Restauratie Radiobell type 755 G.
Inhoud:
Dit document beschrijft de restauratie van een radio pick-up van het merk Radiobell type 755 G.
Vorige eigenaar: Van den Bogaert / Deurne (schrijnwerkerij). Via Alex Vervloet geschonken.
Aankoopdatum: 04/2006
Prijs:
Gratis

Paragraaf
1.
Algemeen, schema’s
2.
Prospectus, toestand
3.
Restauratie van het meubel
4.
De luidsprekers
5.
De platenspeler
6.
Het radio chassis
6.1. Het voedingsgedeelte
6.2. Het audio gedeelte
6.3. Het stereo / toonklavier
6.4 Het HF / MF gedeelte, afstemindicator
7.
De stereo uitbreidingsmodule
8.
Samenstelling van het geheel en test
9.
Gebruikte meettoestellen

Data
Ontvangst van het toestel:
Start van de restauratie:
Einde restauratie:
Verslag:

Bladzijde
2-5
5-7
7 - 10
11 - 14
15 - 16
16 - 18
19 - 20
20 - 23
24 - 25
25
25 - 26
26 - 30
31

04/2006
05/2017
12/2017
05/2018

Page 1 of 31
Toestel: Radiobell type 755 G
Auteur: Marc Van Dooren

1.1 Algemeen: het betreft een meubel met radio en ingebouwde platenspeler. Het toestel is
voorzien van een stereo uitbreidingsmodule voor de platenspeler.
Het toestel werd aangekocht bij:

L. Comhaire
Onderwijsstraat, 21
2000 Antwerpen

De radio is een AM – FM super heterodyne ontvanger met volgende buizen:
- 2x ECL82, eindbuizen, push-pull.
- EABC80, voorversterker, detector.
- 2x EF89, MF versterker.
- ECH81, oscillator, mixer.
- ECC85, FM front end.
- EM84, afstemindicator.
De stereo uitbreidingsmodule heeft volgende buizen:
- EL84, eindbuis.
- EF86, voorversterker.

De stroomketen van de radio type 755G werd niet gevonden. Vermits deze van de 755S op
enkele details na gelijk is aan deze van de 755G werd deze gebruikt, zie fig. 1.1 & 1.2.
De stroomketen van de uitbreidingsmodule werd ook niet gevonden en is opgetekend aan de
hand van het bestaande chassis, zie fig. 1.3.
De AM MF tuned circuits zijn afgestemd op 420kHz, de FM MF tuned circuits op 10,700 MHz.
Gewicht: +/- 30kg.
Nieuwprijs: Bf 17.950.
Er zijn 4 luidsprekers voorzien waarvan 2 voor het laag- en middengebied (merk: Lorenz Ø
21,5cm), links en rechts gemonteerd in de kast. Aan de voorzijde van het toestel zijn twee hoge
tonenluidsprekers gemonteerd (1 ovaal van het merk Wigo 12,8 x 7,5cm, 1 ronde merk onbekend
Ø 11,0cm, in dit verslag UK speaker genoemd - UnKnown), in serie geschakeld en gevoed via
100µF. Deze schakeling vormt een hoog doorlaatfilter van 6dB/octaaf met een kantelpunt op
ongeveer 930Hz (-3dB punt).
De originele platenspeler is een Dual, type 1004, die in de loop der jaren vervangen werd door
een Philips platenspeler op een kunststof chassis en in slechte staat. Na restauratie zal de
platenspeler vervangen worden door een Dual 1010 die dezelfde eigenschappen heeft als de
originele platenspeler (4 toerentallen en 3 plaat doormeters).
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1.2 Schema’s:
Fig.1.1: FM front end, oscillator, mixer, MF, afstemindicator.
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Fig.1.2: MF, detector, voorversterker, eindtrap, afstemindicator, voeding.
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Fig.1.3: Stereo uitbreidingsmodule.

2.1 Prospectus:

Page 5 of 31
Toestel: Radiobell type 755 G
Auteur: Marc Van Dooren

2.2 Toestand: Het meubel en het radio chassis zijn in behoorlijke staat. De kast is voorzien van
een hoogglans vernis dat op sommige plaatsen beschadigd is, zie fig.2.1 voor de ontmantelde
kast.
Voor het radio chassis zie figuren 2.2.1 en 2.2.2. De toets voor het inschakelen van de MG is
gebroken, zie fig.2.2.3. Voor de stereo uitbreidingsmodule zie fig.2.3. De chassis hebben een
flinke poetsbeurt nodig en componenten en buizen moeten uiteraard getest worden alvorens de
chassis onder spanning kunnen gezet worden.
Fig. 2.1.

