Onderdelenpakket Stereo Peak Level
Indicator
NL 7315

Deze Peak Level Indicator (PLI) maakt het mogelijk een NL7314 VU meter eenheid uit de serie
mengpaneel eenheden voor zelfbouw te voorzien van een audio oversturing indicator. Als optische
indicator wordt gebruik gemaakt van één enkele LED.
De eenheid is uitgevoerd met twee versterkende signaal ingangen. Om exemplaarspreiding van de
ingangstransistoren zoveel mogelijk te elimineren dienen deze m.b.v. een instelpotentiometer zowel
links als rechts op de juiste drempelwaarde te worden ingeregeld zodat de LED-indicator bij hetzelfde
signaalniveau oplicht.
Deze Peak Level Indicator (PLI) is bedoeld om gebruikt te worden naast de NL7314 VU meter
eenheid. De minimale ingangsgevoeligheid is 30mV RMS maar kan met een spanningsdeler worden
ingesteld. De nominale stroomopname bedraagt, afhankelijk van de toegepaste LED, tussen de 20mA
en de 25mA.
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HET SCHEMA
Deze Peak Level Indicator bestaat uit een
zogenaamde OR Gate die een LED laat
oplichtten op het moment dat één of beide
ingangen een bepaald signaalniveau
overschrijdt.
Om exemplaarspreiding tussen de linker en de
rechter ingangstransistor te elimineren wordt de
OR gate met de instelbare regelaars R3 en R103
gebalanceerd.
Deze eenheid is bedoeld om in combinatie met
een NL7314 VU meter te worden gebruikt.
ONDERDELENLIJST
De in deze lijst aangegeven weerstanden,
condensatoren, transistor enz. zijn voor één
kanaal bestemd.
Montageplaat met gedrukte bedrading
Transistor:
TR 1 – TR2* : BC550 C
Weerstanden:
R1 :
R2 :
R3 :
R4 :
R5 :
R6 :
R7*:

120 kΩ - bruin, rood, geel
100 kΩ - bruin, zwart, geel
100 kΩ - cermet
10 kΩ - bruin, zwart, oranje
1K8 Ω - bruin, grijs, rood
10 kΩ - bruin, zwart, oranje
1K1 Ω - bruin, bruin, rood

Condensatoren:
C1 : 4,7µF / 25V
Diodes:
D1* : LED (rood)
D2
: 1N4001/1N4148
De met * aangegeven componenten worden
voor beide kanalen gebruikt.

REGELS VOOR HET SUCCESVOL SOLDEREN
Gebruik nooit, maar dan ook nooit soldeerpasta
of soldeerwater. Die bevatten een zuur, dat de
onderdelen en de gedrukte bedrading
onherstelbaar beschadigt. Gebruik uitsluitend
tinsoldeer met harskern. Het is er speciaal voor
gemaakt en uw leverancier heeft het. Gebruik
een kleine elektrische soldeerbout - ongeveer 30
watt met puntstift. Een zware, hete bout
beschadigt het montageplaatje.
Goed solderen gaat snel! Breng harskernsoldeer
en hete stift samen tegen de verbinding aan.
Neem het soldeer weg zodra voldoende
gesmolten is. Houd de stift nog even op de
soldeerplaats totdat het soldeer over de
verbinding uitvloeit. Dan ook de bout weg. Zorg
dat er niets beweegt tot het soldeer is verhard;
het wordt dan plotseling dof.
Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de hete
stift vuil en overtollig soldeer snel met een doek
af.
De aansluitdraden van de onderdelen zijn in
principe „soldeer-schoon”. Maar soms zijn
bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig weg.
En als u geen soldeerervaring hebt, oefen dan
eerst eens met wat waardeloos materiaal.
MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
U herkent de onderdelen of door de opgedrukte letters en cijfers of door een kleurcode of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant een
„ril” in het huis.
Alle weerstanden zijn in de tekening aangegeven
met een R, alle condensatoren met C, alle
transistors met TR. LED’s en dioden met een D.
Tijdens het aflezen van de kleurcode van
weerstanden moet de gouden of zilveren band
rechts zitten!

De overeenkomstige onderdelen voor het
andere kanaal zijn in de bouwtekening en op
enkele plaatsen in het schema genummerd
vanaf 101 waarbij R101 overeenkomt met R1,
TR101 met TR1 enz.
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Monteer de onderdelen tegen de niet
verkoperde zijde van de montageplaat aan,
tenzij de handleiding anders aangeeft.
Steek de aansluitdraden door de gaatjes en buig
ze dan ca. 45 graden om. Kort de uitstekende
draden in tot 3 mm en soldeer ze aan het koper
vast. Zorg dat de soldeerplaats voldoende wordt
bedekt maar wees ook niet te royaal of slordig
met het soldeer. Houd u aan de
soldeeraanwijzingen. Raadpleeg tijdens de
montage voortdurend de bouwbeschrijving.

1. Lees eerst de algemene soldeer- en montageaanwijzingen goed door.

N.B. Voor de schade, die door het in de wind
slaan van deze regels en de overige aanwijzingen
in de handleiding mocht ontstaan, zijn noch de
ontwerper noch de schrijver verantwoordelijk.

