.philips-historische-producten.nl/
http://www.actw.nl/Contact%20bezoek.htm
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TWENTS TECHNIEK MUSEUM HEIM 
Industriestraat 9 
7553 CK  Hengelo (O) 
T: +31 (0)74 243 00 54 
F: +31 (0)74 243 56 45 
W: techniekmuseumheim.nl 
E: info@techniekmuseumheim.nl 

Openingstijden: 
In de regel van dinsdag t/m vrijdag van 11:00 
uur tot 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 
14:00 uur tot 17:00 uur. 
 

Aanwezige centrales: Teka BB, UH 30, Siemens & Halske Systeem F 
In depot: een demo UR centrale. 

Aanvullende informatie: 
Welkom in het Techniekmuseum, de schatkamer van het industrieel erfgoed in het oosten van 
Nederland. Geniet van de grommende, tikkende, zuigende en ronkende machines.   
Bekijk de prachtige collectie, zet machines zelf in beweging, bedien de interactieve wereldbol en 
speel games! Alles is aanwezig om iedereen in het gezin enthousiast te laten worden over 
techniek. 

 

mailto:info@techniekmuseumheim.nl
http://www.techniekmuseumheim.nl/nl/Museum/collectie