Fig. 2.2.1
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Fig. 2.2.2

Fig. 2.2.3

Fig. 2.3.
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3. Restauratie van het meubel.
Eerst werd het chassis en de luidsprekers verwijderd, alsook de platendraaier en de bedrading
voor de verlichting van de kastjes.
Het meubel werd zover mogelijk ontmanteld, de deurtjes van de kastjes, steunlatjes, en de
volledige voorkant.
Omdat de vernislaag overal barstjes van ouderdom vertoont en op sommige plaatsen beschadigd
is, werd besloten alle verniste delen te strippen met Polyfilla afbijtmiddel. Daardoor zijn ook alle
goudkleurige sierstripjes van de kast verdwenen.
De houten schuif waar de platendraaier in rust is niet meer bruikbaar. De vorige eigenaar heeft
de bovenkant van de schuif verder uitgezaagd om de Philips platendraaier te kunnen monteren.
Met als gevolg dat de opening nu te groot is voor de Dual 1010. Er wordt geopteerd om een
volledig nieuwe schuif te maken.

Fig.3.1: Gestripte en ontmantelde kast. Fig.3.2: Gestripte onderdelen van de kast.

Fig.3.3: Originele schuif van de platendraaier.

Uitgezaagde delen
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Na het strippen van de kast werden alle delen goed gereinigd met thinner om alle sporen van het
Polyfilla afbijtmiddel te verwijderen. Alle gouden sierstrippen werden eerst terug op de kast
geschilderd met goudverf (te verkrijgen in kleine potjes in de modelbouw winkel Verschooten,
Antwerpen) en door gebruik te maken van afplakband. Nadien werd de volledige kast voorzien
van een water gedragen transparante vernis die goed schuurbaar is. Na droging en licht schuren
met een korrel 500 werd de kast voorzien van een laag hoogglans vernis op synthetische basis.
Deze vernissoorten geven nog altijd een diepere glans dan de water gedragen versies.
De messing sierlatjes, handvaten en emblemen werden machinaal gepolijst met klassieke
polijstlinnen en pasta op een kolomboormachine. Om oxidatie te vermijden zijn de onderdelen
nadien voorzien van een transparante vernis. Zie figuren 3.5 en 3.6 voor de afgewerkte kast.
De nieuwe houten schuif werd gemaakt van MDF met een Sipo eindafwerking en heeft zodoende
ongeveer dezelfde houtstructuur en kleur als het origineel. De paneeltjes werden in verstek
gezaagd om dan tegen elkaar te lijmen met twee componenten houtlijm voor MDF, zie fig.3.4.
Fig.3.4: De originele houten schuif, met daarnaast de nieuwe, klaar om te voorzien van een laag
hoogglans vernis. Onderaan de meranti geleider.
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Fig. 3.5: De gemonteerde kast met nieuwe vernislaag, sierstripjes en embleem.

Fig. 3.6: De afgewerkte schuif voor de platenspeler.
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4. De luidsprekers.
De luidsprekers zijn in goede staat. Na het verwijderen van stof met een zachte borstel en
voorzichtig uitblazen met perslucht werd een impedantie test uitgevoerd. De proef heeft
aangetoond dat de spreekspoel nog soepel beweegt in de luchtspleet en dat er geen vuil tussen
zit. Ter informatie werd de resonantie frequentie bepaald en het verloop van de impedantie in
vrije lucht, zie fig.4.1, 4.2 en 4.3.
Voor de eindafwerking van de luidsprekers, zie fig.4.4, 4.5 en 4.6.
Fig. 4.1.1: Laag / middengebied luidspreker.
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Resonantie freq.: 90Hz.
Fig. 4.1.2: Meetopstelling voor de Lorenz luidspreker.
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Fig. 4.2.1: Hoge tonen luidspreker 1.
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Fig. 4.2.2: Meetopstelling voor de Wigo luidspreker.
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Fig. 4.3.1: Hoge tonen luidspreker 2.