3. De elektrolytische condensatoren C1 en C101
worden rechtop gemonteerd. Denk hierbij aan
de + kant.

De montage van deze Peak Level Indicator is
eenvoudig indien de onderstaande aanwijzingen
nauwkeurig worden opgevolgd.

2. Monteer alle aangegeven weerstanden. De
onderdelenlijst geeft de waarde en de
kleurcodering aan; weerstand R1 komt overeen
met R101, R2 met R102 enz.
Weerstand R7 behoort tot de stroominstelling
van D1 en hiervan wordt één exemplaar
gemonteerd.

4. Plaats beide gelijkstroomregelaars R3 en
R103. Dit kan naar keuze met platte
instelpotentiometers of met cermet
exemplaren.
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5. Zorg bij de montage van de transistors TR1,
TR101 voor de juiste stand, kenbaar aan de
afgeplatte zijde. Steek de aansluitdraden, zonder
ze te kruisen, door de gaatjes.
Houd de transistors ongeveer 5 mm boven de
montage-plaat.
6. Monteer als laatste LED D1 en diodes
D2/D102. De aansluitdraad van de (LED) anode
(+) is langer dan de aansluitdraad van de
kathode (-). De kathode van de diode wordt met
een merkstreepje aangegeven.
DE INGANG van deze Peak Level Indicator kan
worden aangesloten op de ingang van de NL
7314 eenheid.

Aanbeveling verdient het gebruik van een
gestabiliseerde voedings-eenheid. Het
stroomverbruik is afhankelijk van de toegepaste
LED’s. Nominaal bedraagt deze 25mA (tijdens
peak).
De plus- en de min-aansluitpunten op de
montageplaat kunnen zonder extra afvlak- of
ontkoppel-netwerken rechtstreeks met de plus
en de min van de voedingseenheid worden
verbonden.
AFREGELEN gaat het makkelijkst met behulp van
een reeds afgeregelde NL7314 VU Meter. Deze
dient het 0dB op 0,775Vrms te hebben liggen.
-

Ook is het mogelijk deze eenheid elders in het
signaalpad te plaatsen waar minimaal een
niveau 100mV beschikbaar is. Bij hogere signaal
niveaus dienen R1/R2 of opnieuw te worden
berekent of door een 220K instelregelaar te
worden uitgevoerd. Hiermee kan het signaal
worden geregeld.
DE VOEDINGSSPANNING is niet kritisch maar
dient bij voorkeur 24 V te bedragen. Een hogere
voedingsspanning is niet toelaatbaar terwijl bij
een spanning lager dan 18 V de eigenschappen
van de aanpassingseenheid beduidend
ongunstiger worden.

-

-

-

Zet op de NL7315 alle instelpotmeters in de
middenstand en zorg dat deze hetzelfde
ingangssignaal krijgt toegevoerd als de
NL7314.
Voer een sinus signaal van 1Khz toe op zo’n
niveau dat de NL7314 VU meter, links en
rechts, +4dB aangeeft.
Draai vervolgens, om en om per kanaal, op
NL7315 de gelijkstroom regelaars R3 en
R301 van TR1 en TR101 zodanig dat de Peak
Level Indicator eerst uit gaat en vervolgens
weer iets terug zodat deze nét oplicht.
Op het moment dat het 1Khz signaal naar
0dB wordt verlaagd moet de LED uit gaan.
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AANPASSING FREEM NL7314
Om de montageplaat en de Peak Level Indicator
LED van de NL7315 aan het freem van de
NL7314 te kunnen monteren dienen volgens
onderstaande tekening modificaties aan het

freem van de NL7314 aangebracht te worden.
Zorg ervoor dat na het boren van de gaten de
scherpe randen van de boorgaten met een
kleine zoetvijl worden verwijderd.
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AANPASSING FRONTPLAAT NL7314
Hetzelfde geldt voor de frontplaat. Hier dient
een gaatje van 5,5 (mm) op de aangegeven
locatie geboord te worden.

De Peak Indicator LED kan vervolgens hier door
de frontplaat worden gevoerd.
Voor de tekst “Peak level Indicator” kan de
hiervoor beschikbare decal sticker gebruikt
worden.
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MONTEREN NL7315
Monteer de printplaat NL7315 aan het freem
van de NL7314 volgens onderstaande tekening

Voor de montage van de Peak Level Indicator
LED kan volgens de afbeelding een stukje
montageplaat met een afstandsring worden
gebruikt. Als afstand dient 13,5(mm) boven het
freem te worden aanhouden.
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DRAAD AANSLUITINGEN kunnen aan de
koperzijde in de originele print van de NL7314
aangebracht worden. Boor hiertoe op de in de
afbeelding aangegeven locatie een gaatje met
een diameter van 1(mm). En soldeer de
verbindingen voor de massa, de linker en het
rechter signaal, en de 24V voeding vast.

Indien boren in de print niet is gewenst kunnen
de draadaansluitingen ook rechtstreeks aan de
koperzijde van de print op de in de afbeelding
aangegeven locaties worden gesoldeerd.
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AANSLUITEN van de Peak Level Indicator LED:
Wees uiterst oplettend met het juist aansluiten
van draden voor de Anode (+) en Kathode (-) van
de LED.

Zorg er voor dat deze overeenkomen met de
aansluitingen zoals aangegeven op het montage
bord van de NL7315.
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