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Restauratie Nordmende model Arabella 54. 

Inhoud: 

Dit document beschrijft de restauratie van een radio pick-up van het merk Nordmende, 
model Arabella 54. 

Vorige eigenaar: Johan Temmerman 
Aankoopdatum: 10/2014 
Prijs: € 50 
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1.Algemeen: het betreft een meubel met radio en ingebouwde platenspeler. 
De radio is een AM – FM super heterodyne ontvanger met volgende buizen: 
- EL84, eindbuis. 
- EABC80, voorversterker, detector. 
- EF85, MF versterker. 
- ECH81, oscillator, mixer. 
- EC92 (2x), FM front end. 
- EM34, afstemindicator. 

In dit model is het chassis van de radio Fidelio 53 gebruikt, zie circuits fig. 2&3 op blz. 3 & 4. 
Dit chassis heeft 6 AM tuned circuits op 468kHz en 10 FM tuned circuits op 10,700 MHz. 
Gewicht van de Arabella 54: 50kg. 
Nieuwprijs: DM 965. 

Er zijn 3 luidsprekers voorzien waarvan de middentoon luidspreker gevoed wordt via een 
4µF condensator die een hoog doorlaatfilter vormt van 6dB/octaaf. De hogentoon luidspreker 
is een elektrostaat aangesloten aan de anode van de eindbuis. 

De platenspeler is een Dual, Type 1002F, serial# 166032. De speler is uitgerust met een 
kristalcel en heeft de mogelijkheid om het saffier om te schakelen voor 78t platen. 

2.Toestand: Het meubel en het radio chassis heeft veel schade opgelopen door vocht. 
Tijdens het ontmantelen van de kast zijn verschillende vijzen afgebroken ten gevolge van het 
feit dat niet behandeld metaal erg gecorrodeerd is. De kast heeft bovendien enkele 
mechanische beschadigingen opgelopen, zie fig. 1. De voedingstransformator van de radio 
en het kernmateriaal van de motor van de platenspeler zijn erg geroest. De toestand van de 
andere componenten dient nauwkeurig onderzocht te worden alvorens het chassis onder 
spanning te zetten. 

Fig. 1. 
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Fig.2: FM front end, oscillator, mixer. 
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Fig.3: MF, detector, voorversterker, eindtrap, afstemindicator, voeding. 

 

Nota: C88 (100+50µF): 100µF samen met C89 naar + van brug V1. 
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3.1 Restauratie van het meubel. 

Het meubel werd zover mogelijk uit elkaar gehaald om alle delen apart grondig te kunnen 
reinigen, polijsten en herstellen waar nodig. Tijdens de ontmanteling bleek de rechter zijkant 
volledig los te zitten omdat de lijm van het paneel gebroken was. Zie fig.4, de verschillende 
onderdelen. Fig.4: ontmantelde kast. 

  
Twee deurtjes. De kast met afgebroken zijpaneel. 

 

  
De voorkant van het meubel. De achterkant van het meubel. 

 

  
Het luidsprekerpaneel. Enkele onderdelen.  
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De deuk in de plint onderaan werd hersteld door middel van een stukje op maat gesneden 
fineer dat ingelijmd werd. Nadien werd de plint gestript en terug voorzien van een laag 
vernis. De beschadiging boven het Nordmende embleem werd hersteld met kneedbaar hout 
waarna de sierlat werd gestript en terug voorzien van een laag vernis. 

Na het opnieuw verlijmen van de rechterzijkant werden alle delen gepolierd en voorzien van 
een laagje was. Alle koperen en verkoperde onderdelen werden machinaal met polierlappen 
gepolierd. De ingebouwde FM antenne bestaande uit 2 zelfklevende aluminium stroken 
waren volledig gecorrodeerd en werden vervangen door nieuwe aluminium plaatjes van 1mm 
dikte. 
De piano scharnieren van de deurtjes en deksel werden verwijderd en gespoten met 
zilverkleurige verf. Nadien werd het meubel terug gemonteerd met nieuwe vijsjes en voorzien 
van zwenkwielen om het meubel gemakkelijk verplaatsbaar te maken, zie fig.5. 