UK speaker Ø 110 mm
12

Impedance (Ω)

10
8
6
4
2
0
10

100

1000

10000

Frequency (Hz)

Resonantie freq.: 245Hz.
Fig. 4.3.2: Meetopstelling voor de UK luidspreker.
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Fig. 4.4: Volledige set beproefde luidsprekers.

Fig. 4.5: Hoge tonen luidsprekers gemonteerd op het klankbord.

Fig. 4.6: Luidsprekers gemonteerd in de gerestaureerde kast.
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5. De platendraaier.
Een originele platendraaier (een Dual 1004) is niet direct beschikbaar en de Philips gemonteerd
door de vorige eigenaar is onherstelbaar beschadigd. Vermits er nog een degelijke Dual 1010 in
de kast lag te wachten op gebruik werd deze onder handen genomen.
Tijdens een eerste test bleek de arm in automatische mode niet ver genoeg naar de rand van de
plaat te gaan en belandt zo naast de plaat.
De oorzaak is te vinden in het feit dat het kunststof stiftje, bevestigd aan de arm, niet ver genoeg
wordt meegenomen door de roterende metalen plaat. Op deze plaat zit een beetje stof en vuil
waardoor het stiftje teveel slipt. Na grondig reinigen en ontvetten van dit plaatje was het probleem
opgelost en komt de arm mooi in de begingroef van de plaat. Zie fig.5.1 voor het meeneem
mechanisme, fig.5.2 voor de onderzijde van het chassis en fig.5.3 voor de volledig opgepoetste
bovenzijde van de speler.
Fig. 5.1: Meeneem mechanisme positionering arm.
Metalen meeneem plaat.

Kunststof stiftje

Fig. 5.2: Het mechanisme van de Dual 1010.
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Fig.5.3: De platenspeler klaar om in de sokkel te monteren.

6. Het radio chassis.
Het chassis lijkt visueel in behoorlijke staat, maar zicht bedriegt. Na enkele metingen blijkt al vlug
dat er zeer veel componenten verlopen zijn in waarde en zelfs defect zijn. Een nauwkeurige
controle dringt zich dus op in de volgende volgorde:
1. Het voedingsgedeelte.
2. Het audio gedeelte.
3. Het stereo / toonklavier.
4. Het HF / MF gedeelte.
Om makkelijk aan het chassis te kunnen werken werden twee metalen steunplaten aan de zijkant
van het chassis gevezen zodat het omgedraaid op de werkbank kan staan, en dit zonder de
ferrietantenne of andere componenten te beschadigen. Zie fig.6a voor de onderzijde van het
chassis.
Fig.6a: Onderzijde chassis.
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De ivoorkleurige toetsen en de twee knopjes van de toonregeling werden gepoetst met Pledge
multi surface. De goudkleurige rand van de twee knopjes was beschadigd en werd met goudverf
terug geschilderd, zie fig.6b voor het oude en gerestaureerd knopje.
Fig.6b: Oud en hersteld knopje.

De toets MG van de bandenschakelaar waar een stuk uitgebroken is werd vervangen door een
exemplaar aangekocht bij het ORM. De toets werd vastgelijmd met twee componenten lijm UHU.
Nadien werden alle toetsen en knoppen grondig gepoetst met Pledge multi surface, zie fig.6c
voor het toetsenklavier.
Fig.6c: Oud en hersteld klavier.

De glazen schaal plaat werd verwijderd en grondig gepoetst, de lichte beschadiging van de
donkerbruine verf achteraan werd bijgeschilderd. De witte metalen steunplaat had eveneens een
grondige poetsbeurt nodig, zie fig.6d en 6e.
Fig.6d: Zicht op de gepoetste voorzijde van het chassis.
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Fig.6e: De glazen schaal plaat met knoppen terug gemonteerd.

