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14-10-2019;
Van de voor mij bijzondere projecten vind ik het altijd leuk om een verslag te maken om later nog eens
terug te lezen hoe het allemaal tot stand gekomen is. Dus hier het verslag van de tweede Philips
mengversterker die ik, op dit moment, nog wil gaan bouwen.
In het verleden ben ik er al ooit eens mee bezig geweest, zo’n jaar of zes geleden alweer nadat ik bij een
partij audio die ik gekocht had twee Philips mengversterkers zaten. Ik heb toen van de onderdelen 1
werkend exemplaar samengesteld in een originele kast. Later ook nog eens een andere gekocht in een niet
zo fraaie zelfgemaakte kast. De overgebleven onderdelen en het later nog aangeschafte exemplaar
verdwenen naar zolder.

https://justoldaudio.jimdofree.com/
De aanleiding om er nu weer mee te beginnen was een ander project namelijk de Televic eindversterkers
uit de jaren 70. Als gevolg van een contact via mijn website over de PRO12 van Philips waren die in mijn
bezit gekomen. Hoe het Televic project is verlopen kan je lezen in het Televic verslag wat overigens ook op
de website van het hedendaagse wereldwijd opererende Televic staat.
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https://www.televic-conference.com/en/news-events/short-restoration-story
De Televic eindversterkers hebben hun verleden liggen in een schouwburg of theater. Nadat het Televic
eindversterker project was afgerond leek het me wel leuk om de eindversterkers aan te vullen met een
theater achtige opstelling en dan bij voorkeur met componenten van Televic. Nu was dat idee makkelijker
geboren dan in te vullen. Apparatuur van Televic uit die tijd is bijna niet te vinden. Ik ben in een
maandenlange zoektocht op Internet drie eindeversterkers en wat mengeenheden tegengekomen uit
dezelfde periode. De (vraag)prijzen waren idioot hoog, koop je zomaar een nieuwe mengtafel voor van
semiprofessionele kwaliteit. Dus al gauw was ik erachter dat het idee van een Televic mengtafel het niet
ging worden. Ik heb nog gekeken naar Stanford mengpanelen uit die tijd die onder licentie van Televic
gebouwd zijn door Stanford maar kon hier niet heel erg enthousiast van worden terwijl dat wel de
makkelijkste weg zou zijn geweest.
En toen kwam opeens de herinnering aan de zelfbouw mengeenheden van Philips weer boven borrelen.
Geen idee wat ik nog op zolder had liggen, dus misschien was dat wel een optie voor een mengtafel bij de
Televic eind versterkers. Kan ik zelf een kast bouwen in dezelfde stijl als voor de Televics.
18-10-2019;
Eerst maar eens even wat informatie verzamelen op het internet. Daar kwam ik onder andere op de site
van “Eli” terecht, volgens mij de meest fanatieke verzamelaar in Nederland als het gaat over de
mengeenheden van Philips.
https://www.eliveld.nl/themes/philipsmengversterkerreloaded/philipsmengversterkerreloaded.html
Daar vond ik ook een artikel in de “Philips Hobbyskoop 14/15” uit mei 1976, onder de titel: Philips
onderdelenpakketten voor mengversterkers leveren in schouwburg professioneel geluid. Toen mochten
titels nog best lang zijn…., hahaha. Het verhaal gaat over de bouw en toepassing van een mengversterker
voor schouwburg Ogterop in Meppel. Toneelmeester Andre Bikker zegt hierover: Ik sta er nog dagelijks
versteld van. Voor mij de aanleiding om te besluiten dat de Philips mengversterkers best toegepast konden
worden voor een mengpaneel in combinatie met de Televic eindversterkers. De Televics dateren volgens de
schema’s die ik van de Televic company heb mogen ontvangen uit 1976, dus wat betreft de tijdgeest komt
dat prima uit.
Verder nog meer nostalgische informatie over de toepassing van de zelfbouw mengversterkereenheden in
kleine studio’s en bij lokale omroepen.
Ook zag ik op het forum van de MFBfreaks dat het onderwerp “Philips mengversterkers” ook weer actueel
was en daar verwezen werd naar het verhaal over de bouw van mijn eerste Philips mengpaneel…., hahaha
leuk om te zien en ik zal mijn activiteiten in het kader van het tweede mengpaneel daar ook posten.
25-10-2019;
Aan de slag dan maar; vandaag de zolder opgegaan en alles wat ik daar kon vinden met betrekking tot
onderdelen voor de Philips mengversterker naar beneden gehaald. Een doos met losse onderdelen die over
waren na de bouw van mijn eerste mengpaneel bouwproject en het later aangeschafte mengpaneel. Er zit
van alles bij, eerst maar eens een overzicht gemaakt wat er allemaal is.
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nummer

Omschrijving

aantal

Opmerking

NL3402
NL3703
NL3704
NL3706
NL7305
NL7306
NL7307
NL7607
NL7309PC
NL7314
NL7412PC
NL7416
NL7419
NL7611

Voorversterker 2(Watt)
Stereo monitor versterker
Luidspreker eenheid
Stereo selector eenheid
Dubbele microfoon voorversterker
Dubbele toonopnemer voorversterker
Dubbele line voorversterker
Stereo line voorversterker
Dubbele mengeenheid
Niveaumeter eenheid
Volgversterker
Panorama regeling
Gestabiliseerde voeding
Dubbele toonregeleenheid

2
1
1
2
1
4
4
2
2
2
2
1
1
7

Philips zelfbouwpakket

diversen

Kabeltjes, stekers, knoppen, boutjes en
moertjes, blinde freems, blinde
afdekplaatjes, custom built voedingen

(MIC) 2x mono
(PU)
(TAPE / RAD)
Voor 6 eenheden
(VU)

24(V)-200(mA)

Wie wat bewaard heeft
wat.

26-10-2019;
Ik heb me vandaag maar eens verdiept in de mogelijkheden, wat zou ik willen en wat is mogelijk met wat er
is. Op basis van het artikel in de Hobby Skoop 14/15 zou ik de volgende bezetting willen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorversterkers :
Toonregeling
:
Selector eenheid :
Panorama regeling :
VU meter eenheid :
Mengeenheid
:
Monitor versterker :
Monitor speakers :
Voeding
:

2x NL7305, 2x NL7306, 4x NL7307
9x NL7611 (voor alle voorversterkers en volgversterker)
2x NL3706 (met deze bezetting heb je er minimaal 2 nodig)
2x NL7416 (elke microfoon voorversterker een panorama regeling)
2x NL7314 (voor en na de volgversterker)
2x NL7309 (bij deze bezetting heb je er minimaal 2 nodig)
1x NL3703
2x NL3704 (voor stereo weergave)
1x NL7315 (de zware voeding 24(V)-750(mA)

