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Robijn S12

UITGEVERIJ VAN TECHN. BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN-DE MUIOERKRING N.V.-BUSSUM NEDERLAND
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ROBUH S12
2x6W

TRANSISTOR VERSTERKER

STEREO/

INGANGEN
De Robijn S 12 stereoversterker bezit drie ingangen
voor resp. kristal pick-up, dynamische pick-up of
dynamische microfoon en bandrecorder of radiotuner.
Sluit men meerdere apparaten aan dan is het geluid
hiervan onderling te mengen d. m. v. de eigen volu
meregelaar van elk apparaat. Wenst men alleen de
weergave van één apparaat te versterken dan dienen
de andere aangesloten apparaten uitgeschakeld te
worden. Alle ingangen zijn d.m.v. de schakelaars 1
zowel op mono als stereo in te stellen.

MEETRAPPORT

UITGANG
De versterker bezit een stereocorderuitgang, die het
mogelijk maakt mee te luisteren tijdens een bandop
name; 1 en 4 van de bandrecorderingang.

INGANGSIMPEDANTIES EN-GEVOELIGHEDEN met
een luidsprekerbelasting van 5fi, gemeten op 1000Hz,
volumeregelaar op maximum en vol uitgangs ver mo
gen van beide kanalen.
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ingangsingangsgevoeligheid impedantie

L.

5 mV 2 x 10.OOOfi

dynamische pick-up of
dynamische microfoon
kristal

135 mV 2 x 220 kfi

bandrecorder of radio

270 mV 2 x 470 kfi

FREQUENTIEWEERGAVE:

15 - 30.000 Hz.

BANDRECORDER-UITGANG

HOGETONEN REGELING:
op 10. 000 Hz tussen - 12,5 dB en + 3,5 dB
op 15.000 Hz tussen - 16 dB en + 6 dB

i

DEMPINGSFACTOREN:
met 5 fi luidsprekerbelasting 22 dB
met 7 fi luidsprekerbelasting 24 dB
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WEERSTANDEN. Deze zijn als volgt aangegeven:
8,2 k = weerstand 8,2 kfi,1/2 watt
4,7 k 1 W = weerstand van 4,7 kfi,l watt
B = ruisarme weerstand van 22 kfi, 1/3 watt
22 k
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Onderschrift schema:
Alleen het schema van het linker kanaal is getekend.
Het schema van het rechter kanaal is hieraan gelijk
met uitzondering van de karakteristiek van de balans
regelaar P4. De ingangschassisdelen zijn gezien van
af de zijde waaraan de lippen zitten. De cijfers van
het principeschema zijn weer te vinden in het bake
liet van de ingangschassisdelen.

peertesF
luidspreker-combinaties
voor zelfbouw

SPANNINGEN.
Deze zijn gemeten t.o.v. het chassis en als volgt
aangegeven: 5,2 = 5,2 V gelijkspanning gemeten bij
volle uitsturing (2 x 6W met 5fi luidsprekerbelas
ting.) (7) = 7 V gelijkspanning gemeten zonder stu
ring. 20 mV~= 20 mV wisselspanning 1000 Hz geme
ten met toonregeling recht op 100 - 1000 en 10.000 Hz
en 2 x 6W uitgangsvermogen met 5 fi luidsprekerbe
lasting.

CONDENSATOREN. Deze zijn als volgt aangegeven:
5p = 5 fiF
4,7 n = 4700 pF
470 p = 470 pF

REGELCURVEN VAN DE POTENTIOMETERS:
I = lineair
II = logaritmisch
III = anti-logaritmisch

KIT 2-8

KIT 3-25

Een tweewegscombinatle boslaande uit een
6.5" lagetonen en oen 2.5" hogetonen luid
spreker. Scholdlngsfilter legen intermodulatiovervormingen met een kantollrequentle op
4000 Hz. Frequentlebereik 50-18.000 Hz. Ver
mogen 8 W. Impedantie 8 Si. Aanbevolen kastafmetingon en -inhoud 28x43 (= front) x 20
cm: ca. 16 liter
/ M,-

Een drlowogscombinatie bostaando uit oen
12" lagetonen. een 5" middentonon on oon
2" hogetonen
luidspreker. Scboidlngstilter
togon intormodulatio-vorvormingen met kan*
tolfroquontios op 750 on 4000 Hz. Frequontloborolk 40-18.000 Hz. Vormogon 25 W. Impodontio 8 Si. Aanbevolen kastafmotingon en
-inhoud 40 x 66 (= tront)x41 cm; co. 100 liter
/ 152.-

KIT 3-15

prijzen zijn
geadviseerde verkoopprijzen

1o= ca. 5 OmA
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Samenstelling chassisdelen.

