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EL 6471 -1m 

EL 6471/00 a 1 kVA versterker. 

Codeletter A achter het serienummer 

Vanaf het serienummer 741 is het relais REz toegevoegd met de a,a.n~ 
sluitmogelijkheid voor een beveiligingsunït EL 6870. Zie fig. 
13B en 13Ca 

Codeletter C achter het serienummer 

Vanaf het serïenummer 766 zijn de voec~ïngstrarzsormatoren T3 en 
T4 bovendien voorzïen van taps voor 20Oa 220y 230 en 240 Volt. 

WAARSCHUWING! 

IN DEZE VERSTERKER KOMEN DE VOLGENDE SPANNINGEN VOOR 

+ 3200 V s Anodespannïng van de einitra.po 
+ 500 V Anodespanning van de stuurtrap en schermroosterspanning 

van de eïndtrap. 

Wanneer de versterker uitgeschakeld wordt9 moet men 1 mïnuut wach~ 
ten alvorens men de kappen mag verwijderen of ïn de versterker 
gaat werken, 
In deze tijd heeft de hoogspanningscondensator C7 zich over R50 
ontladen. 

WEEST DUS VOORZICHTIG! 

Tengevolge van het transport kunnen bij de buizen DCG4/1000G~01 
druppeltjes kwik op de anoden komen. 
Wanneer nu de hoogspanning ingeschakeld wordt, kan daardoor door 
slag optreden. 
Pas als de gloeidraden van BS t/m B13 30 minuten gebrand hebben t
mag de hoogspanning ingeschakeld worden 

Het verdient aanbeveling de buizen X83, 5J75o (B6 en B7) bij intern 
transport uít de versterker te nemen. Bij verzending over gr.~tere 
afstanden moeten deze buizen zeer goed verpakt worden. 

A. ALGEMEEN

BUIZ EN 

B1 s E80CC B8 t/m B13 g DCG4/1000G~01 
B2 en B3 a E80L B14 en B15 s DCG1/250 
B4 
B6 

en B5 
en B7 

~ EL34 
s ó2B3,5/750 

B16 ~ 4152-01 

SMELTVEILIGHEDEN

V11 t/m vlo (4 A) g 974/4A V15 (24o mA) s 974/250 

AFMETINGEN

Hoogte s met voetstuk 864 mm (26 7/8") 
zonder voetstuk 577 mm (22 3/4") 
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Breedte : met handgrepen 564 mm (22 1/4") 
zonder handgrepen 483 mm (19") 

Diepte s 851 mm (22 7/8") 

GEtYIGHT t 150 kg (330 lbs) 

Voor de buizenopatelling, ea.nsluitingen en meterstanden zïe 
de tekstplaat op de binnenzijde van de voorkap. 
Een tekatplea.t voor de schakeling van strip P1 bevindt zïch 
op de binnenzijde van de achterkap. 

1 
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Fig.13A 
Fig.13B 
Fig.13C 
Fig, 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
Fig, 4 
Fig, 5 
Fig. 6 
t/m 9 
Fig.10

Fig.11 
Fig.12 

Principeschema. tot serienummer 741. 
Principeschema vanaf serienummer 741 tot serienummer 766 
Prinoipeschema. va.na.f serienummer 766 
Vooraanzicht 
Achteraanzicht 
Bovena.a.nzïcht 
Unit A 9 B9 C en D 
Principeschema ventilator 

Transformatoren 
Selenium gelijkrichters 
Meetschema 
Hoogspanningsmeting 

C, ELEKTRISCHE GEGEVENS 

Netspanning a Tot serienummer 766 

Omschakelbaar 127/220 V of 
220/380 V dra.a.istroom met nul 
leidero 

Netfrequentie 
Opgenomen vermogen 

Afgegeven vermogen 
Uitgangsspanningen 
Be:ia,stings; mpedantl.e 
Frequentiel~ara.kteristiek 
Brom en ruis 
Vervorming (40m5000 Hz) 
Ingangsgevoeligheid 

8 

s 
s 
a 
s 
a 
a 

Boven serienummer 766 

Omschakelbaar 115 200 V9 127/220 V9
132/230 V en 13840 V of 200/345 V9
220/38o v9 230/40o v en 240/415 v 
draa.istroom met nulleider 
40m100 Hz. 
Nullast en zonder signa.a.l 880 VA~ 
cos ~ = 0988 
Vollast 2220 VA; cos ~ 
1000 VA 
100 9 110 9 127; 200 of 254 Vo
109 12 9 19 16 9 19 409 48 9 4 of 64 9 4 S2 
30m15000 Hz + 2 dB (zie E X)o 
=75 dB (zie E XII~ 
< 2 f(zie E XIII 
1 965 ± 10f bij 400 Hz (zie E XIV) 

~ 0994 
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D. SCHEMABESCHRIJVING 

1 , ln~ana~ 

De ingangsklemmen 1 en 2 liggen vrij van aarde. Bid gebruik 
van een asymmetrische spanningsbron (één zijde geaard) moet 
klem 2 met klem 3 (aarde) doorverbonden worden. 
De ingang is kortgesloten zolang de anodespanning van de eind-
muizen nog niet is ingeschakeld (gedurende het opwarmen). 
Het midden van de secundaire wikkeling van de ingangstransfor-
mator ligt a,an aarde. Hierdoor verkr~:jgt men dat de signalen 
op de roosters van B1 en B1' in tegenfase zijn. 
De gehele versten°ken is verder in ~rsl~.ns geschakeld. 

2. Spannin~sversterktrappen

Deze bevatten de dubbele triode B1 en de pen?oden B2 en B3. 
Aan de ka,toden van B1 wordt een sterke tegenkoppelspanning 
toegevoerde afkomstig van wikkeling S; va.n :ie uitgangstrans-
formator T2. Dit is een frequentie-afhankelijke tegenkoppelingo 
De spanning wordt resp. door R20, R5-C3 en R21, R6-C4 verzwakt. 
Bij toenemende frequenties neemt de impédantie van C3 resp, C4 
af. De zeer hoga frequenties worden hierdoor sterker tegenge-
koppeld dan de .a gerei Di.t om genereren te v~orxomen. 
De tweede trap is door een gelijkstro~mkoppeling verbonden met 
de eerste trap. Op de stuurroosters van B2 en B3 sts:~.t een ge-
deelte van de anodespanningen van B1 (oG~er 15 resp. R16 4~. 
~~lanneer de versterker ingeschakeld is en B2 en B3 op hun plaats 
staan dan mag B1 nooit verwijderd worden daar anders de stuur 
roosterspanning van B2 en B3 ontoelaatbaar hoog oploopt 
Over de gemeenschappelijke ka.todeweerstand R46 en de meetweer-
stand R4? ontstaat een zodanige po_<iti~ve spanning9 dat de 
stuurroosters negatief zijn t.o.v. de katode. 
C1. resp. C2~ vormen voor wisselspanning een kortsluïting, 
zodat de door B1 resp. B1' versterkte signalen niet door R'~3, 
resp. R14, worden verzwakt. 