De bovenzijde van het chassis moest ook grondig gepoetst worden. Eerst werd het stof zoveel
mogelijk en voorzichtig met perslucht weggeblazen, om nadien met kleine doekjes en
wattenstaafjes verder te poetsen. Hier werd ook Pledge multi surface gebruikt dat tegelijkertijd
een goede bescherming tegen corrosie geeft.
De buizen werden gepoetst met een vochtig doekje en met respect voor de opdruk. Meestal is de
opdruk erg gevoelig voor poetsbeurten, voorzichtigheid is hier dus op zijn plaats. Zie fig.6f voor
het gepoetste chassis.
Fig.6f: gepoetst chassis.
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6.1 Het voedingsgedeelte.
Condensator C106 (25nF / 750V) die parallel op net staat is defect (kortsluiting) en werd
verwijderd en niet vervangen vanuit veiligheidsoverweging. Deze condensator is niet met een
zekering beveiligd en moet eigenlijk een X-condensator zijn en geen simpele papier condensator
zoals hier vroeger gebruikt. X-condensatoren zijn bedoeld als EMI filter en moeten om
veiligheidsreden beveiligd zijn met een zekering richting netaansluiting.
Ter info: Y-condensatoren zijn ontwikkeld om tussen fase en aarde te staan en worden bijna altijd samen
gebruikt met X-condensatoren om een goede EMI filter te vormen.

De voedingstransformator is een EREA type BT54570, zie tabel 1 voor de metingen aan de
transformator. Het netsnoer werd vervangen door een dubbel geïsoleerd exemplaar,
(2x0,50mm²) uit veiligheidsoverweging.
Tabel 1.
Weerstandsmeting:
Primaire (Vac)
110
130
220
240
Secundaire (Vac)
6,3
250

Weerstand wikkeling (Ω)
5,70
6,80
21,72
25,23
Weerstand wikkeling (Ω)
0,12
237,7

Spanningsmeting (onbelast):
Vin: 220Vac en 240Vac (via rheotor en Philips spannings-stabilisator).
I0: nul-last stroom in de primaire wikkeling.
Primair 220Vac

V out (Vac) / I0 (mA)

Primair 240Vac

V out (Vac) / I0 (mA)

6,3V wikkeling

6,73V

6,3V wikkeling

6,72V

250V wikkeling

269,8V

250V wikkeling

269,4V

I0 primair

65,8mA

I0 primair

61,9mA

De seleen gelijkrichter is een Siemens B250C125 die nog goed functioneert. Zowel de lekstroom
in sper als de doorlaatspanning zijn aanvaardbaar, maar de bereikbaarheid van dit component is
zo moeilijk als de radio in de kast staat dat toch besloten werd deze te vervangen door silicium
dioden, die een veel langere levensduur hebben.
De bruggelijkrichter werd opgebouwd volgens het klassiek circuit bestaande uit vier maal 1N4007
in parallel met 47nF/630V en 47Ω in serie. De snubber condensators zorgen voor een vertraagd
schakelgedrag van de silicium dioden zodat de AM ontvangst niet gestoord wordt. De
componenten werden op een FR4 printje gesoldeerd dat op dezelfde plaats gemonteerd werd als
de seleen gelijkrichter. Zie fig. 6.1 voor het printje.
De afvlak elco C108/C109 van 2x50µF voldoet ook niet meer aan de gestelde eisen (33,9 en
34,5µF) en werd vervangen door een nieuwe. De extra afvlakcondensatoren C110 (2µF) en Cxx?
(nummer niet leesbaar, 8µF) zijn ook vervangen. Zie ook tabel 2.1 voor de meetwaarden.
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Fig.6.1: De bruggelijkrichter op een FR4 printje.

6.2 Het audio gedeelte.
Zoals in de vorige clausule vermeld zijn ook hier massaal veel componenten aan vervanging toe,
zie tabel 2.1 voor de vervangen condensatoren en tabel 2.2 voor alle vervangen weerstanden.
Fig. 6.2.1 geeft een beeld van de capaciteitsmeting, fig. 6.2.2 is de opstelling voor de
weerstandsmeting. Fig. 6.2.3 geeft een beeld van alle vervangen componenten, fig. 6.2.4 de
onderzijde van het volledig gerestaureerd chassis met links onderaan de bruggelijkrichter op het
FR4 printje.
Uitgangstransformator:
De uitgangstransformator is een typische Bell transformator met bovenaan een pertinax plaatje
met soldeerlippen. Uit de weerstandsmetingen is gebleken dat deze balanstransformator niet
bifilair maar in sandwich is gewikkeld (zie tabel 3). Jammer, het verschil in ohmse weerstand
tussen de twee anode wikkelingen heeft een negatieve invloed op de audio kwaliteit.
Tabel 3:
Wikkeling

Weerstand (Ω)

Anode van V6 (ECL82)

222,5

Anode van V7 (ECL82)