INSTRUCTIES VOOR HET SOLDEREN
Het maken van een soldeeerverbinding is in wezen
heel eenvoudig ofschoon het maken van een mooie las
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LUIDSPREKERS
Er mogen luidsprekers met aanpassingen tussen 5
en 15 fi toegepast worden. Het hoogste rendement
bereikt men met luidsprekers van 5fi resp. 8fi.
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Eon driowegscombinatlo bestaande uit oon 8"
lagotonon, oen 5" middentonen on een 2"
hogotonon luidspreker. Scheldingsfilter togen
Intormodulatio-vorvormingen mot kantolfro
quonties op 750 en 4000 Hz. Frequontiebereik
45-18.000 Hz. Vermogen 15 W. Impedanllo
8 Li. Aanbevolen kastafmetlngen on -inhoud
28 x 62 (= front) x 22 cm; ca. 30 lllor / 97,-

Ie. Werk met een boutje van 15 - 25 watt, niet lich
ter - niet zwaarder.
2e. Bewerk de punt van het boutje zodanig met een
vijl en een staalborstel, dat de punt schoon is
d.w.z. dat de zwarte aanslag beslist verwijderd
is.
3e. Laat het boutje goed warm worden, waarbij de
punt met wat soldeertin vertind wordt. Sla het te
veel aan tin eraf door met het boutje een zwie
pende beweging te maken.
4e. Gebruik alleen en uitsluitend een soldeertin met
harskern, bv. Superspeed, dat bij elke radiohandelaar verkrijgbaar is. Pas nooit een vloeimiddel toe, geen soldeerwater of -vet of kwasl zuur
vrije soldeerpasta.
5e. Het solderen aan de print gaat als volgt:
Steek de condensator of weerstand aan de nietkoperbaanzijde in het gaatje en buig de draden
zodanig, dat de condensator of weerstand blijft
zitten als we hem loslaten. Draai de print om.
Druk de punt van de soldeerbout op de koperen
geleider ter plaatse van het betreffende gaatje
en laat tegelijk een behoorlijke hoeveelheid tin
vloeien, bij welke bewerking de print goed vlak
moet liggen. Als het tin goed vloeit en zich ter
plaatse over het koper heeft verspreid, waarbij
het koperen draadje geheel door het tin is omge
ven, verwijderen we de bout, waarna we de print
met het draadje onbeweeglijk laten liggen tot het
tin goed gestold is.
6e. Het solderen aan de aansluitlipjes van de print
gaat overeenkomstig: montagedraadje, over 5 mm
blank, in gaatje steken en niet bang zijn om be
hoorlijk tin te gebruiken. Het teveel valt er van
zelf af, eventueel de bout afslaan.
7e. Het solderen van de draadjes aan de transistoren
moet voorzichtig gebeuren: werk snel en kortston
dig, want de draden of pennetjes b en e mogen
niet te veel hitte opnemen.

Het kan voorkomen dat men condensatoren aantreft
met een ander opschrift dan in de bouwtekeningen
staat vermeld.M.b.v. het bovenstaande kan de waar
de in een andere eenheid omgerekend worden.
Zie ook de diverse aanduidingen in de standaardlijst.
Op de bouwtekeningen zijn de volgende afkortingen
aangebracht:
10 nF is afgekort tot 10 n
470 pF is afgekort tot 470 p
25 jaF is afgekort tot 25 p
Bij de elektrolytische condensatoren moet men letten
op de juiste + en - aansluiting. Op de bouwtekeningen
is dit aangegeven. Soms bevatten de elektrolytische
condensatoren geen + en - teken. In dat geval is de
+ kant voor de condensatoren aangegeven met een ro
de kleur en de - kant met een groene kleur.
Op de printplaat is ook de + kant voor de elektroly
tische condensatoren aangegeven.
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RUIS EN BROM met recht ingestelde toonregelingen,
volumeregelaar op maximum - 60 dB
toonregelingen op maximum - 55 dB
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FREQUENTIE KARAKTERISTIEK
Door het steeds toenemend gebruik van kleine luidsprekerkasten is bij deze versterker de nadruk ge
legd op sterk ophalen van de lage tonen. Met opzet
is de regelkarakteristiek van de lage tonen regelaar
p 2 zodanig gemaakt dat het verzwakken slechts een
klein deel van de draaiingshoek van de betreffende
knop beslaat.
Verzwakken van lage tonen is immers vrijwel nooit
nodig zodat men bij de toegepaste lage tonen rege
ling het voordeel heeft van een efficiënte ophaling
der bassen.
Wenst men een verzwakking van de lage tonen dan
kan dit bereikt worden door condensatoren van bij
voorbeeld 4700 pF te monteren tussen de niet geaar
de pennen van deingangschassisdelenen deprintplaat.