Waarom deze bezetting: 2x mic, 2x PU is vrij standaard, 4x TAPE omdat ik daar een liefhebber van ben.
Panaroma regeling omdat ik dat een leuke feature vindt. Toonregeling voor en na de volgversterker, alsook
de VU omdat je dan alles goed kan instellen. 2x monitor speakers omdat stereo weergave nu eenmaal 2
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luidsprekers nodig heeft. En op deze manier komt het dicht bij een toepassing voor een “klein” theater in
combinatie met de Televic veresterkers.
Maarrrrrrrr…., uiteraard is datgene wat ik zou willen niet aanwezig in wat er van zolder is gekomen. Nu kan
ik natuurlijk proberen om dat nog ergens op te duikelen maar dat was in eerste instantie niet de bedoeling.
Maar ik ga het wel proberen.
Eerst maar eens kijken wat er het dichtst bijkomt. De Philips zelfbouw mengpanelen zijn eigenlijk uitgelegd
op de toepassing van 6 voorversterkers, of een veelvoud van (6-1). Als ik het aantal voorversterkers
reduceer naar 6 worden de mogelijkheden al een stuk gunstiger. Er is maar 1 mic voorversterker en ook
maar 1 panorama regeling dus dat komt dan ook weer beter uit. Het “theater” verhaal is dan niet meer
echt van toepassing helaas. Een theater met maar twee microfoons is wel een beetje karig. Maar als ik kijk
naar het gebruik van de mengversterker zal dat geen bezwaar zijn.
Als ik dan ook een TAPE voorversterker laat vervallen zit ik aan 6 voorversterkers. Toon regel eenheden heb
ik dan voldoende, VU-voor en NA kan ook, selector unit heb ik er dan maar 1 van nodig, de kleine voeding is
dan nog steeds ontoereikend. En ook een luidspreker unit te kort. Dan laat ik die eruit en bouw de
luidsprekers in de zelf te bouwen kast, moet er nog wel een oplossing komen voor die vreemde impedantie
van de luidsprekers van 25(Ω). Voor de Voeding heb ik vast nog wel wat liggen en die bouw ik dan los in de
kast.
27-10-2019;
Hmmmmm, ik denk dat ik er wel aardig uit ben. Eerst maar eens een blokschema tekenen zoals dat ook in
de handleiding “mengversterkers voor zelfbouw” staat. En dat zou er zo uit kunnen zien:

Volgens bovenstaand blokschema zou ik de mengversterker kunnen bouwen met uitzondering van:
1. De luidspreker eenheden voor de monitor (vervangen door iets in de kast te bouwen)
2. De voeding te vervangen door iets wat ik heb liggen
3. De verlichting van de VU eenheid te vervangen door LED
De indeling, zoals dat ook wordt gepresenteerd in Hobby Skoop en de handleiding mengversterker
eenheden, zou er dan als volgt uit kunnen zien:
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Als ik de mengversterker meer “theater” toepassing zou willen geven, de monitor luidsprekers uitvoeren in
originele eenheden, een optimale afstemming van de microfoonvoorversterkers en wat “nice to have” zou
ik het volgende, aan de zolder voorraad ontbrekende nog willen toevoegen:
1.
2.
3.
4.
5.

1x NL7305 (dubbele microfoon voorversterker)
1x NL7416 (panorama regeling)
2x NL3711 (dubbele toonregeleenheid met presence / absence, voor de mic voorversterkers)
1x NL 3713 (dubbel ruis en dreunfilter) (nice to have)
1x NL3704 (luidspreker eenheid, want ik heb er maar 1 en 2 vind ik gewoon mooier)

Hiervoor ga ik eens op zoek en wat lijntjes uitgooien om te kijken of ik eraan kan komen. Een extra dubbele
mengeenheid en eventueel een extra selector switch heb ik in mijn voorraad. Als ik er niet aan kan komen
of als het te veel gaat kosten, ga ik het meer eenvoudige mengpaneel bouwen.
Inmiddels ook een bijdrage, eigenlijk een melding van het project gedaan op het forum van de MFBfreaks
waar toevallig weer een nieuw topic is gestart over de mengeenheden:
https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?f=9&t=13102
En ook nog maar even de link naar mijn topic uit 2010 op MFBfreaks met het relaas over de wederopbouw
van mijn eerste mengpaneel gebouwd met de mengeenheden van Philips:
https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?f=9&t=1771
28-10-2019;
Vandaag een bericht gestuurd naar de eerdergenoemde “Eli”’ en die blijkt Erwin Eliveld te heten. Al snel
reactie en Erwin is bereid voor mij te willen kijken of hij in zijn voorraad wat voor me heeft liggen.
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1-11-2019;
Antwoord van Erwin gehad, die heeft mijn bericht doorgezet naar een aantal “maatjes” en vandaag de
melding dat maatje Jan de modules die ik aan Erwin had doorgegeven had liggen en dat ik met hem contact
op kan nemen. Maatje Jan een e-mail gestuurd met daarin de vraag wat ze moeten gaan kosten want dat is
voor mij wel belangrijk om van tevoren te weten. Erwin nog even wat info gegeven over de te volgen
stappen in de bouw en nu maar weer afwachten. Ik heb op de site van Erwin een goed idee gevonden voor
de vervanging van de originele voeding dus dat ga ik nu maar eerst even proberen.
Als het met de aanschaf van de eenheden goed komt heb ik de volgende bezetting, die wellicht nog wel kan
veranderen maar voor wat betreft de hoeveelheid en type eenheden hetzelfde zal blijven. Dit is belangrijk
om te bepalen hoe “zwaar” de voeding zal moeten zijn.

NL3713
Dubbel
Ruis en Dreun filter

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7412
Stereo
volgversterker

NL7306
Dubbele
toonopnemer (PU)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7306
Dubbele
toonopnemer (PU)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7307
Dubbele line (TAPE)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7307
Dubbele line (TAPE)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7305
Dubbele
Microfoon (MIC)
voorversterker

NL7416
Dubbele
Panorama
regeling

NL3711
Dubbele
toonregeleenheid
Met presence

NL7305
Dubbele
Microfoon (MIC)
voorversterker

NL7416
Dubbele
Panorama
regeling

NL3711
Dubbele
toonregeleenheid
Met presence

NL7307
Dubbele line (RAD)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7607
Stereo line (CD)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7607
Stereo line (CD)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL3706
Selector
Eenheid

NL3706
Selector
Eenheid

NL3703
Stereo
Monitor versterker

NL740 BL
NL370 FR
Custom voeding

NL3704
Luidspreker eenheid

NL7314
Dubbele
Niveaumeter
eenheid
NL7309
Dubbele
Mengeenheid
Verwerken in kast

NL7309
Dubbele
Mengeenheid
Verwerken in kast

NL7314
Dubbele
Niveaumeter
eenheid

NL3704
Luidspreker eenheid

NL7415
Alleen frontplaat
On / Off

Ietsje groter dan de eerste versie……..,
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Het Blokschema:
NL7306
Dubbele
toonopnemer (PU)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7306
Dubbele
toonopnemer (PU)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7307
Dubbele line (TAPE)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7307
Dubbele line (TAPE)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7305
Dubbele
Microfoon (MIC)
voorversterker

NL7416
Dubbele
Panorama
regeling

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7309
Dubbele
Mengeenheid

NL7305
Dubbele
Microfoon (MIC)
voorversterker

NL7416
Dubbele
Panorama
regeling

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7309
Dubbele
Mengeenheid

NL7307
Dubbele line (RAD)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7607
Stereo line (CD)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7607
Stereo line (CD)
voorversterker