318,5

Pin 5 (GND) ➔ Pin 6

0,39

Pin 5 (GND) ➔ Pin 7

0,59

De potentiometers werden gereinigd met contact cleaner en de draaiende delen met olie lichtjes
gesmeerd voor een vlotte loop van de holle assen. De as van de potentiometer voor de regeling
van de hoge tonen (R60, 500k log, stereo) was vast gekomen. Na demontage en met de hulp
van kruipolie kwam de as met veel moeite terug los. Na volledige reiniging en smering met
silicone olie was de potentiometer terug in orde. Weerstandsmeting en gelijkloop waren goed.
De contactpunten van alle buisvoeten werden gereinigd met contact cleaner en een micro
tandenborsteltje en met perslucht uitgeblazen. De pinnen van alle buizen werden op dezelfde
manier gereinigd. De emissie van de audio buizen is nog zeer goed (>90%).
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Tabel 2.1: Vervangen condensatoren.
Component
C95*
C96*
C58
C86
C90
C99
C60
C97
C85
C82
C83
C84
C116
C117
C118
C98
C63
C106
C108
C109
Cxx?
C110
C75
C99

Waarde / tolerantie
25nF / 1000V /20%
25nF / 1000V / 20%
100nF / 90V / 20%
25nF / 250V / 20%
2,5nF / 500V / 20%
2,5nF / 500V / 20%
50nF / 90V / 20%
100nF / 90V / 20%
10nF / 250V / 20%
10nF / 250V / 20%
10nF / 250V / 20%
10nF / 250V / 20%
10nF / 250V / 20%
10nF / 250V / 20%
10nF / 250V / 20%
50nF / 90V / 20%
10nF / 250V / 20%
25nF / 750V / 20%
50µF / 350V
50µF / 350V
8µF / 350V
2µF / 250V
5µF / 70V
100µF / 30V

Ca
Cb
Cc
Cd

100nF / 250V / 20%
2µF / 250V
100µF / 12V
50µF / 12V

Lekstroom @Un
76µA
82µA
106µA
47µA
12µA
17µA
89µA
124µA
48µA
39µA
52µA
32µA
61µA
38µA
42µA
67µA
39µA
4,36mA
6,23mA
1,235mA
0,865mA
0,432mA
2,56mA

Gemeten waarde
34,86nF
35,63nF
138,7nF
38,32nF
3,8nF
3,4nF
76nF
136,8nF
13,6nF
12,9nF
12,3nF
13,1nF
14,1nF
12,3nF
13,3nF
68nF
13,6nF
Defect
33,9µF
34,5µF
6,23µF
1,86µF
5,14µF
68,4µF

Stereo uitbreidings module.
98µA
129,5nF
0,754mA
1,43µF
1,047mA
83,7µF
0,876mA
38,9µF

D-factor
0,0280
0,0314
0,0642
0,0898
0,0093
0,0087
0,0473
0,0590
0,0321
0,0319
0,0342
0,0386
0,0651
0,0298
0,0301
0,0389
0,0325
0,128
0,142
0,0923
0,0748
0,0624
0,185

Deviatie
39,44%
42,52%
38,7%
53,28%
52%
36%
52%
36,8%
36%
29%
23%
31%
41%
23%
33%
36%
36%
-32,2%
-31%
-22,12%
-7%
2,8%
-31,6%

Vervangen door
22nF / 1000V / 10%
22nF / 1000V / 10%
100nF / 250V / 5%
22nF / 400V / 10%
2,2nF / 400V / 5%
2,2nF / 400V / 5%
47nF / 400V / 10%
100nF / 250V / 5%
10nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
47nF / 400V / 10%
10nF / 400V / 10%
Niet vervangen
50µF / 350V
50µF / 350V
8µF / 350V
2,2µF / 350V
4,7µF / 100V
100µF / 50V

0,0712
0,0654
0,138
0,0856

29,5%
-28,5%
-16,3%
-22,2%

100nF / 250V / 5%
2,2µF / 350V
100µF / 35V
47µF / 35V

Nota’s:
- Meet frequentie papier condensatoren: 1000Hz.
- Meet frequentie elco’s: 100Hz.
- *: Lekstroom gemeten bij 500Vdc of de maximum werkspanning.
- C108 doet dienst als X-condensator op de net aansluiting voor de ontkoppeling van HF stoorsignalen, werd niet
vervangen.
- Cxx?: componentnummer niet leesbaar.