Fig.5: gemonteerde zwenkwielen. 

 

 

3.2 Het luidsprekerpaneel. 

Enkele montageboutjes van de luidsprekers waren vastgeroest en braken af tijdens het 
demonteren van de luidsprekers. Bijgevolg moet het luidsprekerdoek ook verwijderd worden 
om de afgebroken boutjes te kunnen vervangen. Het doek is alvast aan vervanging toe 
vanwege enkele gaten in het doek waarschijnlijk het gevolg van knaagdiertjes (muizen). Het 
chassis van de hoofdluidspreker was onderaan erg geroest en werd met zilverkleurige verf 
herschilderd. Om doorschijnen te vermijden werd het paneel geschilderd met matte zwarte 
verf, zie fig.6. 
Na een luidsprekertest bleek dat de elektrostaat defect is. Deze werd gedemonteerd en het 
membraam voorzichtig gereinigd. De soepele dichtring, die tevens de nodige druk moet 
verzorgen tegen het membraam en de contactstrip, werd ook vervangen vanwege totaal 
verslapt. Na montage en test blijkt de elektrostaat terug te werken. Het metalen 
geperforeerde front van de elektrostaat werd mat zwart geschilderd om doorschijnen te 
vermijden. 

De 4µF elektrolytische condensator die samen met de middentoon luidspreker een hoog 
doorlaatfilter vormt was defect en werd vervangen door 2 polyester condensatoren van 2,2µF 
/ 100V, gemonteerd op het chassis van de middentoon luidspreker. 

Zie fig.6 voor de verschillende stappen. 

Nadien werd het luidsprekerpaneel terug gemonteerd in de herstelde kast, zie fig.7. 
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Fig.6: luidsprekerpaneel. 

  
Test van de hoofdluidspreker. Test van de middentoonluidspreker. 

 

  
Test van de elektrostaat Gedemonteerde elektrostaat 

 

  
Set herstelde luidsprekers Luidsprekerpaneel 

 

  
Achterzijde gemonteerde LS paneel Voorzijde LS paneel  
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Fig.7: het gerestaureerde meubel met luidsprekerpaneel. 

 

  
Voorkant van het gerestaureerde meubel. 

 

 
Achterkant van het meubel. 
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3.3 De platenspeler. 

De platenspeler is van het merk Dual, Type 1002F. Zie fig.8. 
Onder het draaiplateau is de motorspanning omschakelbaar tussen 110/125Vac en 
220/240Vac. 
Fig.8: het chassis van de platenspeler. 

  

De rubber ophanging van de motor was defect omdat het rubber van de steunpunten broos 
was geworden. Daarom had de vorige eigenaar een metalen beugel aangebracht die de 
motor op zijn plaats hield (zie fig.8). De bakeliet montageplaat werd gedemonteerd en de 
motor verwijderd. Het kernmateriaal van de motor was erg geroest. 
De motor werd gedemonteerd en het kernmateriaal ontroest en geschilderd met 
zilverkleurige antiroest verf. De bronzen busjes waar het anker in loopt werden gereinigd en 
gesmeerd vóór montage, zie fig.9. 
De tussenwieltjes werden gedemonteerd om te kunnen reinigen en smeren. Het rubber van 
het 33t wieltje bleek los te zitten op de drager en heeft +/- 1mm speling op de drager. Dit 
wieltje werd vervangen door een wieltje uit een afbraak platenspeler Dual 1002 E 
aangekocht bij het OlensRadiomusem.Om motortrillingen tijdens het spelen te vermijden 
moet de motor in rubber opgehangen worden. De originele shock absorberswaren totaal 
verhard en broos (zie fig.9), na lang zoeken zijn dezelfde shock absorbers nieuw gevonden 
bij Central Auto te Antwerpen, zie fig.9. 

