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Upgrade van de Philips NL7314
20-04-2022;
Zo maar weer eens een verslagje maken van een bijzonder project. Samen met Erwin en Jan de afgelopen
tijd bezig geweest met wilde ideeën betreffend onze liefde voor de mengeenheden van Philips uit de jaren
70 en 80. We zijn even een tijd zoet geweest met het van scratch af aan ontwikkelen van één van deze
ideeën, de Peak Level Indicator die we het “ fan based” nummer NL7315 hebben gegeven. Hoe dat gehele
proces is verlopen kan je lezen op de site van Erwin:
fan based NL7315
Wat ik in deze upgrade ook gelijk wilde meenemen is het vervangen van de 6(V) gloeilamp verlichting door
LED verlichting. De reden daarvoor is dat de gloeilampjes steeds zeldzamer worden. En met het paneel wat
ik in gedachte heb om te bouwen een voeding nodig is die hoogst waarschijnlijk geen 6(V) wisselspanning
aan boord heeft.
Ook de LED verlichting hebben we een “fan based” nummer gegeven in de nummerreeks van de Philips
Mengeenheden namelijk de NL7316; LED verlichting VU. Over NL7316 kom je op de site van Erwin (nog)
niets tegen, wellicht gaat dat nog een keer gebeuren. In dit verslag vind je voldoende informatie om ook de
LED verlichting, vooruitlopend op de originele “fan based” release, te kunnen bouwen.
En ja het zou natuurlijk een beetje vreemd zijn als datgene wat we samen hebben verzonnen niet zelf zou
bouwen. Bijkomend voordeel daarvan is dat ook de bouwbeschrijving die we voor de NL7315 in de stijl van
de originele bouwbeschrijvingen van de Philips mengeenheden hebben opgesteld, kunnen controleren.
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1. Reviseren van de NL7314
Eerst maar eens beginnen met een originele NL7314, VU-meter eenheid en die volledig gedemonteerd. De
print eerst gedeeltelijk gereviseerd, alle 3,3uF condensatoren vervangen want die zijn meestal na zo’n 30
tot 40 jaar wel aan vervanging toe. Ik heb ook de instelpotmeters vervangen, hoeft niet noodzakelijk te zijn
maar een paar nieuwe is over het algemeen geen overbodige luxe. Even testen om te kijken of alles naar
wens functioneert, met name of de VU-meters nog soepel bewegen. De basis voor de upgrade met de PLI
en LED verlichting is gereed.

De NL7314 met de nieuwe componenten

Oude componenten verwijderd

De NL7314 met de nieuwe componenten.
Dat ziet er weer een stuk beter uit met die nieuwe
instelpotmeters en nieuwe 3,3 uF elco’s. deze kan
weer een aantal jaren mee.

2. Aanpassen van het freem van de NL7314
De bouwbeschrijving erbij gepakt en eens kijken wat er aangepast moet worden aan het “freem” zoals dat
in de originele bouwbeschrijvingen wordt genoemd. Maatvoering is duidelijk aangegeven. Ik heb voor de
montage van de peak-LED een inlay gemaakt met mijn 3D printer en daar de nieuwe benodigde gaten in
opgenomen. Dit is niet noodzakelijk voor de uitbreiding met de NL7315 maar vond ik gewoon makkelijker.
Eerst de gaten afgetekend. Met een center-pons de locatie van de gaten gemarkeerd en vervolgens de
gaten geboord met de boorkolom. Voor een goed resultaat eerst even voor-boren met een kleinere
diameter. En natuurlijk hebben scherpe boortjes een voordeel. De benodigde gaten en het verwijderen van
de montage-lip van de 6(V) verlichting voor de montage van de LED verlichting ook gelijk meegenomen. Het
verwijderen van de montage lip van het originele 6(V) lampje heb ik met een multi tool gedaan maar kan
ook met de hand met een ijzerzaag.

Pagina 2 van 12

3

Upgrade van de Philips NL7314

Het oude freem en de inlay

Gaten en lip afgetekend

Gaten markeren met de centerpons

De gaatjes boren

De maatschets voor de NL7316

Te verwijderen lip afgetekend

Ook de gaatjes voor de NL7316 en het verwijderen van de montage lip gelijk meegenomen

Verwijderen lip

Het aangepaste freem
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3. Bouwen van de NL7316 print, LED verlichting
Vervolgens aan de slag met het bouwen van de prints van de NL7315 en NL7316. Eerst maar de LED print.
Die is relatief simpel, hieronder het schema en de printindeling zoals ik die heb toegepast en ook de
maatvoering hoe de LED’s geplaatst zijn. Op deze manier wordt het licht het best verdeeld over de VUmeters. In het schema staat een voorschakelweerstand vermeld van 750(Ω). Dat geeft een maximale
lichtopbrengst. Ik vond dat toch net iets te fel en heb een voorschakelweerstand van 820(Ω) toegepast
zoals weergegeven in het schema op het plaatje van de PCB-indeling.