BALANSREGELING:

CONDENSATOREN
Er zijn in de Robijn S 12 versterker meerdere soor
ten condensatoren toegepast nl. elektrolytische, polysterene en polyester condensatoren. De capaciteitswaarden der condensatoren wordt uitgedrukt in
pF of ppF voor de kleine capaciteiten, nF voor de
middelgrote capaciteiten en pF voor de grootste ca
paciteiten.
Het verband tussen deze waarden is als volgt:
pF en pp F zijn aan elkaar gelijk.
Verder is 1 nF = 1000 pF
Tenslotte is 1 pF = 1000 nF
Dus 4,7 nF = 4700 pF = 0,0047 pF
En 0,1 pF = 100. 000 pF = 100 nF

BALANSREGELING
De balansregeling wordt verzorgd door een speciale
schakeling met de dubbele potentiometer P4. De sec
ties hiervan hebben een precies tegengestelde curve.
Door deze specifieke schakeling is de verzwakking
slechts 2 dB en treedt er geen aantasting van de frequentiecurve op.
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OVERSPRAAK: gemeten op 1000 Hz
dynamische pick-up en
- 68 dB
dynamische microfoon
kristal pick-up
- 50 dB
- 41 dB
band of radio

LAGETONEN REGELING:
op 30 Hz tussen - 13 dB en + 15 dB
op 70 Hz tussen - 6 dB en + 23 dB

De gemonteerde ROBIJN S12 met afgenomen
afschermplaat.

01

30 mV

RADIO-STORINGEN
Bij dit soort versterkers kan een ongewenste spon
tane ontvangst van bijv. kortegolfzenders optreden.
Een deel van de bedrading vormt dan de juiste af
stemming voor zo’n zender.
Bij het ontwerpen van de Robijn S 12 is aan dit even
tuele euvel bijzondere aandacht besteed. Er werden
speciale maatregelen genomen om de hoogfrequent
gevoeligheid minimaal te maken.
De wegen waarlangs radiofrequenties kunnen binnen
dringen zijn geblokkeerd door een juiste keuze van
aai-dingen en door de toepassing van dempcondensatoren.

n
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VERVORMING: hierbij kleiner dan 0,5% op 1000 Hz
met recht ingestelde toonregeling op 100; 1000 en
10.000 Hz.

LAGE DREUN EN RUIS
Geringe dreun en ruis van de versterker zelf is be
reikt door de toepassing van speciale ruisarme com
ponenten op die plaatsen waar dat van belang is. Er
zijn o. a. 4 ruisarme transistoren type AC 151r toe
gepast en 8 zeer ruisarme weerstanden (in het bouw
schema gemerkt met een B). Ter verkrijging van een
lage ruis werden ook een groot aantal 1 watt weerstan
den toegepast waardoor bovendien een grote stabili
teit wordt bereikt. Sommige platenspelers produce
ren een dreun (rumble). De Robijn S 12 geeft deze on
gewenste geluiden niet door omdat deze versterker
een sterk afvallende karakteristiek heeft. Bij vol opgedraaide lagetonen regelaar is de afval bij 20 Hz on
geveer 14 dB per octaaf hetgeen overeenkomt met de
cijfers die dreunfilters in de duurste versterkers te
zien geven.

beslist enige ervaring vereist. Slechts een aantal
punten dient men strikt in acht te nemen:
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UITGANGSVERMOGEN: 12 watt (6 watt per kanaal)
op 1000 Hz met een luidsprekerbelasting van 5fi per
kanaal, 11,6 watt met een luidsprekerbelasting van
7fi per kanaal.