Fig.9: de motor vóór en na de revisie, de oude en nieuwe rubber shock absorbers. 

  

  

  

Metalen beugel. 
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Het chassis werd volledig ontmanteld en gereinigd, waar nodig voorzien van het juiste 
smeermiddel, zie fig.10. 

Fig.10: het ontmantelde en gereinigde chassis. 

  

 

De voedingsschakelaar van de motor is uitgevoerd met een kwik contact. De isolatie van de 
aansluitdraden was volledig verhard en zelfs gebroken. Het contact werd gedemonteerd en 
voorzien van nieuwe isolatie en aansluitdraden, zie fig. 11. 
De componenten van het laagdoorlaat filter (ruisfilter) werden vervangen door nieuwe 
vanwege buiten tolerantie (500pF, 300kΩ). 

Na montage en enige afregeling werkt de platenspeler en de wisselaar naar behoren. Het 
saffier 057DS/SN stylusvan de opname cel CDS1 werd vervangen door een nieuw 
exemplaar aangekocht bij pickupnaald.nl (€ 12,00), zie fig.11 voor de gerestaureerde 
platenspeler. 

 

Fig.11: het kwik contact. 

  
Het kwik contact met gebroken isolatie. Het gereinigde en vernieuwde contact. 

 

  
De gerestaureerde platenspeler 
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3.4 Het radio chassis: 

Het chassis was zwaar aangetast door corrosie en het kernmateriaal van de transformator 
verroest, zie fig.12. Chassis van de Fidelio 53 met serie# 10424 op de afstemschaal Arabella 
54 genaamd. 

Fig.12: het radio chassis. 

  
Voorzijde van het chassis. Achterzijde van het chassis. 

  
Onderzijde van het chassis. Detail van de linker voorkant. 

  
Detail van de linker achterkant. De voedingstransformator. 

 
Het serienummer. 
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3.4.1 Voedingsgedeelte: 

Condensator C88:Al vlug bleek de elektrolytische condensator C88 defect te zijn (100 + 
50µF / 350-385V). Na een korte proef met een langzaam stijgende DC spanning was de 
lekstroom groter dan 200mA @ 150Vdc. Om het chassis een beetje origineel te houden werd 
de condensator geopend en de opgerolde folie verwijderd. Na enig poetswerk werden op de 
bakeliet basis twee nieuwe capaciteiten gemonteerd (100µF en 50µF / 400V). De binnenzijde 
van de aluminium koker werd geïsoleerd met geïmpregneerd transformator papier. Aan de 
onderzijde van de condensator werd een koperen rondsel voorzien voor de aansluiting van 
de negatieve zijde van de nieuwe capaciteiten. Hiervoor werd een klein gaatje (diameter 
1mm) door de bakelieten voet geboord. Nadien werd de voet met gemonteerde capaciteiten 
in de aluminium koker geschoven en de onderzijde vastgelijmd met UHU twee 
componentenlijm, zie fig.13. 

Fig.13: de elektrolytische condensator van de voeding. 

  
De ontmantelde en gereinigde elco. De nieuwe elco’s gemonteerd op de oude voet. 

 

 
De gemonteerde vernieuwde elco. 

 

Brug gelijkrichter V1: Na een korte proef blijkt de lekstroom van de dioden veel te groot en 
drempelspanning veel te hoog. Met 1 diode in sper is bij een spanning van 100Vdc de 
lekstroom 83mA met een belastingsweerstand van 4.7kΩ. Dit zou de AC component op de 
voedingselco onaanvaardbaar hoog maken. 

De selleen cellen werden verwijderd en vervangen door een equivalent circuit met silicium 
dioden, serie weerstanden en snubbercondensators. Het equivalent circuit bestaat uit 
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 en in de metalen koker van 
de seleenbrug geschoven, zie fig.14. 
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Fig.14: de bruggelijkrichter. 