Fig.6.2.1: Capaciteitsmeting van C95 (25nF / 1000V) en lekstroomtest van C84 (10nF / 250V).
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Tabel 2.2: Vervangen weerstanden.
Component
R77
R62
R67
R69
R70
R60
R26
R42
R43
R63
R25
R44
R29
R39
R76
R28
R68
R72
R32
R54
R2
R1
R51
R47
R48
R74
R84
R82
R83
R52
R53
R64
R71
R81

Ra
Rb
Rc
Rd
Re
Rf
Rg
Rh
Ri
Rj_1
Rj_2
Rk
Pa

Waarde / tolerantie
5k / 2W / 10%
2k2 / 0,5W / 10%
2k2 / 0,5W / 10%
2k2 / 0,5W / 10%
2k2 / 0,5W / 10%
2k2 / 0,5W / 10%
2k2 / 0,5W / 10%
47k / 0,5W / 10%
47k / 0,5W / 10%
820k / 0,5W / 10%
47k / 1W / 10%
47k / 0,5W / 10%
33k / 0,5W / 10%
390k / 0,5W / 10%
22k / 0,5W / 10%
15k / 0,5W / 10%
15k / 0,5W / 10%
15k / 0,5W / 10%
47k / 0,5W / 10%
15k / 0,5W / 10%
33k / 2W / 10%
33k / 0,5W / 10%
220k / 0,5W / 10%
470k / 0,5W / 10%
220K / 0,5W / 10%
470k / 0,5W / 10%
15k / 0,5W / 10%
22k / 0,5W / 10%
22k / 0,5W / 10%
22k / 0,5W / 10%
22k / 0,5W / 10%
270k / 0,5W / 10%
220Ω / 0,5W / 10%
100K / 0,5W / 10%

Gemeten waarde
6325,94Ω
2578,05Ω
2630,25Ω
2698,87Ω
2522,24Ω
2497,69Ω
2706,54Ω
55,570kΩ
54,063kΩ
933,47k
56,593k
60,526k
37,639k
449,56k
25,564k
17,135k
16,986k
17,346k
59,782k
18,165k
38,465k
39,794k
267,56k
585,84k
287,53k
554,00k
17,864k
25,359k
26,154k
26,539k
25,784k
353,41k
278,872Ω
124,43k

Stereo uitbreidings module.
470k / 0,5W / 10%
567,64k
2200Ω / 0,5W / 10%
2659,13Ω
220K / 0,5W / 10%
281,48k
10k / 0,5W / 10%
12,523k
1M / 0,5W / 10%
1,23117M
47k / 0,5W / 10%
56,892k
10M / 0,5W / 10%
13,867M
680k / 0,5W / 10%
827,43k
22k / 0,5W / 10%
26,886k
180Ω / 0,5W / 10%
219,436Ω
180Ω / 0,5W / 10%
201,375Ω
1k / 0,5W / 10%
1,437k
1M lin. potentiometer
Defect

Deviatie
26,52%
17,18%
19,56%
22,68%
14,65%
13,53%
23,02%
18,23%
15,03%
13,84%
20,41%
28,78%
14,06%
15,27%
16,20%
14,23%
13,24%
15,64%
27,20%
21,10%
16,56%
20,59%
21,62%
24,65%
30,70%
17,87%
19,09%
15,27%
18,88%
20,63%
17,20%
30,89%
26,76%
24,43%

Vervangen door
4k7 / 5W / 5% (WW)
2k2 / 0,5W / 5%
2k2 / 0,5W / 5%
2k2 / 0,5W / 5%
2k2 / 0,5W / 5%
2k2 / 0,5W / 5%
2k2 / 0,5W / 5%
47k / 0,25W / 2% M
47k / 0,5W / 5%
820k / 0,25W / 2% M
47k / 1W / 5%
47k / 0,5W / 5%
33k / 0,5W / 5%
390k / 0,25W / 2% M
22k / 0,5W / 5%
15K / 0,25W / 2% M
15K / 0,25W / 2% M
15K / 0,25W / 2% M
47k / 0,25W / 2% M
15k / 0,25W / 2% M
33k / 2W / 5%
33k / 0,25W / 2% M
220k / 0,25W / 2% M
470k / 0,25W / 2% M
220k / 0,25W / 2% M
470k / 0,5W / 5%
15k / 0,25W / 2% M
22k / 0,25W / 2% M
22k / 0,25W / 2% M
22k / 0,25W / 2% M
22k / 0,25W / 2% M
270k / 0,25W / 2% M
220Ω / 0,25W / 2% M
100k / 0,25W / 2% M