NL7611
Dubbele
toonregeleenheid

NL7415
Gestabiliseerde
voeding

NL3706
Selector
Eenheid

NL7314
Dubbele
Niveaumeter
eenheid

NL7611
Dubbele
Toonregeleenheid

NL3713
Dubbel
Ruis en dreun filter

Televic
eindversterker

NL7412
Stereo
volgversterker

NL7314
Dubbele
Niveaumeter
eenheid

Televic
eindversterker

NL3704
Luidspreker
Eenheid
NL3703
Stereo
Monitor versterker
NL3704
Luidspreker
Eenheid

NL3706
Selector
Eenheid

In tabelvorm de eenheden en hun aansluitwaarde:
nummer

omschrijving

NL3703
NL3704
NL3706

Stereo monitor versterker
Luidspreker eenheid
Stereo selector eenheid
Dubbele toonregeleenheid
met presence
Dubbel Ruis en Dreun filter
Dubbele microfoon
voorversterker
Dubbele toonopnemer
voorversterker
Dubbele line voorversterker
Dubbele mengeenheid
Niveaumeter eenheid
LED verlichting VU meters
Volgversterker
Panorama regeling
Gestabiliseerde voeding
Dubbele toonregeleenheid

NL3711
NL3713
NL7305
NL7306
NL7307
NL7309PC
NL7314
NL7412PC
NL7416
NL7419
NL7611

Aansluit
waarde p/st
In (mA)
300
-

aantal

1
2
2

Aansluit
waarde totaal
in (mA)
300
0
0

24

2

48

10

1

10

15

2

30

9

2

18

5
7
25
17
14
17

5
2
2
2
1
2
1
8
Totaal:

25
14
50
34
14
0
0
136
679(mA)
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Even in de voorraad adapters en voedinkjes gekeken en een voedinkje wat ik heb liggen kan 840(mA)
leveren, dus dat moet goed gaan. Nou dan gaan we eerst maar eens kijken of we dat voedinkje kunnen
inbouwen. Ik heb het huis van de voeding, een oude adapter, opengemaakt en gekeken naar de
mogelijkheden om deze op een blind freem (is de benaming zoals deze door Philips wordt gehanteerd) kan
monteren. Ik heb het volgende gedaan:
•
•
•
•
•
•

4 gaten, 3(mm) geboord in het huis van de voeding
6 gaten geboord in het freem, de twee extra gaten zijn voor een kroonsteen
Het huis van de voeding gemonteerd met rubber tussen ringen op het freem
Aansluitingen 220(V) en 24(V) gemaakt naar de kroonsteen
Kap van het huis aangebracht met twee tie-wraps
En even getest.

En jawel het geheel werkt en ziet er solide uit, zo die hebben we gehad, nu de rest nog.
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3-11-2019;
Vandaag wat zitten experimenteren met LED’s voor de verlichting van de VU meters. Omdat ik nu geen
wisselstroom aan boord heb van 6(V) als gevolg van de toepassing van de alternatieve voeding moet ik wat
anders toepassen en leek me LED wel aardig. Ik heb nog 4 witte LED’s liggen, de voorschakelweerstand
uitgerekend en op mijn breadboard even getest. Nu nog het freem van het VU meter paneel aanpassen.

8-11-2019;
Zo het was me het weekje wel, het is mega-druk op mijn werk en weinig tijd gehad voor de hobby. Maar
toch wel voortgang geboekt. Inmiddels de nodige correspondentie gevoerd met Jan die alle modules, die ik
graag wilde, heeft liggen en een afspraak gemaakt voor komende week om de modules op te halen. Erwin
nog even een berichtje gestuurd en bedankt voor het contact met Jan. Dit weekend maar eens verder
kijken wat we gaan doen.
14-11-2019;
Zo vandaag op de terugweg vanuit Veendam langs Jan, hij woont in Heerde dus dat komt mooi uit. 19:00
uur sta ik bij hem voor de deur. Na even kennis gemaakt te hebben en even naar de modules te hebben
gekeken die hij al klaargezet heeft gaat Jan helemaal los en haalt van alles van de zolder. Het Velleman
paneel en de nieuwe prints die hij daarvoor heeft laten maken in China, boeken, tijdschriften en vele
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verhalen. Ook over zijn andere hobby in de radio uitzend wereld. Veel foto’s bekeken en radio-uitzendingen
beluisterd. Jan had “nog wat” bestanden voor me over van alles en nog wat die ik wel mocht hebben en die
werden tijdens mijn verblijf overgepompt op mijn externe harddisk die ik had meegebracht. 50(GB) aan
data…., hahaha kan ik weer even vooruit. Inmiddels is het 22:45 als ik naar huis ga en om 23:56 was ik
thuis…., je moet er wat voor over hebben, maar een fijne avond gehad en....., alles compleet.

16-11-2019;
Vandaag is Linda jarig maar voordat de visite het huis overneemt toch nog wat kunnen doen. De VU-meter
freems heb ik aangepast, de originele lip voor de bevestiging van de verlichting verwijderd, drie nieuwe
gaatjes geboord en de printjes voor de LED verlichting gemaakt en gemonteerd. Het ziet er netjes uit en
geeft de VU-meters een prima verlichting in het donker.
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17-11-2019;
Zoals bijna altijd zitten de VU-meters vast. Ik heb ze stuk voor stuk open gemaakt, een beetje bijgesteld met
het schroefje aan de bovenzijde en een druppie naaimachine olie toegevoegd. Ze dansen er weer lekker op
los, de behuizing weer dicht gemaakt en de boel maar eens gemonteerd om te kijken hoe het er uit ziet, ik
vind het helemaal prima. De volgende stap is het maken van een ontwerp voor de kast. Dat ga ik doen met
Sketch-up, gewoon vanwege het feit dat ik niets anders heb.
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20-11-2019;
Voor mijn werk in 2 dagen naar Veendam en vanavond op de hotelkamer een start gemaakt met de
tekening voor de kast. Het was weer even wennen aan Sketchup want het was alweer een tijd geleden dat
ik er mee gewerkt had. Eerst een paneel getekend en de configuratie met drie panelen boven elkaar. Een
principe doorsnede gemaakt, en het te gebruiken houtwerk in combinatie met aluminium profielen om de
panelen te bevestigen.
23-11-2019;
Vandaag de tekening afgemaakt en op basis van de principe doorsnede een tekening van de gehele kast
gemaakt. Hieronder wat printscreens van het resultaat:

Nu eerst even kijken wat er nog aan materiaal in mijn scrap-yard aanwezig is, een nieuw zaagblad bestellen
en ontbrekend materiaal bestellen en dan kan ik aan de slag met het bouwen van de kast.
8-12-2019;
We zijn inmiddels weer twee weken verder, en eigenlijk niet veel voortgang kunnen boeken. Inmiddels wel
de aluminium profielen in huis en het nieuwe zaagblad voor de zaagtafel gemonteerd. Ook nog wat details
getekend voor de kast met name de bevestigingsbeugeltjes voor de aluminium profielen. Ik heb ze geprint
met de 3D printer en het ziet er best aardig uit. De komende week weinig tijd, misschien volgende week
zaterdag dan kan ik een start maken met de kast.
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15-12-2019;
Eindelijk weer wat tijd om verder te gaan met het mengpaneel. Vanmorgen nog wat Philips componenten
opgehaald van de 900 serie, die kwam ik tegen op Marktplaats en ik miste nog een versterker. Ik heb nu
een complete set. In de middag een start gemaakt met het zagen van de houten profielen en het boren van
de vele gaatjes in de aluminium profielen. Goed gereedschap is dan erg fijn en ik ben blij dat ik een nieuw
zaagblad heb gekocht voor mijn zaagtafel. De zaagsnede is razend strak en geen splinters. De Sketchup
tekening is een uitkomst, wat het precies zagen van de profielen een stuk gemakkelijker maakt.
16-12-2019;
Op tijd van mijn werk vertrokken om nog wat te doen aan de kast voor het mengpaneel. De houten en
aluminium profielen samengesteld. Ik heb de aluminium profielen min of meer verzonken in de houten
profielen gemonteerd zodat na montage van de mengpaneel eenheden een egale bovenzijde van de kast
ontstaat. De bovenzijde van de eenheden vallen gelijk met de bovenzijde en randen van de kast. Iets meer
werk maar wel een stuk mooier vind ik zelf. Gelijk maar even gepast of alles klopt en de profielen en de
achterzijde met wat dekplaatjes van de eenheden in elkaar gezet. Ik ben er zeer tevreden over.
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17-12-2019;
Vanavond de achterzijde van de kast in elkaar gelijmd. De achterzijde bestaat uit vijf aparte delen die ik met
houtlijm heb samengesteld. Altijd weer een uitdaging om alle delen goed te klemmen na het lijmen. Ik
maak de opstelling altijd eerst compleet zonder lijm en als de opstelling klaar is dan gaat de lijm ertussen
en wordt er geklemd zonder verrassingen of improviseren wat nogal eens beschadigingen kan opleveren.
Van het weekend de rest afmaken.

21-12-2019;
Zo even een dag om eens lekker wat voortgang te maken. Vandaag de zijkanten van de kast gezaagd en wat
bevestigingsbeugeltjes van aluminium hoekprofiel. Ik wil in eerste instantie geen zichtbare schroeven aan
de buitenzijde van de kast. Rond de middag zit de boel in elkaar en is het vervolgens 24 uur wachten totdat
de lijm volledig is uitgehard. In de middag alvast begonnen met het bij elkaar zoeken van de benodigde
connectoren voor de voeding van de eenheden, oude draadjes de-solderen en de contacten schoonmaken.
Soms verbazingwekkend hoe sommige connectoren er uitzien. Solderen is een vaardigheid die niet
iedereen voldoende beheerste in het verleden lijkt het.
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22-12-2019;
Vandaag het verslag weer wat bijgewerkt, de foto’s ge-upload, de klemmen inmiddels verwijderd van de
kast, alles ziet goed vast en het schuren kan beginnen. Kijken of we daar van de week wat tijd voor hebben.
23-12-2019;
Het voordeel van vakantie is dat je wat extra tijd hebt voor jezelf en dat heb ik vandaag besteed aan het
schuren van de kast. Het eindresultaat is mooi en ik ben er tevreden over. Precies werken heeft altijd zijn
voordelen bij het schuren, minder schuurwerk en een mooier eindresultaat.
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24-12-2019;
Vandaag alle modules bij elkaar gezocht en gemonteerd in de kast, tijdelijk dus niet alle boutjes
aangebracht, want ik ga alle modules nog stuk voor stuk schoonmaken en re-cappen. Toch wilde ik alles
alvast in de kast monteren om te kijken of het (goed) past, om de juiste plek te bepalen voor de
bevestigingsrails voor de bedrading en de mengmodules. En ik was toch wel heel nieuwsgiering hoe het
geheel er uit zou zien. En ik moet wel zeggen dat ik echt wel onder de indruk ben van het resultaat tot nu
toe, als ik dat zelf mag zeggen. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant indrukwekkend. Tot zover
een succesvol project, en best wel een mega-project voor mij. Vandaag ook weer wat opnames gemaakt
voor de documentaire die mijn zoon van dit project gaat maken en ook een time-laps van het monteren
van de modules, leuk om te zien en terug te kijken.
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2-1-2020;
Een paar goede feestdagen achter de rug met de familie en het gezin. Op dit moment nog een paar dagen
in een vakantiewoning in Eerbeek, lekker even relaxen in een mooie omgeving, lekker wandelen en gewoon
even niets moeten. In de afgelopen dagen nog wel wat gedaan aan het paneel:
•

De 24(V) voeding zit er in, 3 hoofdaders met aftakkingen gemaakt en bevestigd aan de aluminium
profielen, ik ben blij dat ik ze er in gemaakt heb, op deze manier hou je de draden business redelijk op
orde. Voor de draden de aders van oude 220(V) snoeren gebruikt in de kleuren blauw(-) en bruin(+). De
voeding van de led’s voor de VU-eenheden heb ik achteraf nog gewijzigd en direct aan de
voedingaansluitingen van de PCB gesoldeerd, scheelt weer twee aftakkingen.
o Xx (st) 24(V) voeding aansluitingen
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•

•
•

•

De panorama modules verplaatst, zoals altijd eerst de beschrijving lezen en dan gaan bouwen. De
panorama module moet direct voor de mengeenheid volgens de beschrijving en dat zaten ze in de
bedachte opstelling niet. Je kan dat natuurlijk met de bedrading oplossen maar dat is niet zo netjes als
dat de modules in de juiste volgorde zitten, dus maar aangepast.
1 panorama eenheid omgebouwd, de pcb zat 180 graden gedraaid gemonteerd, dat zal ooit wel een
reden hebben gehad. Nu zijn ze gelijk wat weer wel zo netjes oogt met de bedrading.
Bij de mengeenheid waar de panorama eenheden op worden aangesloten, de weerstanden bij de
ingangen verwijderd en vervangen door een draadje, is volgens de beschrijving, want die weerstanden
zitten al op de panorama eenheid zelf. Ook hier weer een RTFM momentje, anders kan je dat allemaal
achteraf gaan zitten doen.
Alle stekers uit de oude mengpanelen ontdaan van draadresten en nieuwe signaal kabels gemaakt. Best
wel even wat werk voor zo’n uit de kluiten gewassen paneel:
o Xx (st) stekers
o X (m) verbindingskabels

•

De signaal kabels tussen de modules zitten er nu bijna allemaal in. Nog wat probleempjes met de
ruimte voor de stekers aan de bovenste modules. Ik heb de maatvoering van de buitenzijde van de kast
ongeveer gelijk gehouden met die van de originele kast, echter is mijn kast 17(mm) dikker en die valt in
de binnenkant van de kast, dus aan de binnenzijde wat minder ruimte.

•

Daarom stekers wat aangepast en een borgplaatje ontworpen in sketchup, komend weekend even
printen en monteren.
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De volgende stappen zijn het uitzoeken van de signaalkabels voor de binnenkomende signalen, opname
mogelijkheid, de indeling van de DIN-connectoren aan de achterzijde. Nog best wel wat te doen maar we
komen steeds verder.
4-1-2020;
De laatste dagen van de vakantie, de tijd besteed aan het uitzoeken van de aansluitingen en ik denk dat ik
er met informatie van het wereld-wijde web aardig uit ben. In de voorraad scrap in mijn mancave wat oude
aluminium plaatjes opgeduikeld en op maat gemaakt. De gaten afgetekend en geboord en het resultaat valt
me niet tegen. Rekening gehouden dat we niet alleen DIN-aansluitingen hebben, dus ook wat “tulp”
connectoren aangebracht voor met name de aansluiting van CD-spelers en voor de twee afzonderlijke
Televic eindversterkers. De DIN-connectoren zijn allemaal uit de voorraad gered spul uit oude audio
apparatuur en uiteraard de “donor” panelen. Ik heb er over gedacht om de aluminium platen zwart te
spuiten maar vindt het onbehandelde aluminium beter passen bij de rest van het “blanke” aluminium. De
gebruik sporen op de platen passen daar ook beter bij, het is tenslotte niet nieuw. De gebruik sporen geven
het meer karakter vind ik, zolang het maar niet echt een mishandelde indruk geeft.