3. Stuurtrap

Deze trap is via C5, raspo C6 en de stopweerstanden R26 en 
R27, verbonden met de voorgaande trap en bestaat uit een balans-
schakeling van de twee ka,todevolgers B4 en B5, die als trioden 
zijn ~escha.keld. 

4. Eindtrap 

Deze bestaat uit twee tetroden~ type QB3,5/750 in klasse B 
geschakeld. 
De d.drect verhitte gloeidraden worden door de wikkelingen S5 
en SEí van T~ gevoed. De middens van deze wikkelingen liggen 
via kleine meetweerstanden aa.n aarde (R38 en R39). 
De negatieve roosterspanning van de eindbuizen wordt verkre-
gen goor de katodespanningen van de buizen in de stuurtrap met 
behulp van R1 en R2 op de juiste waarde in te stellen. 
i~e u~.tgangstransformator T2 ie voorzien van lwee 127 V-wikke-
lïngen, elk met aftakkyngen voor y00 en 110 V en bo~Yendien een 
tegenkoppeling S3. 
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5. Voeding

De versterkers tot serienummer 766 zijn zowel geschikt voor een 
220/380 V als voor een 127/220 V draaistroomnet. 
De versterkers boven serienummer 765 zijn zowel geschikt voor 
een 200/346. V, 220/380V, 230/400 V of 240/415 Vals voor een 
115/200 Vy...127/220 V y 132/230 V of 138/240 V dras istroomnet. 
Bij 200/346 v, 220%380 V, 230/400 V of 240/415 V wordt ster 
schakeling' toegepa st. 
Bij 115/200 V9 127/220 V9 132/230 V of 138240 V, wordt op 
dríehoekschakeling overgegaan. 
Voor het verkrijgen van de diverse voedingsspanningen zijn 
twee transformatoren aangebracht. 

a,. Een driefa,setransformator T3 voor de anodespanning van 
de eindtrap. De + 3200 V wordt verkregen uit een driefa.senbrugm 
schakeling met de buizen B8 t/m B13, 

b, Een é~nfasetransformator T4 voors 
- de gloeispanningen voor de buizen9
- de anodespanningen voor de stuurtrap en de schermroosterm 

spanning voor de eindtrap (B14 en B15)y 
= de anode en schermroosterspanningen voor de versterken 

trappen (GR2 en GR2°~ 9
o het =240 V~P,SoAo voor het bimetaalrelais en voor het ver= 

krijgen van de negatieve roosterspanning van de eindbuizen 
(GR1~, 

6, Bimetaalrelais 

Het bir~eta.alrelais, type 4152m01 9 met een vertragingstijd va.n 
ca, 60 seconder. verhïndert dat de hoogspanning op de gelijken 
richtbuizen B8 t/m B13 en de schermroosterspannïng op de eind= 
buizen wordt ge:chakeld9 voordat de kato~zen op temperatuur 
zijn gekomeno 
Als de netschakelaar SK1 ingeschakeld wordtr 

gaat de ventilator M1 draaien9
levert het 240 V PoSoA. spanning; deze verwarmt de spira.a.l 
van het bimetaalrelais. Na 60 sedonden sluit dit relais een 
contact wa,ax°door het circuit voor RE1 gesloten wordt. 
In serie met de spoel van relais RE1 zijn twee mioroschake= 
la.a,rs SK2 en SK3 opgenomen die gesloten zijn als de kappen 
op de versterker zijn geplaatste 

Tot serienummer 741 

Door het opkomen van RE1 geschiedt het volgender 

a. Het verwarmingscircuit voor het bimetaalrela.is wordt via 
een verbreekcontact (27 en 28) onderbroken9 waardoor het 
weer in de rusttoestand terugkeerte 

OPMERKINGs ~Pordt SK2 of SK3 geopend of de versterker met 
behulp van SK1 uitgeschakeld dan moet eerst 
het bïmetaalrelais weer opwarmen voor RE1 be-
krachtigd kan worden 

bv $eiais RF~1' hoixdt ~ïch zelf bekrachtïgd via een eigen over 
negr~por~tà~t,,,. (?,1 en 22 ~, 
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c. Drie maakcontacten voor de hoogspanningstransformator 
worden gesloten. 

d. Een maa kcontact (41 en 42) sluit het c~.rcuit voor de scherm® 
roosterspanning van de eindbuizen. 

Indien de meterschakela,a.r in stand 8 is geplaatst 9 geeft 
een uitslag van de meter aa.n dat RE1 is bekrachtigd. 

e. Een verbreekcontact (47 en 48) heft de kortsluiting ~san de 
ingang op, 

Vanaf serienummer 741 

Door het sluiten van het bimetaalrelais wordt ook het bekrachm 
tig~ngscircuit van RE2 gesloten. 
Indien geen beveiligingsunit EL 6870 is aangesloten moet eeg.. 
doorverbinding tussen de aansluitpun~en 23 en 25 worden ge 
maakt , 
Door het opkomen van RE1 en RE2 geschiedt het volgende 

a. Het verwarmingscircuit voor het bimetaalrelais word. 
via een verbreekcontact van RE2 (61 en 62) onderbrokeny 
waardoor het weer in de rusttoestand terugkeert. 

OPMERKING s i~ordt SK1 uitgeschakeld dan moet eerst z et 
bimetaalrelais weer opa,armen vo. r RE1 ec RE2 
bekrachtigd kunnen wor~.en. 

b. RE1 en RE2 blijven bekrachtigd vie het overneemcontact 
( 22 en 23 ) van RE2. 

c. Drie maakcontacten voor de hoogspanningstransformator T3 
worden gesloten door RE1. 

d. Een maakcontact (41 en 42) van RE1 sluit het circuit voor,' 
de schermroosterspanning van de eindbuizen. 

e. Een verbreekcontact (47 en 48) van RE1 heft de kort~luiti_~.g 
aan de ingang op en een maakcontact (45 en 46) van RE1 
verbindt de signaalbron met T1. 

7~ Deter 

Een meter met omschakelaar maakt het mogelïjk de belangrijkste 
spanningen en stromen te meten. 

~ 
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E. CONTROLEbSETINGEN 

N.B.1 Gebruik voor het meten van de gelijkspanningen een meter 
met een inwendige weerstand van 20,000 S2~V. 
- Aanbevolen wordt de Philips meters type P 811 00, 

Hiermede kunnen alle voedingsspanningen (wisse l en 
gelijkspanningen) gecontroleerd worden. 