20,77%
20,87%
27,95%
25,23%
23,12%
21,05%
38,67%
21,68%
22,21%
21,91%
11,88%
43,70%
-

470k / 0,25W / 2% M
2k2 / 0,25W / 2% M
220k / 0,5W / 5%
10k / 0,5w / 5%
1M / 0,5W / 5%
47k / 0,5W / 5%
2x4,7M / 0,25W /2% M
680k / 0,25W / 2% M
22k / 0,25W / 2% M
220Ω / 0,5W / 5% *
220Ω / 0,5W / 5% *
1K / 0,25W / 2% M
1M lin. potentiometer

Nota’s:
WW: Wire Wound resistor.
M: Metal film resistor.
*: Kathode weerstand eindbuis EL84, 2x180Ω (=90Ω) vervangen door 2x220Ω (=110Ω) voor betere instelling werkpunt
klas A.
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Fig.6.2.2: Weerstandsmeting.
Meting van R74 (470k / 0,5W)

Meting van R42 (47k / 0,5W)

Fig.6.2.3: Vervangen componenten.

Fig.6.2.4: Onderzijde van het volledig gerestaureerde chassis.
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6.3 Het stereo / toonklavier.
Vooraan op de kast, boven de hoge tonen luidsprekers, is een klein klavier met 4 schakelaars
gemonteerd voor het inschakelen van de 3D stereofunctie, spraakfunctie en het extra ophalen
van de lage / hoge tonen (zie fig. 6.3.1).
Fig.6.3.1: Toonklavier.
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Net als bij de andere componenten zijn deze van het stereo / toonklavier ook erg in waarde
verlopen en dus aan vervanging toe, zie tabel 2.1 en 2.2 voor de vervangen componenten.
De contacten werden gereinigd met contact cleaner en de ivoorkleurige toetsen met Pledge multi
surface. De mechaniek van de schakelaars werd gereinigd en gesmeerd met een weinig silicone
olie voor een soepele gang.
Zie fig.6.3.2 voor het afgewerkte klavier.
Fig.6.3.2: Het afgewerkte klavier klaar voor montage.

6.4 Het HF / MF gedeelte, afstemindicator.
Na reiniging van de bandenschakelaars met contact cleaner en droogblazen met perslucht
werkte het HF / MF gedeelte naar behoren. Zowel het FM front end als het AM gedeelte waren
goed. De MF bandfilters stonden nog juist getrimd, er is dan ook besloten de filters niet te regelen
om breuk van het ferriet kernmateriaal te voorkomen. De afwijking van de AM bandfilters
(420kHz: L24 – L25 – L29) is minimaal, voor de FM bandfilters (10,700MHz: L20 – L21 – L22 –
L23 – L27) is de afwijking ook verwaarloosbaar klein.
De emissie van de buizen is nog zeer goed, >90%.
Voor de afstemindicator is hier een EM84 gebruikt die ook in zeer goede staat is. De goede
toestand van de buizen wijst erop dat de radio vroeger weinig gespeeld heeft.

7. De stereo uitbreidingsmodule.
Hetzelfde verhaal als het hoofdchassis, verlopen en defecte componenten vervangen waren hier
het meest noodzakelijke. De volume potentiometer PA (1M lin.) was mechanisch beschadigd en
moest dus ook vervangen worden. Verder werden de buisvoeten en buizen gepoetst, alsook het
kleine chassis. Zie fig.7 voor de originele en de gerestaureerde module.
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Fig.7: De originele en gerestaureerde module.