En nu maar DIN-connectoren aansluiten.
12-01-2020;
Afgelopen weekend niets aan het paneel gedaan, geen vorderingen helaas. Dochterlief moet voor haar
studie bouwkunde weer een maquette maken en daarvoor is pa altijd een fijne hulp. Onderdelen zagen,
gaatjes boren, 3D ontwerpen maken en printen. Hahaha.., altijd weer genieten. Komende week zal er ook
weinig progress zijn want ik moet voor mijn werk een week naar Zuidbroek.
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13-01-2020;
Op de hotelkamer in Veendam het verslag bijgewerkt zodat ik morgen een update naar Erwin kan sturen.
(is wat later geworden
, sorry)
01-02-2020;
Er is weer wat aan progress te melden want de afgelopen weekenden was er weer wat tijd om aan het
mengpaneel te besteden. De connector platen met de DIN-aansluitingen, en ook een paar tulip
aansluitingen gebruikt, voorzien van de bedrading. Ook hier geldt weer, groot betekent, veel aansluitingen,
veel bedrading, veel soldeerwerk. Tussendoor nog een soort van frame geprint (3D) om de bedrading van
de connectoren aan vast te maken om te voorkomen dat vooral tijdens de werkzaamheden aan het paneel
de bedrading afbreekt van de verbindingen. De bouwbeschrijvingen van de eenheden geven duidelijk aan
hoe de DIN-connectoren aan te sluiten. Gelijk rekening gehouden met de te volgen weg van de
aansluitingen naar de diverse eenheden zodat er twee kabelbomen ontstaan die op een redelijk nette
manier door het paneel heen lopen.

Over het algemeen de DIN-connector toegepast, past het best in de tijdgeest. Voor de aansluiting van CDspelers (die waren er nog niet ten tijde van het uitkomen van deze mengeenheden) heb ik tulip
connectoren toegepast. Ook voor de aansluitingen van de Televic eind versterkers en MFB-luidsprekers,
extra tulip aansluitingen aangebracht. Wat waar zit heb ik in eerste instantie aangegeven zoals op de foto’s
is te zien, Met zoveel aansluitingen ben je al snel de weg kwijt. Later gaan we daar iets mooiers voor
maken. De 220(V) aansluiting ook aangebracht, niet in de tijdgeest...?, hoewel de ReVox A77 uit die tijd, en
de PRO12 ook overigens, hebben eenzelfde aansluiting, dat is weer een hele geruststelling. De 220(V)
aansluiting gaat naar de originele voedingseenheid, echter zonder voeding, want die heb ik vervangen door
een moderne 24(V) voeding. De looks zijn dus hetzelfde echter de techniek is van vandaag.
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02-02-2020;
Nu de bedrading voor een groot gedeelte aangebracht is kunnen we eens kijken of er een beetje leven in
het paneel te blazen is. Wellicht helemaal niet het goede moment maar ik ben gewoon nieuwsgierig. De
N4520 er aan gehangen, de output aangesloten op mijn testversterker op de werkbank en het paneel
gecontroleerd opgestart met de variac en een lamp in serie. Hmmm..., geen sluiting, de LED’s van de VU
meters lichten op. We hebben signaal van de N4520, echter geen uitgangssignaal. Even wat stekers
omzetten leert me dat er 1 mengversterker helemaal geen signaal doorgeeft en dat de andere alleen 1
kanaal signaal doorgeeft. Hmmm..., daar gaan we eerst maar eens naar kijken. Maar wel leuk dat we er
geluid uit hebben kunnen krijgen.
08-02-2020;
De Mengversterkers uitgebouwd, dat is weer het voordeel van die kabels met die stekers; kabels los maken
en uitbouwen is zo gebeurd, alleen wel even in de gaten houden welke steker waarvan is en waar die moet
zitten. Wellicht de kabels in een later stadium maar van een label voorzien of zo.

De kleine elco’s zijn rot, dat kan je vanaf de buitenkant al gewoon zien, de prut komt gewoon naar buiten,
daar hoef je niet voor te meten. De “grote” elco’s vertonen dat verschijnsel niet dus die laten we mooi even
zitten. Zullen best wel in waarde verlopen zijn na zoveel jaar maar we gaan eerst kijken of de boel wil
functioneren. De desbetreffende elco’s vervangen door nieuwe exemplaren uit wat ik nog in de voorraad
had liggen en de mengeenheden hangend aan hun bedrading weer getest. En jawel het stereo leven is in
beide eenheden terug. De eenheden weer even op hun plaats aangebracht we kunnen verder met de
functie test.
Ik heb alle eenheden getest, en eigenlijk doet alles het zoals het moet. Uiteraard soms met gekraak en
gespetter, maar geen eenheden waarbij het helemaal stil blijft, dus dat is een goed teken. Een verkeerd
aangesloten DIN-connector bij een microfoonaansluiting en een hangende VU-meter zijn eigenlijk de
verrassingen. Op andere eenheden ook de nodige rotte elco’s gezien dus die gaan we allemaal nog een
keer vervangen.
Eerst maar verder met het compleet maken van het geheel. De voeding is al uitgelegd alleen wil ik wel het
originele voedingspaneel met de zekering en het rode lampje in het paneel hebben. En dat moet natuurlijk
ook werken. Ook hier komt de bouwbeschrijving weer goed van pas. Voor deskundigen onder ons zal het
allemaal wel niet veel voorstellen maar deze werktuigbouwer wil altijd graag weten wat hij aan het doen is
en wat hij gedaan heeft voordat hij een stekker in het 220(V) stopcontact steekt. De eenheid ontdaan van
de oorspronkelijke voeding, een kroonsteen gemonteerd om de draden aan te kunnen sluiten, de zekering
en het lampje opnieuw bedraad en jawel alles werkt naar behoren en in 1 keer goed.
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09-02-2020;
De volgende uitdaging, ik wil alle mengeenheden kunnen afluisteren via de monitor speakers of een
koptelefoon. Daar hebben we de selector eenheid voor, twee stuks want er kunnen er maar zes aan een
selector unit worden aangesloten en we hebben er negen. Het probleem met de schakelaars van de
selector units die ik daarvoor heb, is dat ze heel erg zwaar gaan. Waarschijnlijk de ouderdom, opgedroogd
smeermiddel en wat al niet meer. Dus maar even opengemaakt, dat kan gelukkig bij deze schakelaars. Het
is goed te doen, wel met beleid uiteraard en goed opletten bij demonteren en monteren. Er zitten namelijk
twee kogeltjes in en daar tussen een veertje, die kogeltjes zijn klein en onder de invloed van dat veertje zijn
ze in staat een flinke afstand door de lucht te maken. Ik heb 10 minuten op m’n knieën zitten zoeken en
gelukkig gevonden. Altijd weer leuk die ontdekkingsreizen door dit soort voor mij onbekende onderdelen.
De schakelaars, inclusief de contacten schoongemaakt, van wat multifunctioneel vet voorzien, weer in
elkaar gezet en terug op de print gesoldeerd. Zes stekers van oude draadresten ontdaan en ze zijn er weer
helemaal klaar voor.