Schemaatje:

Layout:

Maatvoering van de NL7316

De NL7316 print
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4. Bouwen van de NL7315 print, peak Level Indicator (PLI)
Natuurlijk weer niet een experimenteer printje aanwezig van de juiste maten, dus maar opgebouwd uit
twee restjes. Niet mooi maar functioneert prima. Het schema uit de bouwbeschrijving gevolgd alleen iets
anders opgebouwd. De layout waar volgens ik de componenten heb geplaatst:

En zo heb ik de boel in werkelijkheid opgebouwd
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5. Monteren van de NL7316 print
Het freem is aangepast en de printjes NL7315 en NL7316 zijn gebouwd nu kunnen we de boel gaan
samenbouwen. Als eerst heb ik de NL7316, de LED verlichting aan het freem gemonteerd. Let daarbij op
dat je goed in de gaten houdt wat boven en onder is. De LED’s zijn zo gepositioneerd dat ze ter hoogte van
de VU-meters zitten, en dus niet symmetrisch op de print. Zie daarvoor de tekening.

Voorzijde freem met NL7316

Achterzijde freem met NL7316

6. Monteren Peak Indicator LED
Vervolgens heb ik de Peak-LED in het bevestigingspunt van de inlay geplaatst. De diameter van het gat is
exact gelijk aan de buitendiameter van de LED en gaat er daarom goed klem in. De diepte van het
bevestigingspunt is zodanig gedimensioneerd dat de LED op de juiste hoogte ten opzichte van het front
uitkomt en mooi door de frontplaat heen komt.

Freem en rode Peak LED

Rode Peak LED gemonteerd

Geef op de achterkant van het freem aan wat de kathode en de anode van de LED is, dat is straks handig
met het maken van de aansluitingen.
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7. Monteren NL7315, PLI-print
Vervolgens ook de NL7315 op het freem gemonteerd en de aansluitingen vanaf de NL7315 naar de NL7316,
de LED-verlichting en naar de peak-LED gemaakt. Schuif over de draden van de aansluitingen van de peakLED een krimpkousje voordat je de aansluiting soldeert. Na het maken van de aansluitingen de krimpkous
over de aansluitingen van de peak-LED schuiven en even krimpen.

De NL7315 gemonteerd

De Peak LED aangesloten

De LED-verlichting aangesloten

Detail van de aansluitingen

8. Aanpassen originele print van de NL7314
Om straks de overige aansluitingen van de NL7315 aan de NL7314 te kunnen maken heb ik volgens de
bouwbeschrijving een aantal gaatjes van 1(mm) geboord in de originele print van de NL7314. Ik kan me
voorstellen dat er liefhebbers zijn die hier geen voorstander van zijn. In dat geval kunnen de aansluitingen
ook aan de koperzijde van de print gesoldeerd worden.

Gaatje voor de +24(V) dc

Gaatje voor signaal Rechts
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Gaatje voor signaal Links

Het solderen van de aansluitingen

9. Afmonteren van de NL7314
Nu de verbindingen tussen de NL7314, NL7315 en de NL7316 zijn gemaakt kunnen we het geheel verder
afmonteren. De originele print van de NL7314 op zijn plaats aan brengen, de VU-meters monteren en de
verbindingen met de VU-meters solderen. Na het monteren van de VU-meters heb ik een elastiekje om het
geheel gedaan omdat anders de VU-meters elke keer uit het freem vallen als je het freem omdraait.

De NL7314 print gemonteerd

Aansluiten VU-meter Links

Aansluiten VU-meter Rechts

Freem, inlay, peak-LED en VU-meters

10. Aanpassen frontplaat van de NL7314
In de originele frontplaat van de NL7314 moet nog een gaatje komen voor de Peak-LED. Om het gaatje af te
tekenen een stukje schilders tape op de frontplaat geplakt. Nauwkeurig te werk gaan is wel belangrijk
omdat het gaatje weinig over-diameter heeft en de Peak-LED exact in het midden van het freem zit, mede
dankzij de inlay die ik heb toegepast. Het gaatje geboord in drie stappen met een steeds iets grotere
diameter boor. Op deze manier krijg je een net resultaat.
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Om doorschijnen van de LED-verlichting naar de helder-rode Peak-LED te voorkomen heb ik rondom de
Peak-LED een stukje schuimrubber toegepast. Schuimrubber uit bv een sieraden doosje, 2(mm) dik is al
ruim voldoende. Let hierbij op dat het makkelijk samendrukbaar is, anders loop je het risico dat de
frontplaat een beetje bol gaat staan. De frontplaat heb ik (tijdelijk) vastgezet met vier boutjes en moertjes,
die zijn niet (meer) nodig als je de NL7314 met de Nl7315 direct in zijn kast monteert.