- Voór het meten van de hoogspanning kart men gebruik ma-
ken van een ta~5 van de bleederweerstand R50o 
De meter P 811 00 wordt parallel aan de derde weerstand 
van R50 geschakeld. 
Zie fig. 12 en hoofdstuk E VII. 
De hoogspanning kan ook gemeten worden met de buisvolt 
meter GM 7635 met de speciale meetkop GM 45790 

N.B.2 Indien de versterker onder belasting gemeten wordt9 ge~ 
bruik de uitgangsspanning "100 V"o De waarde van de be~ 
la stingsweerstand moet 10 S2 + 1 ~ (1000 W) bedragen en zelf 
inductievrij zijn. Dit moet met een wisselspanning van 
50 Hz gemeten worden (stroomspanningsmethode). 
- Breng een schakelaar voor minimaa 1 10 A a.a.n tussen de 
versterker en de belasting9 zodat de belasting tijdens 
werking uitgeschakeld kan wordend 
De minimumdoorsnede van de verbindingen tussen de veren 
sterker en de belastingsweerstand moet 1 95 mm2 bedragen, 

N,B.3 Indien een toongenerator op de ingang van een van de veren 
sterkers tot serienummer 741 is aangesloten9 moet de vo-
lumeregelaar gedurende het opwarmen (als relais RE1 niet 
is bekrachtigd) alti,7d op nul staan. 

Ga. nu als volgt te roerka 

1. Verbind de aardklem met een deugdelijke aarde. 
2. Controleer de O~stand van de meter; meterschakelaar in stand 0. 
3. Neem alle buizen en zekeringen uit de versterkero 
4. Controleer de stand van de omschakelstrip P1 op de achterzijde 

van de hoogspanningstransformator T3. 
5. Schakel d.e uitgangstransformator voor 100 V, 
6. Sluit de ingangsklemmen 1 en 2 kort. 
7. Sluit de 3 fasen + nulleider aa no 

Bij controle van slechts een of enkele van de nu volgende 
hoofdstukken plaats zekeringen en buizen in de versterker 
en zet scha.kela.a.rs in volgens onderstaande tabel en handel 
verder zoals in het betreffende hoofdstuk is beschreven. 

Hoofdstuk I II III IV V VI VII VIII IX X t/m XIV 

VL1 t/m VL3 ~x x . x 
VL4 x x x x x x x x x 
VL5 x x x x x x x x 
B1 t/m B5 
B6 en B7 

x x x x 
x 

x 
x 

B8 t/m B13 x x x x x 
B14 en B15 x x x x x 
B16 
SK1 x 

x x x x x 
x 

SK2 x x x x x 
SK3 
R belasting 
Doorverbinding 

x x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

23 en 25 
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1 Controle ventilator 

1. Zet in plaats van VL4 een ampéremeter voor wïsselstroom (mi= 
namaal 1 Ampère). , 

2, Schakel SK1 in (stand 1). De ventilator gaat draaien en blaas~~ 
de lucht naar boven,
De condensator C18 is aangesloten tussen de grijze draad P°a" 
en de rode draad '°g" van het drieaderige motorsnoer. 
Zie fig. 5, 
De netspanning (220 V; 50 Hz) is aangesloten op de zwarte dram, 
"e" en de grijze draad "a"o Als de netspanning op de zwarte draad 
"e" en de rade draad "g" wordt aangesloten9 keert de draairich-
ting van de motor om, 

3, De opgenomen stroom moet ca., 095 Ampère bedragend 
Dit is Y nullaat van transformator T4 + I ventilator. 
Indien dit niet het geval isy controleer de motor als volgts 

a, Maak condensator C18 los. 
b, Meet de weerstand van elk der spoelenpaxens 194 ~, 
c. Leg een spanning van 220 V - 50 Hz aan tussen de zwarte 

en de grijze draad van het motorsnoer. 
De opgenomen stroom moet liggen tussen de 325 en 340 mA. 

~_. Sluit de condensator weer aan tussen de rode en de grijze 
draad. ~De stromen in de condensa.to.xtak en in de andere 
tak moeten liggen tussen de 175 en 185 mA. 
(Deze waarden gelden voor een motor met gemonteerde vïeugela) 

4. Schakel SK1 uit en breng VL4 aan, 

II Controle Seleen_eli'krichter GR1. 

1, Zet de meterschakela.ax in stand 5a 
2 a Breng VL5 a,a n a 
3a Sluit een meter aan op de wisselspanningsa.ansluitinger~ van 

GR1 . 
4. Schakel SK1 in, De meter moet ca,, 180 V.~ aa.nwïjzen. 

Op de gelijkspa nningsaa assluitingen vare GR1 moet = 240 V 
gemeten worden. De ingebouwde meter geeft eveneens 240 Vaan. 

5o Schakel SK1 uit. 

III Controle Seleenaelikrichters GR2 en GR2° ' 

1 . Plaa.ts de meterschakela.a.r in stand 1 , 
20 Sluit de meter aan tussen de wisselspa nningsaansluitingen 

van GR2 en GR2', 
3, Schakel SK1 in. De meter moet 420 V aanwijzen, 

Over C10 moet +580.V gemeten worden en over C15 + 500 V. 
Dit komt overeen mét ca. 840 V op de ingebouwde meter. 

IV Centrole ~loeispannin~en 

Meet op de buisvoeten de volgende spanningeria 

1Q B8 t/m B13 a 3yo v~ 
2., B1 t/m B5 s 6,6 V~ (Bij B1 gemeten tussen i en fc). 
3. B6 en B7 a 594 V~ 
4. B14 en B15 s 4fl5 V~ 

} 

~ 

~ 



EL 6471/00 -9-

V, Controle + 325 V P,S,A, en bimetaalrelais B16 

1. Schakel SK1 in. Op de anode-aansluitingen van B14 en B15 
moet 380 V~ t.o.v. a.axde gemeten worden. 

2. Schakel SK1 uit en zet alle buizen op hun plaa.ts9 behalve 
B6 en B7, 

3. Zet de meterschakelaar in stand 8. 
4. Sluit de veiligheidscontacten SK2 en SK3 door er klemmen 

op te plaatsen. Boven serienummer 741 de a.a.nsluitpunten 23 en 
25 doorverbinden. 

5. Schakel SK1 in. Ata. ongeveer 60 seconden komt relais RE1, in en 
geeft de ingebouwde meter ca. + 325 V a,an. 
Over C11, C129 C16 en C17 wordt eveneens + 325 V gemeten. 