Nu eerst maar eens uitzoeken hoe we de selector eenheden gaan aansluiten want wat ik er over gelezen
heb is dat niet echt op een handige wijze voorzien door de heren van Philips.
10-02-2020;
Op mijn Hotelkamer, dit keer in Zuidbroek het hele verslag nog een keer doorgelezen, nog wat tekstuele
onvolkomenheden aangepast. Deze versie gaat naar Erwin zodat hij het kan publiceren op zijn website.
15-02-2020;
De bouw beschrijving van de selector eenheid er eens bij gepakt en nagegaan hoe de verschillende
mengeenheden daarop aangesloten moeten worden. Dat verschilt per eenheid:
Geschikte afluisterpunten in de voorversterker eenheden zijn:
NL7305; NL7307 en NL7607: 4 (rechts), 14 (links)
NL 7306 en NL7606: middenaansluiting van R15 (rechts), middenaansluiting R115 (links). De punten zijn zo
gekozen dat de stand van de sterkteregelaar van de voorversterker niet van invloed is op het signaal naar de
monitor versterker.
De punten eens opgezocht op de eenheden en met name de aansluitingen 4 en 14 zitten eigenlijk aan de
koperzijde op de PCB. Dat vind ik niet zo handig en is ook weer lastig om de bedrading naar de selector
eenheid aan te brengen. Eigenlijk wil ik de bedrading gewoon met een stekker of demontabele verbinding
aanbrengen. Daar eens over nagedacht en het volgende op gevonden.
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In de voorraad heb ik nog wat kleine PCB draadconnectors liggen, die moeten eigenlijk op een PCB
gesoldeerd worden maar dat is niet zo handig in dit geval. Dan maar een custom clip maken die op de PCB
geklemd kan worden, twee doorvoer kanaaltjes erin en daarop de draadconnector met vooraf de
aansluitdraadjes daaraan gesoldeerd en vervolgens op de clip gelijmd. De aansluitdraadjes vervolgens aan
de component zijde aan de punten 4 en 14 gesoldeerd, want die steken door de PCB heen. Op die manier
een demontabele verbinding gemaakt die mechanisch “spanningsloos” is, waardoor het afbreken van
bedrading wordt voorkomen. En de bedrading naar de selector eenheid demontabel aangebracht kan
worden. Van de clip heb ik een 3D modelletje gemaakt en geprint. Dat 3D printen is echt een uitkomst,
eigenlijk is niets meer onmogelijk. Ja het is even wat werk, maar het gaat erom dat je lekker bezig bent.

16-02-2020;
Vandaag de eerst mengeenheid voorzien van een afluister aansluiting en de verbinding met de selector
eenheid gemaakt. Vervolgens de uitgang van de selector unit aangesloten op de monitor versterker, de
bedrading vanaf de monitor versterker naar een DIN koptelefoon aansluiting aan de achterzijde (een spare
aansluiting voor gebruikt, want die koptelefoon aansluiting was ik in eerste instantie vergeten) en naar de
twee luidsprekers gemaakt. En.....helaas we hebben signaal op maar 1 kanaal, het andere kanaal geeft geen
teken van leven. Dat wordt meten en uitvinden waar het mis gaat. Ik wil eerst de monitor versterker in
orde hebben voordat ik de andere eenheden aan ga sluiten.
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21-02-2020,
Na een drukke week weer even wat tijd om de monitorversterker aan een onderzoek te onderwerpen. Het
linker kanaal, voor wat spanningen betreft vergeleken met het goed functionerende rechter kanaal. Dat is
het voordeel van stereo, als er een kanaal nog goed werkt heb je een referentie voor het defecte kanaal.
Op basis van de metingen lijkt het erop dat er een transistor defect is, de BC328 en het lijkt erop dat de
diode BZX75-1V4 niet doet wat hij zou moeten doen. En zoals altijd heb je van alles en nog wat in die kast
met honderd laadjes zitten, alleen niet datgene wat je op dat moment nodig hebt. Dus maar even snel wat
besteld behalve dan die BZX75-1V4, want die lijkt niet makkelijk verkrijgbaar.
Na wat zoeken op internet kom ik erachter dat deze diode een stabistor genoemd wordt welke schijnbaar is
opgebouwd uit meerdere diodes in serie, ondergebracht in 1 behuizing. Voor degene die zich verbazen
over mijn geringe kennis op dit gebied, ik ben een werktuigbouwer en in mijn dagelijks werk hou ik mij
bezig met de kwaliteitsbewaking van de aanleg van ondergrondse leidingen die zomaar een diameter
kunnen hebben van 48”, is ca 120(cm). De kennis die ik heb van elektronica heb ik in de afgelopen 8 jaar
van internet dus nog veel te ontdekken voor mij.
Terug naar de stabistor en internet, na het nodige zoekwerk kom ik erachter dat er meerdere mensen met
dit probleem geworsteld hebben (world wide). De BZX75-1V4 wordt nog wel aangeboden maar daarvoor
moet ik al gauw zo’n 10 euro inclusief verzendkosten gaan neertellen dus nog maar even doorzoeken. Ik
heb in het verleden al vaker te maken gehad met componenten die niet of nauwelijks meer verkrijgbaar zijn
en slimme elctronica experts weten daar altijd wel een oplossing voor te vinden. Dus ook in dit geval, op
een forum komt hetzelfde probleem aan de orde en daar wordt doodeenvoudig gemeld dat de BZX75-1V4
in deze situatie te vervangen is door twee diodes 1N4007 in serie. En laat ik die nu hebben liggen in 1 van
die 100 laadjes.
28-02-2020;
De transistors (ik heb er gelijk wat meer gekocht, anders komen die 100 laadjes nooit vol) zijn inmiddels
ook gearriveerd. De BC328 vervangen, de BZX75-1V4 vervangen door tweemaal 1N4007, draadjes
aangesloten en......, jawel we hebben signaal op beide kanalen, zowel op de luidsprekers als op de
koptelefoon aansluiting. We kunnen weer verder, gelijk maar even de (kleine) elco’s vervangen.
Mocht er nog iemand zijn die dit leest en een BZX75-1V4 heeft liggen hou ik me aanbevolen, want het is
wel zo mooi om de componenten origineel te houden, alvast bedankt voor de moeite. Oooh en ook maar
gelijk de ruststroom afgesteld.
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7-03-2020;
Draadjes aansluiten, verbindingen naar de selector unit, verbinding met de monitor versterker, maar weer
eens een algehele check doen, op die manier kom je elke keer weer andere zaken tegen en dat is goed
want ik wil dat het paneel op zijn minst goed functioneert.
15-03-2020;
Vandaag zou Jan langskomen met een lading mengeenheden en toebehoren in ruil waarvoor ik voor Jan
zijn Velleman-paneel een kast ga maken. Door alle toestanden in verband met de Corona crisis hebben we
de afspraak maar afgeblazen, waarom zouden we onnodige risico’s gaan lopen. En de mengeenheden en de
mengpanelen lopen niet weg, als alles weer een beetje onder controle is in de wereld maken we wel een
nieuwe afspraak. Dus vandaag maar verder aan het construeren van de aansluitingen voor de selector
eenheden en de monitor versterker. Het zijn er in totaal 9 stuks dus ben wel even bezig. Komende week
een hele week naar Zuidbroek voor mijn werk dus weinig progress deze week, het is niet anders.
22-03-2020;
Het Corona advies is binnen blijven dus dat komt mooi uit dit weekend alle 9 eenheden voorzien van de
connectors voor de aansluiting van de eenheden op de selector eenheid en daarna naar de monitor
versterker. Alle bedrading voorzien van de benodigde stekers en de eenheden aangesloten. Ik ben blij dat ik
de profielen voor de bedrading heb aangebracht die komen nu goed van pas. Zonder die profielen zou het
een aardige spaghetti bende geworden zijn. Nu ziet het er nog redelijk verzorgt uit.
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Ook nog wat testjes gedaan, een tape mengeenheid zonder signaal op de uitgang, het linker kanaal van een
microfoon eenheid geeft geen signaal op de uitgang. Wel overal signaal op de selector eenheid en de
monitor versterker. Verder is links soms rechts op de monitor speakers, hier en daar zal ik met vergist
hebben in de kleuren en aansluitingen op de connectors die ik gemaakt heb. De draadjes omwisselen zal
het probleem wel oplossen denk ik. Dus nog wat uitzoek werk te doen en correcties te maken. Maar dat
wordt weer volgend weekend, ook komende week weer naar Zuidbroek.
23-3-2020;
Op mijn hotelkamer in Veendam, het verslag weer een beetje bijgewerkt en wat foto’s geplaats. Kijken of ik
van de week weer een update naar Erwin kan versturen.
28-3-2020;
Ik kan het niet goed onthouden wat de resultaten zijn als ik wat getest
heb, het zijn gewoonweg te veel eenheden. Dus eerst maar een
checklist gemaakt waarop ik kan bijhouden wat er getest is en wat de
resultaten daarvan waren. En tussendoor aantekeningen maken van wat
er allemaal nog moet gebeuren.