DE STERKTEREGELAAR
Voor de sterkteregelaar P3 is een speciaal stereo
type toegepast met een uitstekende gelijkloop tussen
linker en rechter kanaal.
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technlicha produkten
afd. componenten
MUIDEN
TEL 02942-1951*

BOUWAANWIJZINGEN
De meegebrachte kartel- of veerringen dienen om
lostrekken van de schroeven te voorkomen. Men
moet deze ringen onder de moeren aanbrengen.
Chassisvoorbalk. Hierop monteren we de tweeschuifschakelaars S 1 en S 2 met schroeven die een verzon
ken kop hebben. Let bij de montage van de gelijkrichter G1 op de juiste plaatsing van de lippen gemerkt met
~ , + en -.Het lampje Lal komt eveneens op deze balk.
De twee eind transistoren AD 143 van het linker ka
naal worden ook op de chassisvoorbalk gemonteerd.
Hierbij moet men vooral te werk gaan volgens de
doorsnedetekening (z.o.z.). Het huis van de transistor
is verbonden met de collector. Deze moet geisoleerd
van het chassis blijven. Daarom mag het transistorhuis ook geen elektrisch contact met het chassis ma
ken. De transistor dient men zo op het chassis te
monteren.dat de draden e en b precies middendoor de
daarvoor bestemde chassisopeningen lopen. Tussen
transistor en chassis wordt eerst het los bijgelever
de mica-isolatieplaatje aangebracht. Vanaf de ande
re kant van het chassis wordt de isolatiebus in de
chassisopening gedrukt. Het is heel belangrijk dat de
ze precies op de juiste plaats komt om een volmaakte
isolatie tussen montageschroef en chassis te bereiken.
Tenslotte plaatst men de soldeerlip en de veerring op
de schi’oef. Het geheel wordt met de M4-moer vast
gedraaid.
Chassisachterbalk. Hierop montere men de zekeringhouders voor de zekeringen Z 1 (voor de 0,3 A zeke
ring) en Z 2 (voor de 2 A zekering), de rubber tule
voor de doorvoer van het netsnoer, de twee luidspreker-chassisdelen en de drie ingangschassisdelen voor
kristal pick-up, dynamische pick-up en radio of band
recorder. Let bij de montage van laatstgenoemde
chassisdelen vooral op de juiste plaatsing. De open
gedeelten tussen de pennen moeten gekeerd zijn naar
de luidsprekerchassisdelen. Draai de doppen van de
zekeringhouder goed vast om loszittende zekeringen
te voorkomen. De twee eindtransistoren AD 143 voor
het rechterkanaal worden ook op de chassisachter
balk gemonteerd. Voor de juiste montage zie hier
boven onder "chassisvoorbalk”.

Montagevoorbeeld van KIT 3*25

KIT 50-4
Een driowogscomblnatio bestaande uit eon
10" lagotonon, een 5x7' middentonen on
twee 2.5" hogetonen luidsprekers. Scheldingsfilter tegon intormodulatio-vorvormingen met
kantolfroquonties op 500 en 3500 Hz. Frequontloberolk 30-18.000 Hz. Vermogen 40 W. lm*
podantio 8 Si. Aanbevolen kastafmotingon en
-inhoud 36 x 65 (= front) x 30 cm: ca. 65 liter
/ 208.-

Bouwtekeningen mot kastbeschrijving
worden meogoiovord.
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Voor de aanduidingen van de weerstanden en condensatoren zie het onderschrift van het principeschema. Langs de om trek van de printplaat moet een aantal aansluitlippen wofden ingestoken. Deze zijn getekend vlak voor het insteken. Het
dunste deel van de lip moet men in het betreffende gat steken totdat de lip stuit, dan ombuigen en vastsolderen. Let bij
het monteren van de elektrolytische condensatoren vooral op de + kant. Deze is op de printplaat afgedrukt. In plaats van
een + teken kan ook een rode stip zijn aangebracht. Een condensator aangeduid met 22n kan ook het opschrift 22.000 pF
of 0,022 pF dragen. De transistoren zijn in bovenaanzicht (niet-draden zijde) getekend. De twee horizontale lijnen onder
R 34 zijn doorverbindingsdraden die nog op de print gemonteerd moeten worden. De potentiometers PI; Pil; PUI en PIV
dient men voorzichtig te monteren. Het beste monteert men eerst de lagerplaat (=steun) en eerst daarna de aansluitlip
pen. Door een ruwe behandeling zouden de weerstandbanden kunnen breken.
Chassistransformatorbalk. Hierop wordt in de eer
ste plaats de voedingstransformator type P 10 W ge
monteerd. Zet deze transformator zo op het chassis
dat de letters op het etiket corresponderen met die op
de bouwtekening. De condensatoren C 24 (2 stuks) en
C 25 montere men zodanig dat de + lip en de - lip van
elke condensator ook reeds volgens het bouwschema
komen te zitten.
SAMENSTELLEN VAN HET CHASSIS
We kunnen nu overgaan tot het aan elkaar schroeven
van het voorbalk- transformatorbalk- linkerbalk- en
achterbalkchassis.
Voor de duidelijkheid is in het bouwschema de chassisachterbalk weggeklapt getekend’. Ook het hoekchassis, waardoor de assen van de potentiometer komen,
kan nu gemonteerd worden. Gebruik hiervoor de
schroeven met verzonken koppen om de voorkant van
de chassis voorbalk glad te houden.
Voor de juiste samenstelling van alle chassisdelen
zie de tekening "Samenstelling chassisdelen".