6. Open het veiligheidscontact SK2° Relais RE1 moet afvallen, 
Sluit SK2, wacht tot dat RE1 bekrachtigd is en open het vei-
ligheidscontact SK3a Relais RE1 moet afvallen, Sluit SK3. 
Verbreek doorverbinding tussen 23 en 25s Relais RE1 moet af-
vallen. 

7. Schakel SK1 uit. 

VI Controle versterktrappen en stuurtrap 

1. Open de veiligheidsschakelaars SK2' "K3 en verbinding 23-25. 
2. Draai R1 en R2 geheel rechtsom. 
3. Sluit meter P 811 00 aa.n tussen glvan B6 en aarde. 
4. Zet de meterschakelaar in stand 7 en schakel SK1 in. 
5. Draai R1 langzaam linksom. Tijdens deze bewerking moet de 

meter van ca. - 50V oplopen tot ca. 110 V. 
De ingebouwde meter moet ti;;dens deze handeling teru~•lopeno 

6. Stel R1 zodanig in° dat de ingebouwde meter 20 mA aanwijst. 
7. Hetzelfde geldt voor g1 van B4 9 R2 en de meterschakelaar 

ia: stand 6 a 
8. Controleer de gelijkspanningen aan de hand van deze tabel. 

Metin~

Buis 

B1 

B29 B3 

B4, B5 

va vg1 vg2 
+110 V - m 

+33o v +693 V +230 v 

+32o V - 95 ~ ~ 

Alle spanningen zijn gemeten t.o.v. aarde. 

Vk 

+0975 V 

+ 15 v 
m 67 v 

g. Controleer de meteraanwijzingen volgens onderstaande tabel. 

Meterstand Meting •$c haal Spanning 
stroom 

1 Vb (GR29 GR2°) I x 10 ~ 500 V 

2 Ia, B1' Ix0 9 1 5mA 

3 Ia, B1 I x 0 9 1 5 mA 

4 Ik B2+B3 I x o95 23 mA 

5 Vb (GR1) II - 200 V 

6 Ik B4 I x 095 20 mA 

7 Ik B5 I x 095 20 mA 
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10, Verbind een toongenerator (b.v. GM 2308) met de ingangs-
klemmen 1 en 2 en verbind de klemmen 2 en 3 door. 

11. Sluit een buisvoltmeter (b.v. GM 6004) vips een condensa-
tor van 470 000 pF (codenummer ~9 999 06~470K) aan op het 
stuurrooster van B6 of B7. 

12. Sluit de veiligheidscontacten SK2~ SK3 en verbind de punten 
23 en 25 door; wacht tot dat relais RE1 is bekrachtigd. 
Stel de toongenerator in op 1000 Hz en voer een spanning 
van 22 mV a,an de ingang toe. 
De spanning op het rooster van B6 of B7 moet ca.. 25 V be-
dragen. tiYordt deze spanning niet gemeten9 dan achtereen-
volgens met de buisvoltmeter de spanning op de punten B, 
C9 D y E en F meten en aldus de fout lokaliseren. 
Een afwijking van meer dan 20 f duidt op een fout ira des-
betreffende trap. 

VII Controle hoo~spannin~s-P.S,A. 

1. Verwijder de kabels tussen de anoden van B6 en B7 en de 
uitgangstransformator T2. B6 en B7 moeten beslist verwij-
derd worden. 

2. Sluit meter P 811 00 aan over de derde weerstand van R50 
(zie fig. 12 ), Bij gebruik van de buisvoltmeter GPJ! 763 + 
meetkop GM 4.579 worden deze aangesloten tussen punt 2 wan 
de uitgangstransformator T2 en aarde. 

3. Plaats ?~L1 t~m VL3 in de versterker. 
4. Schakel :~K1 in. Nadat relais RE1 is bekrachtigd moet dc 

hoogspanning ca. 3200 V bedragen. Dit komt overeen met 
een uitslag vun + 1050 tot 1100 V op het 1200 V bereik van 
meter P 811 00. 

5. Scha kel SK1 uit o 

VIlI instelling ruststroom van B6 en B7, 

1. Zet B6 en B7 in de versterker en sluit de anoden aa.n. 
?, Zet de meterschakelaar in stand 9 en schakel SK1 in. 
3. Regel met behulp van R1 de ruststroom van B6 op tot 50 m9. 
4. Zet de meterschakelaar in stand 10. 
5. Regel met behulp van R2 de ruststroom van B7 op tot 50 mA. 
5. Herhaal de punten 2 t~m 5. 
7. Schakel SK1 uit. 

IX Controle tekenkoppeling 

1, Maak R20 los van R5 en R21 los van R6. 
2. Schakel SK1 in. 
3. Schakel de belastir_gsweerstard in en breng de uitgangsspanning 

op 10 Volt-1000 Hz. 
4. Maak de uitgang van de toongenerator los en laat de toon-

generator in de positie voor 10 V-uitgangsspanning. 
5. Schakel SK1 uit en verbind R20 met R5 en R21 met R6. 
6. Schakel SK1 in en wacht totdat het relais RE1 is be-

krachtigd. Sluit de toongenerator weer a.a.n. 
De uitgangsspanning moet nu gedaald zijn tot ca. 600 mV. 

X Frequentieka rakterïstek 

1. Schakel de belastingsweerstand ïn en breng de uitgangsspan-

ning op 25 V - 1000 Hz. 
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2. Houd de ingangsspanning constant en varieer de frequentie 
van 30 - 15000 Hz. 

3. De afwijking van de uitgangsspanning bedraagt: 

a. tussen de 40 en 5000 Hz 
b, tussen de 30 en 15000 Hz 

: ± 1 dB 
s ± 2 dB 

XI Inwendige weerstand van de uitbant{ 

Stuur de versterker uit tot 50 V, Bij het wegnemen van de be® 
lasting mag de uitgangsspanning niet meer bedragen dans 

Frequentie Uitgangsspa-nning 

40 Hz 55 V 
1000 Hz 55 v 
5000 Hz 65 v 

XII Brom en ruis 

1, Sluit de ingangsklemmen 1 en 2 kort. 
2. De uitgangsspanning moet kleiner zijn dan 20 mV. 

XIII Vervorming

~ Dij een uitgangsspanning van 100 Volt mag de vervorming 
Iran 40 tot 5000 Hz niet meer dan 2 f bedragen. 

XIV In~an~sspannin~,

Voor het bereiken van een uitgangsspanning van 100 V bij 
400 Hz moei de ingangsspanning 1 65 V + 10 ~ bedragen. 

Onderhoud relais 

Daar relaiscontaotèr in normaal gebruik zichzelf schoonwrijven 
is onderhoud bijna niet vpreist~ 
Inspectie moet evenwel re-~^lmatig plaatshebben op de volgende 
puntenó 

A, Stofophoping op de contacten. 
B. Inbranden van de contacten. 