29-3-2020;
Het ruis en dreun filter kraakt niet alleen het maakt in sommige standen een dusdanig slecht contact dat
het signaal soms wegvalt. Flink draaien aan de knoppen lost dat dan weer op. Die dus maar aanpakken. En
dat is een lastig dingetje met die dubbele PCB’s en een berg draadjes ertussen. Maar ook dat weer gefikst,
alle 4 de schakelaars gedemonteerd, open gemaakt en schoongemaakt. Het zijn de dezelfde schakelaars als
die van de selector switch. Toch nog een keer op de knieën gemoeten in verband met een zoektocht naar
een kogeltje en het is echt een wonder dat je zo’n klein ding nog vindt op die hobbykamer van mij. Elco’s op
de bovenste PCB vernieuwd, de draadjes tussen de twee PCB’s weer aangebracht. Het ruis en dreun filter
gemonteerd en het functioneert weer prima zonder kraak. Daar ben je dan wel even mee bezig maar geeft
wel weer voldoening.

4-4-2020;
Vandaag maar eens de VU-meters goed afstellen. Ik heb eerst de beschrijving over het inregelen gelezen in
het boekje “mengversterkers voor zelfbouw. De te volgen stappen heb ik chronologisch op een rij gezet, is
wat makkelijker met uitvoeren. En eigenlijk stelt het dan niet meer zoveel voor. Voor de signaal generator
gebruik ik een app die ik ooit eens gedownload heb (freeware) in de tijd dat een app nog een “tool” heette,
yep zo oud is dat ding al, maar werkt nog steeds prima. Volgens de beschrijving een signaaltje erin van
1000(Hz) met een sterkte van 200(mV) en, of 250(mV) en afregelen. Zowel de VU voor als na de
volgversterker afgesteld. Zo das ook weer geregeld.
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Ook de “aarde” in orde gemaakt. Als ik de units aanraakte ontstond er een brom. Eigenlijk wel logisch, de
originele kast is van metaal en daardoor zijn alle units met elkaar verbonden. Aarde aansluiting wordt
slechts 1 keer gemaakt en wel vanaf de mengeenheid. Dat gaat dus niet op in mijn houten kast. Ik heb de
aarde aansluiting van de mengeenheid aangesloten op 1 van de hoekprofielen waarop de eenheden zijn
gemonteerd en vervolgens het hoek profiel van de onderste twee rijen nog een keer verbonden met een
hoekprofiel waar de bovenste rij op gemonteerd is. Brommetje was verdwenen, ook weer geregeld.
10-4-2020;
De laatste units met problemen, het microfoon gedeelte. Eerst zeker weten waar het aan ligt. De microfoon
voorversterker eenheden direct aangesloten op de mengeenheid. Geen problemen. Toon regeling ertussen
en er is eigenlijk maar (1) kanaal van de (4) acceptabel. Ik had gehoopt dat deze units goed zouden
functioneren want dit zijn ook van die units met dubbele PCB’s dus lastig reviseren. Maar het is niet anders
en wat moet ik anders op deze mooie zonnige dag in het Corona tijdperk. Van beide units de elco’s, althans
de kleintjes, vervangen. Was idd nodig, er waren er weer heel wat bij waar een deel van de inhoud
inmiddels niet meer in de elco zat maar er buiten. De boel weer in elkaar geschroefd en eerst maar even
testen om te kijken of de problemen zijn opgelost. Wat test kabeltjes gemaakt, signaal van de PC erin, 24(V)
vanaf een regelbare voeding, signaal uit naar de versterker en....., jawel hoor de units functioneren weer
naar behoren. Zo dat waren de laatste units.
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Nog wel wat gekraak hier en daar maar dat krijg ik er niet uit, of je moet de schuif potmeters open maken
(volgens mij kan dat) en vervolgens goed schoonmaken. Maar dat doe ik wellicht nog wel eens een keer.
Tenslotte is het spul uit de jaren 70, en mag het van mij best wel een beetje kraken af en toe, voegt een
extra gevoelselement toe, net als het “spetteren” van een LP. Zoals al eerder gemeld het gaat bij mij om de
beleving en niet om het perfecte geluid.
11-4-2020;
Nu de units allemaal voor mij acceptabel functioneren en alles aangesloten is, zijn we eigenlijk toe aan de
cosmetische zaken. Als eerste wil ik de kast een kleurtje geven net als de Televic versterkers. In eerste
instantie had ik het idee opgevat om, nadat
alle eenheden acceptabel functioneren, de
kast weer leeg te maken en hem dan te
beitsen. Maar ik zie ontzettend op tegen het
losmaken van alle verbindingen en dan maar
te hopen dat alles na montage weer goed
valt aan te sluiten. Alles van een label
voorzien is ook een heidens werk, dus maar
besloten om de units in de kast te laten
zitten en dan te beitsen. Ik heb de units
daarvoor achter de hoekprofiele
gemonteerd, soms met een tie-wrap.
Daarna de boel afgeplakt en het beitsen kan
beginnen. Ik weet dat ik bij de Televic kasten
pas tevreden was over de kleur na 5 keer de gehele kast in de beits te hebben gezet. Dus deze moet ook
waarschijnlijk 5 keer gedaan worden.
Het resultaat komt in de volgende versie van dit verslag. Deze versie (nr 10) gaat eerst naar Erwin voor
publicatie.
12-04-2020;
Vandaag verder met de cosmetische zaken. Eerst maar de stickertjes maken die achter de frontplaatjes
moeten komen. Ik heb daarvoor nieuwe stickertjes gemaakt in Adobe Illustrator. De originele teksten zoals
die geleverd werden door Philips wat aangepast aan mijn eigen wensen. Ik heb een ander lettertype
gebruikt waardoor ik minder afkortingen hoefde toe te passen en ook gelijk een nummer toegevoegd aan
mengversterkers waar er meer dan 1 van zijn toegepast. Die nummers corresponderen dan weer met de
aansluitingen op de achterzijde van de kast, dat is wel zo makkelijk. De stickers geprint op zelfklevend
etiketten papier en daaroverheen een laag “invisible” tape. Op die manier krijg je een sticker die ook nog
een beetje bestand is tegen vuil en vocht. Vervolgens de stickertjes uitsnijden en ze zijn klaar om
aangebracht te worden op de mengeenheden.
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Daarna waren de draaiknopjes aan de beurt. Daar had ik wel een aardige uitdaging aan want die knopjes
zagen er soms niet meer uit. Veel gebruikt, jaren in een niet geweldige omgeving gestaan zoals
bijvoorbeeld een schuur, ik weet het niet. Eerst maar eens goed schoonmaken en poetsen. En ook hier
weer: het zijn er wel erg veel, 50 stuks in totaal, dat ga ik niet met de hand staan doen. Eerst maar laten
“weken” in een sopje en daarna de boorkolom, een tandenborstel en autopoets middel gepakt en dat
werkte aardig.