TRANSISTOREN.
V 1 L en V 1 R = AC
V 2 L en V 2 R = AC
V 3 L en V 3 R = AC
V 4 L en V 4 R = AC
V 5 L en V 5 R = AC
V 6 L en V 6 R = AC
V 7 L en V 7 R = AD
V 8 L en V 8 R = AD

151r
151r
191
191
141
142
143
143

of AM
of AM
of AM
of AM
of AM
of AM
of AM
of AM
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i/2 W
1/2 W
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1/2 W
1/2 W
1/3 W
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1/3 W
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bruin
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bruin
bruin
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Fig.a.
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vermogen

Montage van de
transistoren op
de printplaat.

R 1 = 8,2 kR
R 2 = 470 kR
R 3 = 220 kR
R 4 = 220 kR
R 5 = 33 kR
R 6 = 33 kR
R 7 = 22 kR
R 8 =6,8 kR
R 9 = 27 kR
R 10 = 5,6 kR
R 11 = 3,3 kR
R 12 = 3,3 kR
R 13 = 10 kR
R 14 = 56 kR
R 15 = 3,3 kR
R 16 = 6,8 kR
R 17 =4,7 kR
R 18 = 1 kR
R 19 = 10 kR
R 20 = 6,8 kR
R 21 = 5,6 kR
R 22 = 47 kR
R 23 = 6,8 kR
R 24 = 150 R
R 25 = 15 R
R 26 = 10 kR
R 27 = 130 R
R 28 = 390 kR
R 29 = 68 R
R 30- = 4,7 kR
R 31 = 1,5 kR
R 32 = 1,2 kR
R 33 = 56 R
R 34 = 330 R
R 35 = 56 R
R 36 = 330 R
R 37 = 3,3 kR
R 38 = 10 R

1w
1W
1/2 W
1/2 “W
1/2 W

1w
1w
1/2 W
1/2 W
1W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W

ïw
1W

GELIJKRICHTER.
SORAL type BPH 30 V 900 mA.

FRONTPLAAT
De frontplaat behoeft niet vastgeschroefd te worden.
Deze wordt op de potentiometers geschoven en met
de knoppen vastgehouden. Achter de knoppen ko™
de meegeleverde vilt- of fiberrlngen. Het rode plas-
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bijzonderheden

grij s -rood -rood -goud
geel -paars -geel-goud
rood-rood-geel-goud
rood -rood -geel -goud
oranj e-oranj e-oranj e-goud
oranjo-oranje-oranje-goud
rood-rood-oranje-goud
blauw-grljs-rood-goud
rood-paars-oranj e-goud
groen-blauw-rood-goud
oranje-oranje-rood-goud
oranje-oranje-rood-goud
bruin-zwart-oranje-goud
groen-blauw -oranje-goud
oranje-oranje-rood-goud
blauw -grJJs-rood-goud
geel -paa rs-rood-goud
bruin-zwart-rood-goud
bruin-zwart-oranje-goud
bl auw -gr ij s -rood -goud
groen-blauw-rood-goud
geel -paars -oranje-goud
blauw-grijs-rood-goud
bruln-groen-bruin-goud
bruin-groen-zwart-goud
bruin-zwart-oranje-goud
bruin-oranje-bruin-zilver
oranje-wit-bruin-goud
blauw-grijs-zwart-goud
geel -paars-rood-goud
bruin-groen-rood
bruin-rood-rood-goud
groen-blauw-zwart-goud
oranje-oranje-bruin-goud
groen-blauw-zwart-goud
oranje-oranje-bruin-goud
oranj e-oranj e-rood -goud
bruin-zwart-zwart-goud