A. Stafophoping wordt verwijderd met een zachte haren stofkwasty 
terwijl het stof wordt weggezogen met een badstofzuiger 
(type ba.tteij-a.utostofzuiger). 

B. Inbranding op contacten kan wolden bijgepolijst met een 
asrondeerv?,j~tje Bhili,pa rode nro SYA 8549 9 waarbij ont-
regeling van eonta~c't-afstand en contact-drol€ most worden 
vermeden. 
Door materiaaltransport ontstaat soms een doorn op het 
positieve contact en een put op het negatieve contact, 
Ook een doorn moet iet het a.rrondeervijltje worden ver-
wijderd; polijst eveneens de potranden bij met het 
vijltje. 
Ind~.en con°tacten diep zijn ingebrand moet het relais 
vervangen worden. Alleen bij regelmatige inspectie kan 
men tijdig bestellen. 
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PZECHANISCHE STOKLIJST 

Po.=.. Fig, 

1 2 

3 2 
4 2 
5 2 
6 2 

7 2 
S 2 

9 2 
10 2 
11 2 

12 2 
1 3 

3 
1 4 
2 4 

3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 

7 4 
8 4 
9 4 
10 4 

Codenummer 

975/11x6 
974/4x50 
973/12 
V3 341 92 
973/12 

40 619 
B1 507 og 
975/5s5x4 
967/T14 
967/8 

975/7x4 
975/9x5 
975/595x4 
08 495 56 
967/8 

B1 505 62 
E3 939 Ogo1 
976/4x16 
B8 703 00 
974/Pb 

os 145 71
976/9x12 

x 40 624 
976/V8x17 

Omschrijving 

Tule 
Zeke~°inghoudex° 
Kn®p 
Teksipl~at 
Knop 

Topsanslu.~.ting 
Buisvoet 
~.`ule 
Aansl~.iits~trook 
Monta gesteun 

Tule 
'''ule 
Tule 
Doorvoerisolator 
~'4onta gesteun 

Buisvoet 
V•.:nt i la t orvleugel 
Buisvoet 
Sr~.eltpatroonhouder 
Pa Bring 

Schroefdop 
Buisvoet 
Topaansluiting 
Busvoet 

NJ%GK 



Toelichtin~; op kolom ~ in de stukli,jsten 

1. Onderdelen niet gemerkt met een sterretje. 

Hiertoe behoren: 

a. Nagenoeg alle elektrische onderdelen. 

b. De mechanische onderdelen, die kwetsbaar of aan slij-
tage onderhevig; zijn. 

Zij behoren aanwezig te zijn bij de Service Afdeling 
in het desbetreffende land, dan wel bij de klant die 
het apparaat in gebruik heeft. 

2. (gij Onderdelen gemerkt met één sterretje. 

Deze onderdelen hebben in het algemeen een lange of onbe-
perkte levensduur, doch zijn essentieel voor de goede 
werking van het apparaat. 

Het al of niet aanleggen van een kleine voorraad van de-
ze onderdelen is afhankelijk van de volgende faktoren: 

a. Het e.antal apparaten dat in het desbetreffende land 
aanwezig is . 

b, De noodzaak, dat het apparaat al of niet continu in 
gebruik of gebruiksklaar moet zijn. 

c. De leveringstijd van de onderdelen in verband met de 
importmogelijkheden in het desbetreffende land en de 
tijdsduur van het transport. 

3. (~~~ Onderdelen gemerkt met twee sterretjes. 

Deze onderdelen hebben een lange cf onbeperkte levensduur 
en zijn niet essentieel voor de goede werking van het 
apparaat> 

In het algemeen wordt van deze onderdelen plaatselijk 
geen voorraad aangelegd, 

HvB~GK 



EL 64~100 

No. S Code number Description 

TI 

T2 
T3 
T4 

Grl 
Gr2 
Gr2' 

Ll 

L2 
L3 

SK1 
SK2 

SK3 

SK4 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 

C11 
C12 
C13 
C14 
C15 

C16 
C17 
C18 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 

R6 
R7 
R8 
R9 
R10 

x 
x 
x 
x 

EL 6801 J00 
T 1960 66 
Tl 831 02 
V3 611 11.1 

V3 627 09.0 
V3 627 13.0 
V3 627 13.0 

x V3 598 50 
x V3 598 40.0 
x V3 598 42.0 

x 08 545 05 
08 523 59 

V3 577 73.0 
08 523 59 

V3 577 73.0 

serial number > 766 
serial number > 766 

3.2 H(2712) 
11 H(71 12) 
5.2 H(9812) 

OD 303 02/11 DVK T8~3 
OB 52J 59 v~sn» 

C339 93 

906/V150K 150000 pF 350 V 
906/V 150K 150000 pF 350 V 
905J1K2 1200 pF 5 °/ 0 
905/ 1IC2 1200 pF 5 °/ 0 
906JV390K 390000 pF 1000 V 

906/V390K 390000 pF 1000 V 
x 48 015 lOJW2M 2 µF 4400 V 

906jV150K i50000 pF 1000 V 
906(V150K l50000 pF 1000 V 
48 115 IOJV6M 6 µF 1000 V 

903JElOM }0 µF 500 V 
903JElOM 10 µF 500 V 
903JElOM lU µF 500 V 
48 115 10/V6M 6 µF 1000 V 
48 115 10/V6M 6 µF 1000 V 

903/EIOM i0 µF 500 V 
903/EIOM ib µ1~ 500 V 
49 179 76 i.~ ~ 1000 V 

B8 316 OOB/GE50K ~({ Icff iitb 
B8 316 OOB/GE50K 
902/IOOK 

50 ki~ iin, 
100 lii2 lU% 0.25 W 

902/IOOK í00 kí2 10% 0.25 W 
90l /5K6 560013 1% 0.5 W 

901 j5IC6 560D íl 1 °/ 0 0.5 W 
901 j270E 270 II 1 °/ 0 0.5 W 
901 J270E 27012 1 °/ 0 0.$ W 
901/W11E 1112 1 °/ ° 0.4 W 
901/WIIE 11 fl 1 °/ 0 0.4 W 



EL 64~100 

No. 