8. Samenstelling van het geheel en test.
Eerst werd de bedrading van het stereo / toonklavier tijdelijk terug aangesloten aan het hoofd
chassis. Voor het monteren van dit klavier in de kast moet de bedrading terug los omdat deze
doorgevoerd wordt via een plankje in de kast.
Na het aansluiten van een luidspreker werd het chassis via een rheotor langzaam onder
spanning gebracht tot de nominale spanning 220Vac (met de spanning selector op de
voedingstransformator in deze stand). Spanningsmetingen zoals deze vermeld op de
stroomketen waren binnen 5% juist, zowel in de AM als FM stand. Met het aansluiten van een
antenne klonken de eerste noten uit de luidspreker en kon het chassis in de kast gemonteerd
worden. Ter info werd de frequentiecurve van de versterker opgenomen waaruit bleek dat deze
binnen 5dB redelijk recht is. De toonregeling heeft hier uiteraard een enorme invloed op, maar
ook de volumeregeling heeft een frequentie compensatie.
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Bij deze balansversterker is de frequentiecurve echter over-gecompenseerd, wat storend werkt
als het volume wordt aangepast.
Telkens moet dan ook de toonregeling een beetje geregeld worden om ongeveer dezelfde
geluidsdruk te verkrijgen. Het idee van deze compensatie is zeker OK, maar het ontwerp is dit
minder. Het is uiteraard niet eenvoudig om de Fletcher curve volledig te volgen.
Ter info: ons gehoor is alles behalve lineair. Fletcher heeft voor het eerst in de jaren ´30 van vorige eeuw
hierover een studie gepubliceerd, de Fletcher curve, die later wel een beetje aangepast werd. In de figuur
hieronder zien we dat de geluidsdruk onze frequentiecurve beïnvloed, en het feit dat we niet alle frequenties
even luid horen.

Ons gehoor is voor lage frequenties bij lage geluidsdruk minder gevoelig. Voor de midden frequenties is ons
gehoor veel gevoeliger waarbij die gevoeligheid weer een beetje afneemt voor de hoge frequenties. Onze
ouderdom heeft ook een enorme invloed op de gevoeligheid van ons gehoor in de hoge frequentie band.

De stereo uitbreidingsmodule werd op dezelfde manier beproefd, de frequentiecurve is vrij vlak.
De curve begint reeds vanaf 150Hz flink te dalen, wat waarschijnlijk bewust zo is ontworpen
omdat de lage frequenties veel vermogen van de versterker vragen, en er bovendien weinig
“verschil-info” zit in lage frequenties van een stereo signaal De potentiometer op de module
fungeert als balans regelaar. Zie fig.8.1 voor de testopstelling.
Na het beproeven van alle onderdelen kon gestart worden met alles terug in de kast te bouwen.
Voor het stereo / toonklavier geen eenvoudige klus! Er zijn allerhande hulpmiddelen nodig om de
vijsjes onderaan op de juiste plaats te krijgen en bovendien is er weinig plaats. Eens dit
gemonteerd kon de bedrading terug aan het hoofdchassis aangesloten worden en de reeds
gemonteerde luidsprekers aan de eindtransformator van het hoofdchassis. Nadien de
platenspeler in de nieuwe schuif monteren en aansluiten. Nu nog de verlichting van de
onderliggende kastjes aansluiten en het geheel is klaar voor een laatste volledige test.
Alles bleek perfect te werken, nu nog de rugwand monteren en dit project kan dan met goed
gevolg afgesloten worden. Zie fig.8.2.1 – 8.2.3 voor het volledig gerestaureerde toestel.
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Fig.8.1: Testopstelling voor de frequentiecurve van de stereomodule.

Fig.8.2.1: Achterzijde van het toestel zonder rugwand.

Fig.8.2.2: Achterzijde van het toestel met rugwand.
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Fig.8.2.3: Voorzijde van het toestel.
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9. Gebruikte meettoestellen.
Meettoestel

Merk / Type

Nummer

Kall. datum
van...

Kall. datum
tot...

Opmerkingen

HSP Power supply

Philips / PE1531

PSU-003

04-16

04-18

-

Power supply

Delta electronics / E030-3

PSU-002

04-16

04-18

-

Rheotor

ADB / RT 20 / 25

PSU-004

-

-

-

Spanning stabilisator

Philips / PE1412/15

PSU-005

-

-

-

Multimeter

Fluke / 8060 A

DMM-002

06-17

06-18

-

Multimeter

Fluke / 8840A

DMM-001

06-17

06-18

-

Level tracer

Wandel & Goltermann / WM20

WG-001

09-17

09-18

-

Scoop

Philips / PM3055

OSC-003

08-17

08-18

-

Impedance analyser

Hewlett Packard / 4192A

HP-001

04-17

04-18

-
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