ruisarm
ruisarm

ruisarm
ruisarm

I

C 13 = 47 nF of 47.000 pF of 0,047 pF of 50 nF of 50.000 pF of 0,05 pF
400 V of 100 V cn hoger
C 14 = 5 pF of 4,7 pF; 35 V of hoger; rood is + kant
C 15 = 50 pF of 47 pF; 400 V of 100 V en hoger; rood is + kant
C 16 = 5 pF of 4,7 pF; 35 V of hoger; rood is + kant
C 17 = 50 pF of 47 pF; 400 V of 100 V en hoger; rood is + kant
C 18 = 250 pF of 220 pF; 6,3 V of hoger; rood is + kant
C 19 = 470 pF of 500 pF
C 20 = 100 pF; 15 V of hoger; rood is + kant
C 21 =25 pF of 22 pF; 40 V of hoger; rood is + kant
C 22 = 2,2 nF of 2200 pF of 2 nF of 2000 pF; 40 V of hoger
C 23 = 1 pF; 250 V of 100 V en hoger
C 24 = 1000 pF; 35 V of hoger
C 25 = 5000 pF; 35 V of hoger

r'ê1
ADU3

MONTAGE VAN DE TRANSISTOREN OP DE
PRINTPLAAT
De aansluitingen van collector, basis en emitter van
elke transistor zijn volgens fig.a. Schuif op de collectordraad een stukje rood isolatiekous van 9 mm
en op de emitterdraad een stukje zwart isolatiekous
van eveneens 9 mm volgens fig.b. Schuif vervolgens
de rode plastic afstandsbus over de drie transistordraden en buig de C en E draden wat uit elkaar zo
dat de plastic afstandsbus er niet meer af kan val
len. Zie fig.c. Steek tenslotte de transistordraden
door de juiste gaten van de printplaat, trek aan de
draden tot de afstandsbus goed strak tegen de print
plaat aanzit en buig de draden aan de koperbaanzijde plat tegen de printplaat en knip tenslotte op
± 2 mm lengte af. Zie fig.d. De draden E.BenC
dienen in de gaten van de printplaat te komen, die
eveneens met E, B en C zijn aangeduid.
MONTAGE VAN DE PRINPLAAT
Voor de juiste bepaling van de weerstanden, conden
satoren en transistoren kan men het beste de standaardlijst raadplegen. Let vooral op 't juiste vermo
gen van de weerstanden. Deze volgen weer uit de
weerstandafmetingen. Maak ook geen fouten met de
+ kanten van de elektrolytische condensatoren. Elk
onderdeel komt op de niet-koper zijde van de print
plaat te liggen. Steek de draden door de reeds aan
wezige gaten volgens de printplaattekening, buig ze
aan de koperbaanzijde om en soldeer ze vervolgens
op de koperbanen. Hierna kan het overblijvende stuk
je draad afgeknipt worden. Monteer vervolgens de
potentiometers PI; P2; P3 en P4. De potentiometersteunen dienen ook op de printplaat vastgesol
deerd te worden. We kunnen nu de 30 aansluitlip
pen in de printplaat drukken vanaf de niet-koperbaan zijde. Het dunste doorgestoken deel van elke
lip wordt aan de koperbaan zijde omgebogen en
vastgesoldeerd op de koperbaan. Na een zorgvul
dige controle van de printplaat kunnen we die in
het chassis monteren. De koperbaan zijde komt
naar boven. Tussen printplaat en chassis komen
de messing afstandbussen die ca. 15 mm lang zijn.
Alleen met schroef, veerring en moer wordt de print
plaat vastgeschroefd aan hetpotentiometerhoekchassis.
RESTANT BEDRADING
Restant bedrading kan nu worden aangebracht. Zie
hiervoor het bouwschema. We leggen de verbindingen
tussen de printplaat en de schakelaar S 1, de eindtransistoren AD 143, de elektrolytische condensato
ren C 25, C 24, de zekeringhouder Z 2 en de 3 ingangschassisdelen. Tenslotte brengen we de bedradingen
aan van lampfitting Lal, netschakelaar S 2, gelijkrichter G1, transformator P10 W, condensatoren C 25 en
C 24, zekeringhouder Z 1 en luidsprekeraansluitingen
lsp.
De knoop in het netsnoer (zie bouwschema rechts bo
ven) dient voor trckontlasting. Een der draden van
bet netsnoer moet men vrij maken, doorknippen en
de dan verkregen draadeinden verbinden met de ze
keringhouder Z 1. Let vooral op de + en - aanslui
tingen van de condensatoren C 24 en C 25. De gelijkrichtcel G1 (links boven) heeft twee wisselspanningsaansluitingen gemerkt 'v en een + en - aansluiting.
Let ook hier op de juiste verbindingen. De aanslui
tingen E, B en C van de 4 eindtransistoren AD 143
corresponderen met de aansluitlippen van de print
plaat die daarop aangegeven zijn met E, B en C. De
eindtransistoren AD 143 moet men zo monteren dat
de draden E en B precies middendoor de chassisgaten lopen. De letters A t/m H van de voedingstrans
formator (midden boven) corresponderen met de let
ters A t/m H op het etiket.