R 11 

S Code number 

2x 901 /33K ~ 
2x 901/33K 

par• 33 ki2 

Description 

5% 

R12 2x 901/33K ~ 33 ki2 5% p~, 
2x 901/33K •••• 

R13 901/330K 330 kS2 5% 0, 
R14 901/330K 330 kSZ 5% 0. 
R15 901/22K 22 kSZ 5°,0 0, 

R 16 901 /22K 22 ki2 5% 0.. 
R17 901/120K 120 ki2 10% 
R18 938/B22K 22 kS2 5% 6.1 
R19 938JB22K 22 ki2 5% 6.1 
R20 901/4K3 4300 i2 1% 0.; 

R21 90l/4K3 4300 i2 1% 0.° 
R22 900/47K 47 ki2 10% I 
R23 902/470K 470 kS2 10% 0.; 
R24 902(470K 470 ki2 10 % 0.5 
R25 900/39K 39 kS2 10 % I 

R26 902/ 1 K 1 ki2 10 % 0.2 
R27 902/IK 1 ki2 10% 0.2 
R28 938(B6K8 6800 i2 10 % 8.5 
R29 938/B6K8 6800 SZ 10 % 8.5 
R30 901/W2E 2 R 1% 0.4 

R~1 901/W2E 2 i2 1% 0.4 
R32 900/100E 100 i2 10 % 1 
R33 900JIOOE 100 i2 10% 1 
R34 938/B47E 47 i2 10 % 6.8 
R35 938/B47E 47 i2 10 % 6.8 

R36 901/430K 430 kit 1 % 0.5 
R37 901 í620E 620 i2 1 % 0.25 
R38 901/W1E 3xí i2 par. 1 % 0.5 
R39 901/INIE 3x1 i2 par. 1 % 0.5 
R40 901/240K 240 kS2 1 % 0.5 

R41 901(390E 390 i2 1 0.2 
R42 931~/F1K5 1500 i2 10% 13.6 
R43 938/B20K 20 kit 5 6.8 
R44 901 /360E 360 i2 1 0.25~ 
R45 2x 901/470K l 470 kit 2% par• 

2x 9(11 /470K f 

R46 938fB680E 680 i2 5% 4.7 ~ 
R47 901/W2E 2 i2 1% 0.4 
R48 938/B2K2 2200 i2 5% 6.8 
R49 938/B2K2 220052 5% 6.8 , 
R50 BS 305 08B/820K 3x 820 ki2 ser. 10 % 2 ~ 

R51 930/FIOK 10 kS2 5 °/ 0 8.5 
R52 901/W2E 2 i2 1 °/ 0 0.4 
R53 901/W2E 2 i2 1 °/ 0 0.4 

RE1 ND 306 21 
RE2 NF 164 48 
V1 P812670 
M 1 J W 303 00 
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1 kVA-VrRSTERRER TYPE EL 6471 

A. INLEIDING 

Deze versterker kan bij een voor geluidsversterking normale gemiddelde 

modulatie van 259b tijdens de in de spraak- en muzieksignalen optreden-

de pieken het volle nominale vermogen leveren bij frequenties van 15 -

15 000 Hz, zoals van een 1 kW-geluidsversterker wordt geéist. 

De versterker ia echter ook in staat om bij frequenties van 40-5000 Hz 

zijn volle vermogen continu af te geven. 

Behalve voor grote geluidainatallatiea is.deze versterker dan ook bij 

uitstek geschikt als voedingsbron voor installaties waarbij spanning 

en~of frequentie aan speciale eisen moeten voldoen (b.v. voor het aan-

drijven van triltafels). 

Door aansluiting van een paraatachakelaar is het mogelijk de anodespan-

ning voor de eindbuizen van de versterker op afstand in te schakelen 

(zie hoofdstuk D, ander 3). 

Op de versterker kan een beTeiligingseenheid type EL 6870 worden aan-

; gesloten, die in werking treedt als de belaatingsimpedantie te laag is 

of de arbeidsfactor te klein (zie hoofdstuk D, onder 7). 
i 

Met de stabilisatie-eenheid type EL 6871 kan de versterker worden ge-

bruikt voor toepasáingen waarbij sen zeer constante uitgangsspanning 

nodig is. 

Met de RC-oscillatoren type EL 687202 en type EL 687210 kunnen in-

gangsspanningen worden verkregen met een constante frequentie van 

50 Hz, nauwkeurig tot op reap. 0,2~ en 1~. 

, ~ 

B. CONSTRUCTIE 

De versterker ia gemonteerd op vloersteunen maar kan ook in een 19"-

rek worden ondergebraoht (het benodigde montagemateriaal wordt meege-

leverd). 

Het chassis van de versterker bestaat uit een verticale montageplaat; 

aan de voorzijde daarvan het bedieningspaneel en 2 horizontale buizen-

tableaua met daartussen een ventilator voor de koeling, aan de achter-

zijde de transformatoren en de afvlakcondensatoren. Beide eindbuizen 

zijn bevestigd og trillingsdempers. De buitengewoon overzichtelijke op-

stelling maakt uitwisseling van de o~:derdelen zeer gemakkelijk. 



1 kVA-versterker EL 6471 
blz. 4 

De primaire klemmen van de uitgangstransformator, die in een oliebak is 

geplaatst, bevinden zich op dezelfde hoogte sla de topaansluitingen van 

de eindbuizen, zodat de anodeleidingen zeer kort zijn. 

Voor- en achterzijde zijn tegen aanraking beveiligd door 2 afneembare, 

gedeeltelijk geperforeerde kappen. De perforaties aan de bovenzijde van 

de voorkap mogen gedurende het gebruik van de versterker niet zijn af-

gedekt daar dit de doorstroming van de koellucht belemmert. 

Het bedieningspaneel bevat: 

. de netschakelaar en de smeltveiligheden; 

. een meetinstrument met overschakelaar voor de controle van alle be-

langrijke stromen in de versterker; 

. 2 met een schroevedraaier in te stellen p~.:tentiometers voor het rege-

len van de ruststroom van de eindbuizen. 

De aansluitklemmen bevinden zich aan de voorzijde, onder op de vertica-

le montageplaat. 

C. WER~ING 

De versterker is geheel in balans uitgevoerd. 

Het signaal gaat via de ingangstransformator naar de voorveraterktrap, 

die uit een dubbeltriode E 80 CC en 2 buizen E 8U L bestaat, en wordt 

vervolgens toegevoerd aan de stuurtrap, bestaande uit 2 buizen EL 34 

die op hun beurt de 2 tetrode-eindbuizen QB 3,5/750 sturen. 

Voor de stabilisatie en om vervorming tegen te gaan is tegenkoppeling 

toegepast vanaf een speciale wikkeling op de uitgangstransformator naar 

de katoden van buis E 80 CC. Om instabiliteit te vermijden zijn boven-

dien fazecorrectie-netwerken aangebracht. 

De gloeispanning en de anodespanningen voor de voortrappen en de gloei-

$panning en de rooster- en schermroosterspanningen voor de eindtrap wor-

den geleverd door een éénfaze-nettransformator met kwikdampgelijkricht-

buizen DCG 1/250 en seleniumgelijkrichtera. 