Vervolgens de ribbel randjes weer zwart gemaakt met een watervaste stift.
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13-04-2020;
Maar we hadden nog een uitdaginkje met die knopjes, namelijk het streepje op de omtrek dat was er
natuurlijk ook af. Daar komt tevens bij dat het desbetreffende streepje niet zichtbaar is als je achter het
mengpaneel staat. Een markering aan de bovenzijde van het knopje zou dan wel een uitkomst geweest zijn.
Waarom Philips dat niet heeft kunnen verzinnen weet ik ook niet maar ik wilde een markering op de
bovenzijde van het knopje. De vraag was alleen hoe krijg je die markeringen zo strak mogelijk op die
knopjes en ook allemaal dezelfde afmeting. Nu daar kwam de 3D printer weer goed van pas. Een mal
gemaakt voor het aanbrengen van de streepjes. Het knopje gaat in de mal en vervolgens de streepjes er op
zetten met een watervaste stift voor gladde oppervlakken (de stiften die gebruikt worden voor het
schrijven op bijvoorbeeld glas). En zie het resultaat:

De afgelopen week de kast 5 keer gebeitst, ik vind hem mooi zo. Netjes in kleur, niet te grijs en de
houtstructuur is nog te zien, precies zoals ik het in gedachte had.
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18-04-2020;
Zo het feest kan beginnen, de kast is klaar, de knopjes zijn klaar, we gaan de boel afbouwen dit weekend.
Nog wel even een “special” tool gemaakt voor het aanbrengen van de M3 boutjes en moertjes. Doordat ik
de kast heb gemaakt op de manier zoals op de foto’s te zien is kan je sommige mengeenheden moeilijk
monteren. Er is gewoonweg niet voldoende ruimte, of mijn handen zijn te dik en mijn vingers te kort. Dus
die handicap en tekortkoming van het menselijk lichaam voor dit soort zaken moest dus gecompenseerd
worden en dat is het als volgt geworden:

Het speciale bitje verlengd met een stuk installatie draad wat je gemakkelijk in allerlei moeilijke bochten
kan buigen, het moertje vast kan houden en op de juiste positie kan manoeuvreren. En waar nodig zijn de
M3 boutjes en moertjes, nieuwe exemplaren, 177 stuks in totaal, met dit stukje gereedschap op hun plaats
gebracht en gemonteerd. Zonder dit stukkie gereedschap had ik sommige boutjes en moertjes gewoonweg
niet gemonteerd gekregen.
En dit is het resultaat van al dat montage werk, hier nog zonder knoppies:
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Voor de bodem had ik ook nog niets, dus maar even een stuk multiplex gepakt om het paneel aan de
onderzijde dicht te maken. Maar toen ik met het stuk multiplex de onderzijde afdekte kreeg ik opeens een
soort verdrietig gevoel omdat de, voor mij toch wel indrukwekkende ingewanden van dit mega project,
zomaar aan het oog onttrokken werden. Het werk wat ik daar in heb gestopt is toch wel iets waar ik trots
op ben en wilde ik niet zomaar wegstoppen. Dat moest ik met iedereen die daar in geïnteresseerd was
kunnen delen…., haha. Even zoeken in de scrap yard en jawel nog een stukkie perspex gevonden, een restje
van een maquette project van mijn dochter. Het was net iets te groot, op maat gemaakt, aan beide zijden
voorzien van een strook multiplex voor de montage van de pootjes. De pootjes zijn afkomstig van
sloopmateriaal in dit geval een oude CD speler, uiteraard van Philips. Ook dat weer naar tevredenheid
opgelost.

19-04-2020;
Vandaag de knoppen monteren, ik ben niet te houden, ik wil het vandaag afmaken…!! Knoppen moeten
allemaal op de goede hoogte zitten. Niet te hoog, vind ik niet
mooi, niet te laag want dan beschadigt het aluminium paneeltje.
Dus een stukje karton van de juiste dikte geknipt met een
opening om de indicatie nog te kunnen zien op het paneel om
de positie te kunnen bepalen van de markering op het knopje.
En dat 50 keer herhalen. De schuif knopjes niet veel aan hoeven
doen. Hier en daar een viltje vervangen of toegevoegd en soms
het lijntje zwart gemaakt met de eerder genoemde watervaste
stift voor gladde oppervlakken.
Zo en dan gaan we nu de boel eens aansluiten. Zooi aan de kant geschoven, de twee Televic versterkers en
luidsprekers geïnstalleerd, een CD speler en een platenspeler aangesloten en power er op. YESSSS… dit is
leuk…., het werkt alle kanalen wederom nagelopen. Toch nog wat kraak hier en daar, maar zoals eerder
gezegd scharen we dat onder een verhoging van de meerwaarde van de jaren 70 beleving. Ik ben er
helemaal tevreden mee. Oooh ja, ook nog een logo aangebracht, gedoneerd door mijn vriend en
medehobbyist uit Polen. Voor diegene die zich afvragen waarom dat logo niet in het midden zit; ten eerste
omdat ik daar graag van wilde afwijken en, er onder zit een kras van het uitschieten van mijn
schroevendraaier. Nu gaan we werken aan een totaal opstelling voor de foto sessie. Maar dat komt in een
volgende revisie van dit verslag. Nog even wat foto’s van het resultaat tot nu toe:
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Deze versie (nr 11) gaat eerst weer naar Erwin voor publicatie.
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