3

10
10
10
10
10
10

kleurringen

POTENTIOMETERS.
P1 = 47 kR, curve I ( = lineair) + 47 kR, curve I ( = lineair)
P 2 = 100 kR, curve III ( = anti-logaritmisch) + 100 kfl, curve III ( = anti-logaritmisch)
P 3 = 10 kR, curve II ( = logaritmisch) + 10 kR, curve ü ( = logaritmisch)
P4 = 10 kR, curve n ( = logaritmisch) + 10 kR, curve III ( = anti-logaritmisch)
P 5 = instelpotentiometer 47 kR

CONDENSATOREN.
C 1 = 4,7 nF of 4700 pF of 5 nF of 5000 pF; 160 V of 100 V en hoger
C
2= 5 pF of 4,7 pF; 35 V of hoger; rood is + kant
C
3 = 5 pF of 4,7 pF; 35 V of hoger; rood is + kant
C
4 = 100 pF; 15 V of hoger; rood is + kant
C 5 = 22 nF of 22. 000 pF of 0,022 pF; 400 V of 100 V en hoger
C 6 = 4,7 nF of 4700 pF of 5 nF of 5000 pF; 160 V of 100 V en hoger
C
7 = 50 pF of 47 pF; 400 V of 100 V en hoger; rood is + kant
C
8= 10 nF of 10.000 pF of 0,01 pF; 400 V of 100 V en hoger
C
9= 5 pF of 4,7 pF; 35 V of hoger; rood is + kant
C 10 = 33 nF of 33.000 pF of 0,033 pF; 400 V of 100 V en hoger
C 11 = 5 pF of 4.7 pF; 35 V of hoger; rood is + kant
C 12 = 100 pF; 15 V of hoger; rood is + kant
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Doorsnede tekening transistor montage
tic indicatorglaasje wordt in de frontplaat gedrukt.
DE ACHTERWAND wordt met twee zelftappende
schroeven vastgezet. Plaats nu ook de twee zeke
ringen in hun zekeringhouders. Let er op dat ze ver
schillend zijn. De een is voor 0,3 A en de andere
voor 2 A. Zie voor de juiste plaatsing de opschriften
op de achterwand.
AFSCHERMPLATEN
De langste afschermplaat komt op de onderzijde van
het chassis (dat is de kant waar de condensatoren en
weerstanden zitten) en schermt o.a. schakelaar S 1
en de potentiometers P 1 en P 2 af. Aan de knoppenzijde wordt deze afschermplaat op de chassisvoorbalk geschoven. Op de achterwandzijde wordt deze af
schermplaat op de chassisachterbalk vastgeschroefd
met twee zelftappende schroeven. De kortste afscherm
plaat komt aan dc andere zijde van het chassis te zit
ten , eveneens in de omgeving van de potentiometers
PI en P2. Deze afschermplaat wordt op de chassis
achterbalk geschoven en op de chassisvoorbalk vast
geschroefd met twee zelftappende schroeven.
INSTELLEN VAN DE EINDTRAPPEN
De regelpotcntiometers R 5 dienen voor een zo gunstig
mogelijke instelling van de eindtrappen van linker en
rechter kanaal. Heeft men geen meetinstrument,
toongenerator en oscillograaf ter beschikking dan kan
men het sleepcontact van genoemde potentiometers het
beste midden op do koolbaan zetten.
Is men in het bezit vnn een meetinstrument waarme
de gelijkspanningen te meten zijn dan gaat men als
volgt to werk;
Meet eerst de spanning over de 5000 pF C 25 in het
voedingsdeel.Daarna plaatsen we het meetinstrument
over de 1000 pF condensator C 24, in serie staand met
dc luldsprekeraansluiting. We regelen R 5 nu zoda
nig af dat dc spanning over C 24 gelijk wordt aan de
helft van de spanning over C 25 plus 1,1 V.
Voorbeeld: Is de spanning over C 25 bijvoorbeeld 30 V
dan moet R 5 zo afgeregeld worden dat de spanning