De anodespanning voor de eindtrap wordt verkregen uit een afzonderlijke 

driefazen-hoogspanningstransformator met 6 kwikdampgelijkrichtbuizen 

DCG 41000 G-01. Voor de vertraagde inschakeling van de anodespanning 

wordt gebruik gemaakt van een thermorelaisbuis 4152/0 , 
L 

~ ~ 
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die via 2 deurcontacten wordt gevoed uit de gelijkrichterschakeling die 

ook de negatieve roosterspanning levert voor de eindbuizen. hierdoor is 

het onmogelijk dat de anodeapanning wordt ingeschakeld als beide kappen 

niet op de versterker zijn aangebracht of als er geen negatieve rooster-

spanning aanwezig is. 

Voor het meten van de verschillende stromen en spanningen zijn in de 

betrokken circuits meetxeerstanden geplaatst. Pdet behulp van de over-

schakelaar kan het meetinstrument (max. uitslag bij 100 mV~1 mA~ met 

de meetpunten worden verbonden. 

D. INSTALLATIE 

Schakel de versterker nooit in alvorens alle in dit voorschrift en de 

in hoofdstuk E genoemde handelingen nauwgezet zijn verricht. 

1. Opstelling

De versterker wordt afgeleverd, geschikt voor plaatsing op de vloer. 

Montage in een 19"-rek geschiedt als volfits 

. Verwijder de vloersteunen, de handgrepen en de kappen. 

. Schroef de meegeleverde strippen elk met 4 schroeven tegen de ver-

ticale montageplaat. 

. Plaats de versterker zo in het rek dat de huizentableaus aan de 

voorzijde buiten het rek steken. 

. Zorg voor afdoende beveiliging bij openen van het rek, b.v. door 

gebruik te maken van de microschakelaar aan de achterzijde van de 

versterker (uitschakelen van de anodeepanning voor de eindbuizen . 

Bij een andere wijze van beveiliging genoemde schakelaar kortsluiten. 

. Bevestig de voorkap. 

Om tijdens het vervoer wegvloeien van de olie te voorkomen, is de 

oliebak van de uitgangstransformator geheel afgesloten. Vervang de 

afsluitdop door de meegeleverde dop met peilstaaf. 

2. Aarding

De versterker aarden door de aardklem (zie fig. j) met een deugde-

lijk aardpunt te verbinden. 

De diameter van de asrdleíding moet voldoen aan de ter zake geldende 

plaatselijke voorschriften. 

,a~ .~.._..~.. .._. ~~..~.,,-,~.,~,x~ 
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3. Netaansluiting{

Het net aansluiten op de klemmen 12, 13, 14 en 15 (15 ~ nulleiding). 

Bij aflevering is de versterker ingesteld voor 220380 V. Op een in-

dicatieplaat op de nettransformator is aangegeven 

mator in ster en in driehoek te schakelen en voor 

gen dan 220380 V in te stellen. 

De diameter van de kabeladers moet voldoen aan de 

plaatselijke voorschriften. 

In de leidingen van het plaatselijke 

10 A zijn aangebracht. 

hoe deze tranafor-

andere netapannin-

ter zake geldende 

net moeten smeltveiligheden van 

Indien geen beveiligingseenheid wordt gebruikt, kan op de klemmen 23 

en 25 een paraatschakelaar worden aangesloten om de anodespanning 

voor de eindbuizen op afstand in te s<~hakelen. Is geen schakelaar 

nodig, dan de klemmen 23 en 25 doorverbinden. 

4. Inzetten van de buizen 

De plaats van de buizen is aangeduid op het schema in de voorkap. 

5. Ingang

De ingangsspanning moet worden toegevoerd via een 2-aderige, afge-

schermde kabel; de aders aansluiten op de klemmen 1 en 2, de af-

scherming op klem 3. Als de ingang niet gebalanceerd behoeft te zijn, 

mogen de klemmen 2 en 3 worden doorverbonden. 

Om de versterker uit te sturen moet de ingangsbron een spanning va.n 
`ti __ 

ongeveer 1,7 V over een impedantie van 10.000 ohm kunnen 

6. Uitgang

Door serie- en~of parallelschakeling van een aantal afzonderlijke 

wikkelingen op de uitgangstransformator - die alle op een klemmen-

blok uitkomen (klemmen 4 .... 11) - kunnen uitgangsspanningen wor-

den afgenomen van 100, 110, 127, 200, 220 en 254 V. 

Voor de juiste schakeling voor het verkrijgen van een bepaalde span-

ning, zie het aansluitschema in de voorkap of fig. 3. 

De uitgang is vrij van aarde, mag echter wel worden geaard. 

De diameter van de uitgangskabel moet voldoende zijn voor de maxi-

maal af te nemen stroom behorende bij de gekozen nominale uitgangs-

spanning. 

~. , ~ 

leveren,° _~~ 

~~ ~~ 
.~ 

~ 



1 kVA-versterker EL 6471 
blz. 7 

7. Aansluiting van beveiligingseenheid EL 6870 

Behalve de aardklem bevindt zich op de achterzijde van de beveili-

gingseenheid een blok met, van links naar rechts, de klemmen 1 

Verbinden (zie fig. 3): 

beveiligingseenheid versterker 

klemmen 1 en 2 met klemmen 73 en 74 
(netspanning) 

klemmen 3 en 5 met klèmmen 23 en 25 
(relais) 

klemmen 6, 9 en 10 
(stroomtransformator) 

klemmen 11 en 12 
(apanningstranaformator) 

aardklem ~ 

...12. 

met resp. klemmen 46, 49 en 50 

met klemmen 4 en 5 

met aardklem ~: 

E. IN BEDRIJF STELLEN 

N.B. Onder beide kappen zijn veiligheidscontacten aangebracht, waardoor 

bij het afnemen van de kappen automatisch de anodespanning voor de 

eindbuizen wordt uitgeschakeld. De anodespanning (500 V) voor de 

voorversterker blijft echter ingeschakeld. Schakel daarom steeds 

het net uit wanneer aan de versterker moet worden gewerkt. 

1. Verwijder de smeltveiligheden V11, V12 en V13. 

2. Schakel het net in met Sk1 en laat de versterker 30 minuten inge-

~chakeld staan; de gelijkrichtbuizen worden nu verhit zonder dat de 

~oogapanningstransformator is ingeschakeld. 

De punten 1 en 2 moeten steeds worden uitgevoerd als de versterker is 

verplaatst of gedurende geruime tijd buiten werking is geweest. 

3. Schakel de versterker uit en zet de smeltveiligheden weer in. 

4. Zorg ervoor dat geen ingangssignaal aanwezig is (volumeregelaar van 

de ingangsbron op "0"~. 