Frontplaat afgetekend

Schuimrubber rond de Peak-LED

Frontplaat geboord

NL7314 met de Peak-LED

11. Het aanbrengen van de decal sticker Peak LED indicator
De details zijn altijd belangrijk om het eindresultaat zo goed en mooi als mogelijk te maken, net zo
belangrijk als de werking van het geheel. Het moet er tenslotte ook netjes uitzien. En ook daar is aan
gedacht. Ten eerste een nieuw stickertje achter de frontplaat met een aanduiding van de functie van de
eenheid. In dit geval “VU-out” want deze VU-meter eenheid gaat gebruikt worden voor de aanduiding van
het uitgangssignaal van het nog te bouwen paneel.
Daarna het aanbrengen van de “decal sticker” met de aanduiding PEAK LEVEL INDICATOR op het front van
de NL7314 onder de Peak-LED. Om de “decal” sticker recht op de juiste plek te krijgen en redelijk in het
midden heb ik gebruik gemaakt van schilders tape. Twee stukjes aan de buitenzijde geplakt en daarop een
maatlijntje op 107(mm) vanaf de bovenkant gezet. Vervolgens op deze maatlijntjes in de breedte van het
paneel ook een stuk schilders tape geplakt zodat dit als referentie, dan wel aanslag kan dienen bij het
aanbrengen van de “decal” sticker. De laatste “L” van de tekst “LEVEL” recht onder de LED en dan zit de
volledige tekst PEAK LEVEL INDICATOR zo goed als exact in het midden van het front paneel. Het gebruikte
lettertype voor de decal sticker is overeenkomstig het lettertype wat gebruikt is bij de originele Philips
mengeenheden. Het bestand wat beschikbaar is op de site van Erwin heeft voldoende stickertjes zodat je
ook niet bang hoeft te zijn om het een keer verkeerd te doen.
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VU-out sticker achter de fontplaat

Het decal stickervel

Schilders tape met maatlijntjes

Schilderstape over de breedte (referentie)

Losweken decal sticker

Aanbrengen decal sticker

Deppen met een stukje keukenpapier

Het resultaat
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12. Afstellen van de NL7314 en de NL7315
Nu het geheel is samengesteld moet de NL7314 en de NL7315 nog afgesteld worden. In de
bouwbeschrijvingen van de NL7314 en de “fan based” NL7315 staat beschreven hoe dat in zijn werk dient
te gaan. De beschrijvingen van het instellen netjes gevolgd, eerst de NL7314 en daarna de NL7315. Ik heb
alleen voor het afstellen van de NL7315 een te meten werkwijze toegepast voor de vermelding uit de
bouwbeschrijving “afstellen tot de LED net aan gaat”.
Door op de NL7315 een multimeter aan te sluiten op de “ground” (-) en de (+) op de collector van TR2 kan
je de spanning meten wanneer de LED aan gaat. De spanning moet “iets” onder de ca 22,3(V) dc liggen ik
heb daarvoor 20(V) aangehouden. Die spanning is in te stellen zoals beschreven in de bouwbeschrijving van
de NL7315 met de potmeters R3 en R103.

Voeding instellen op 24(V) dc

Signaal verhogen 1000(Hz); 1,45(V)

1000(Hz); 0,775(V); VU instellen op 0(dB)

NL7315 Peak-LED instellen op 20(V) dc

De afstellingen gedaan voor het rechter kanaal. De gehele cyclus herhalen voor het linker kanaal en de
NL7314; VU-meter eenheid met NL7315; Peak Level Indicator en NL7316; LED-verlichting is klaar voor
inbouw in het paneel.
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De NL7314 met NL7315 en NL7316

Zo dat was een kort verslagje van het bouwen van de fan based NL7315; Peak Level Indicator (PLI). Op de
site van Erwin is voor alle fans van de Philips mengeenheden met het idee dit ook wel eens te willen
proberen alle informatie beschikbaar die je voor dit project nodig hebt. Er staat ook een korte video op de
site waar je de werking kan zien en beoordelen van het paneeltje wat als model heeft gestaan voor dit
verslagje. Altijd weer leuk om te ervaren dat het niet alleen mooie verhalen zijn maar ook wordt
aangetoond dat het werkt en er best goed uit kan zien. Ik heb er veel plezier in gehad en heb inmiddels drie
van deze VU-paneeltjes gebouwd voor mijn langlopend-mega-paneel-project.
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