over C 24 gelijk wordt aan 1/2 x 30 + 1,1 =15 + 1,1 =
16,1 V.
Is men in het gelukkige bezit van een toongenerator
en oscillograaf dan kunnen de eindtrappen nog gun
stiger ingesteld worden. Belast beide kanalen tege
lijk met 5 fi en plaats over de 5 R van bijvoorbeeld
het linker kanaal een oscillograaf. Vervolgens d.m.v.
de toongenerator beide kanalen oversturen met een
sinusspanning tot afplatting van de positieve en nega
tieve sinustop van het linker kanaal optreedt. R 5 van
het linker kanaal zodanig instellen dat genoemde af
platting voor beide toppen zoveel mogelijk gelijk is.
De zelfde bewerking voert men tenslotte ook uit met
het rechter kanaal.
WAT MEN NIET MOET DOENI
Er zijn maatregelen genomen om de Robijn S12 te
beveiligen tegen overbelasting. Hiertoe zijn de ze
keringen Z 1 en Z 2 aangebracht. De sturing van de
transistoren V 7 en V 8 wordt beperkt door de weer
standen R33 en R35 elk van 56 ft.
Ondanks bovenstaande maatregelen kan de verster
ker toch defect raken door:
le kortsluiting van een luidsprekeruitgang.
2e continu sturing op de hoge frequenties d. m. v. een
toongenerator.
3e defecte snoeren aangesloten op een ingang.

het gebruik
Plaats de versterker niet in de zon of op een verwar
ming, schoorsteenmantel, televisietoestel o. i.d.
Een omgevingstemperatuur van 30° is toegestaan,
maar het is niet verstandig om de koeling van de
eindtransistoren te bemooilijken.
WIJZIGING VAN DE INGANGSGEVOELIGHEID
Govoelighcidsverlaging: De beste geluidskwaliteit
treedt op als de sterkteregelaar 1/2 tot 3/4 openstaat.
In dat gedeelte is de stereogclijkloop tussen de sec
ties van de sterkteregelaar P 3 ook hot gunstigst.
copyright De Muiderkring n.v.

Is het ingangssignaal te groot om bovengenoemde si
tuatie te bereiken dan dient men de gevoeligheid te
verkleinen. Hiertoe kan men dan tussen de nietgeaardedippen van het betreffende ingangschassisdeel
en de printplaat een paar passende serieweerstanden
opnemen. Voor een dynamische pick-up is dit voor
het linker kanaal tussen lip 3 van het chassisdeel en
de weerstand R 1 van het linker kanaal.
Gevoeligheidsverhoging: Dit kan men bereiken door
het verkleinen van de ingangsweerstanden R 1 ; R 2
of R 3. Is dit minder gewenst omdat de ingangsweerstand te laag wordt dan kan een gevoeligheidsverho
ging ook bereikt worden door een wijziging van het
tegenkoppelcircuit. Hiertoe moeten in elk kanaal
twee weerstanden gewijzigd worden. De waarden wor
den evenredig veranderd met de verlangde versterkingsvermeerdering.
Voorbeeld: Wenst men een 1,4 x grotere versterking
dan moeten de tegenkoppehveerstanden R37 van 3,3 kfi
ook 1,4 x groter worden zodat de nieuwe waarden dan
4,7 kft behoren te worden. De weerstandketen R 24 en
en R 25 van resp. 150 ft en 15 fi dient ook 1,4 x gro
ter te worden waardoor dan een totale waarde van
230ft gewenst is. Hiertoe wijzigt men R24 van 150ft
in 220 ft terwijl R25 van 15ft dan onveranderd kan
blijven. Een geringe naregeling van de regelpotentiometers P5 kan gewenst zijn. Door de kleinere tegenkoppeling zal de vervorming uiterst weinig toenemen
terwijl ook de luidsprekerdemping slechts weinig on
gunstiger wordt. Het bovenstaande geldt tot een ge voeligheidsvergroting van omstreeks 2 x.
MONTAGE IN DE KAST
Voor deze Robijn S12 stereoversterkcr is een bij
passende kast in teak, afmetingen: 9,5 x 26 x 10 om
leverbaar. De montage van het chassis in de houten
kast is zeer eenvoudig. In de linkcrchassisbalk en
transformatorchassisbalk zitten elk twee gaten. Deze
dienen voor de lange zelftappende schroeven die door
do vier bodemgaten van de kast worden geschroefd
waarbij de vier afsluitringen aan de buitenkant van
de kast moeten worden aangebracht.
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