5. Zet de meterschakelaar Sk4 in stand S. Draai de inatelpotentiometers 

R1 en R2 geheel linksom. 

6. Schakel het net in en wacht tot het relais voor de anodespannïng van 

de eindbuizen opkomt (de meterwijzer slaat uit). 



1 kVA-versterker EL 6471 
blz. 8 

7. Zet de meterschakelaar in stand 9 en stel met behulp van de linker 

potentiometer (R1) in op de waarde, aangegeven in de tabel. 

8. Zet de meterschakelaar in stand 10 en stel met behulp van de rechter 

potentiometer (R2) in op de waarde, aangegeven in de tabel. 

9. Herhaal, indien nodig, de handelingen, genoemd onder 7 en 8. 

10. Controleer de aanwijzingen van de meter bij de overige standen van 

de meterschakelaar aan de hand van de gegevens in de tabel. 

MEETTABEL 

Stand van 

Sk4 

Te meten stroom 

of spanning 

Meter- 

schaal +) 

Aflees- 

factor 

Nominale 

waarde 

1 vb 50o v I v x 10 50o v 

2 Ia van B1 I mA x 0,1 5 mA 

3 Ia van B1 I mA x 0,1 5 mA 

4 Ik van B2+B3 I mA x 0,5 23 mA ̀  

5 Vb 200 V II V 180 V ~I+-

6 Ik van B4 I mA x 0,5 20 mA 

7 Ik van B5 I mA x 0,5 20 mA 

8 Vgl van B6+B7 I V x 5 325 V 

9 Ik van B6 II mA 50 mA 
(250 mA) 

10 Ik van B7 II mA 50 mA 
(25o mA) 

+) I = bovenste schaal; II onderste schaal. 
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Bij gebruik van een beveiligingseenheid nu nagaan of de spanningstrans-

formator daarvan goed is aangesloten ten opzichte van de stroomtrans-

formators 

. minimale belastingsimpedantie behorende bij de gekozen nominale uit-

gangsspanning aansluiten; 

. versterker inschakelen en geleidelijk uitsturen. 

Treedt de beveiligingseenheid ín werking voordat de uitgangsspanning de 

nominale waarde bereikt, dan de aansluitdradèn van de spanningstrans-

formator van plaats verwisselen. 

. BEDIENING BIJ NORMAAL GEBRIIIK 

1. Zet de meterschakelaar Sk4 in stand 8. 

2. Zet de netschakelaar Sk1 van de versterker en, eventueel, de net-

schakelaar van de beveiligingseenheid in. Controleer of de ventila-

tor van de versterker draait. Wacht tot de wijzer van de meter uit-

slaat. 

3. Zet de meterschakelaar achtereenvolgens in de standen 1 ... 8 en 

controleer of de meterindicaties in overeenstemming zijn met de ge-

gevens in de tabel. 

Indien de gemeten spanning meer dan 10jo en de stroom meer dan 2t~ 

afwijkt van de gegeven waarden duidt dat op een defect; de verster-

ker moet dan onmiddellijk worden uitgeschakeld. 

.' Zet de meterschakelaar in stand 9 en regel met de linker potentiome-

ter de wijzeruitslag van de meter tot de juiste waarde is bereikt. 

5. Zet de meterschakelaar in stand 10 en regel met de rechter potentio-

meter de wijzeruitslag van de meter tot de juiste waarde is bereikt. 

6. Schakel het ingangssignaal in en controleer met een voor de gegeven 

frequentie geschikte voltmeter of de uitgangsspanning niet de waarde 

overschrijdt waarvoor de versterker is ingesteld. 

7. Zet de meterschakelaar in stand 9 of 10. De meteraanwijzing is nu 

een indicatie van de belasting van de versterker; de aanwijzing mag 

niet meer dan 300 mA bedragen. 
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G. OPNrERKINGEN 

De versterker mag niet onbelast zijn als hij wordt uitgestuurd bij fre-

quenties boven 2500 Hz. 

Onder normale omstandigheden nemen de anoden van de eindbuizen een don-

kerrode kleur s.an door de ontwikkelde warmte. Als bij overbelasting de 

toelaatbare anodedissipatie wordt overschreden, wordt de kleur helrood. 

De versterker moet dan onmiddellijk worden uitgeschakeld. 

Bij een constante inductieve belasting van de versterker kan de arbeids-

factor worden verbeterd door enige condensatoren parallel aan de uit-

gang te schakelen. 

♦ 

L 
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H. TECHNISCHE GEGEVENS 

Nominaal vermogen  

Uitgangsspanningen  

Minimale belastingsimpedanties 

Maximale spanningsvariatie bij 
verandering van nullast 

tot volle belasting: 
zonder stabilisatie 

bij gebruik van stabi-
lisatieeenheid EL 6871 

Minimaal toelaatbare arbeids-
factor bij volle belasting: 

inductief 
capacitief 

Frequentiegebied bij sinusvor-
mig signaal en vol vermogen 

Frequentiekarakteristiek bij 
25~ modulatie 

Vervorming bij nominaal vermo-
gen 

Maximaal vermogen bij verschil-
lende vervormingswaarden 

Inwendige weerstand van de 
uitgang 

Stoorniveau 

Ingangsspanning voor 100 mo-
dulatie 

Minimale ingangsimpedantie  

Opgenomen vermogens 
zonder signaal 

bij volle belasting 

Netspanningen  

Toelaatbare netspanningsvaria-
tie 

Netfrequenties  

Toelaatbare omgevingstempera-
tuur 

Buizen 

Smeltveiligheden 

Afmetingen  

Nettogewicht 

1 kVA 

h00 - 110 - 127 - 200 - 220 - 254 V 

10- 12 - 16- 40- 48- 6452 

10~ 

± 0,7~ 

. cos cq 0, 7 
coe ~ - 0,85 

40 - 5000 Hz 

15 - 15® 000 Hz + 2 dB (zie fig. A) 

zie fig. 1 B 

zie fig. 1 B 

zie fig. 1 C 

< -70 dB 

1,7 V 

10,~ 000 Sl 

880 VA bij cos ~ 0,88 
2220 VA bij cos ~ 0,94 

190-200-210-220-230-240-250 V 
(in ster of in driehoek geschakeld) 

± 5~ 
40 - 100 Hz 

+10 tot +40 °c 
1 x E 80 CC 2 x QB 3~5/750 
2 x E 80 L 2 z DCG 1/250 
2 x EL 34 6 x DCG 4/1000 

1 x 4152/01 

4 x o8 100 04 (4 A) 
1 x 08,141 58 (250 mA) 

; ~ ,l l~~ ~,,,i 
~23~y ~84 x 59p x 565 ~) 

32c~ Í~ (144 kgÍ ' 

G-01 
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