  
De gedemonteerde gelijkrichter. Componenten op het printje. 

 

 
De vernieuwde gelijkrichter. 

 

Voedingstransformator: 

Merk: Nordmende, type MF573 

De kern werd ontroest en geschilderd met zilverkleurige antiroest verf. Het einde van de 
220V primaire wikkeling was afgebroken door oxidatie. Het uiteinde van de wikkeldraad werd 
voorzichtig afgeschuurd en terug aan het betreffende soldeerlipje gesoldeerd. De 
spanningskiezer en de zekering houder werden gereinigd, zekering V3 (500mAT) vervangen 
door een nieuwe en de transformator getest, zie tabel 1. 

Tabel 1: 

Weerstandsmeting: 

Primaire (V) Weerstand wikkeling (Ω) 
110 9,6 
125 10,7 
150 18,4 
220 38,9 
240 45,0 
  
Secundaire (V) Weerstand wikkeling (Ω) 
6,3 0,1 
230 92,3 

 

Spanningsmeting (onbelast): 

Vin: 220Vac (via reotor en Philips spannings-stabilisator) 

6,3V wikkeling, Vout: 6,97V 
230V wikkeling, Vout: 246V  
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3.4.2Het audiogedeelte: 

Na enkele metingen bleek al vlug dat er veel papiercondensatoren buiten specificaties 
vielen. Zowel de capaciteitswaarde als de verlieshoek (D-factor) weken onaanvaardbaar af 
van de normaal waarde. Enkele weerstanden vielen ook buiten tolerantie, zie tabel 2 en fig. 
15 voor de vervangen componenten. De potentiometers werden gereinigd met contact 
cleaner en de draaiende delen met olie lichtjes gesmeerd voor een vlotte loop van de holle 
assen. 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. Het netsnoer aan de transformator werd vervangen (2x0,50mm²), 
dubbel geïsoleerd. 
Op de aansluitpinnen van de eindtransformator werden vlakke aansluitpinnen gesoldeerd 
zodat de aansluitdraden van de luidsprekers met stekkerverbindingen kunnen losgemaakt 
worden. Dit was vroeger met luchterklemmen aan de zijkant van de kast, waarschijnlijk niet 
origineel. 
De buizen EL84 en EABC80 werden getest volgens specificaties uit de buizenboek. De 
emissie van de EABC80 was ondermaats en werd vervangen door een goed exemplaar van 
Valvo. 
Na het plaatsen van deze buizen werkt het audio gedeelte naar behoren. De eindtrap klipt 
vrij symmetrisch (gemeten met een 4Ω belastingsweerstand) en de toonregeling heeft een 
vrij groot regelbereik. 

Tabel 2: vervangen componenten. 

Component Waarde Component Waarde 
C78 10nF C81 100nF / 500V 
C99 25nF C83 10nF / 500V 
C74 10nF C69 4µF / 50V 
C54 50nF C85 100µF / 25V 
C82 100pF C88 100+50µF / 350V 
C73 10nF R51 200kΩ / 1/2W 
C79 50nF R59 1,5kΩ / 4W 
C85 25nF V1 (seleenbrug) B250 C90 
C84 0,25µF Zekering V3 / 400mAT* 
  Triode, detector EABC80 

* V3 werd vervangen door 500mAT omdat het netcircuit is aangepast zodat ook de 
netvoeding van de platendraaier en de kast verlichting via deze zekering loopt (was origineel 
niet gezekerd!). 

Fig.15: enkele defecte onderdelen. 
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3.4.3Het MF / HF gedeelte, afstemindicator: 

De componenten in het MF en HF gedeelte zijn nog in vrij goede staat. De buizen werden 
eerst getest waaruit bleek dat zowel de ECH81 als één EC92 hun beste tijd hadden gehad 
en vervangen werden door betere exemplaren. Na het plaatsen van de overige buizen 
((ECH81, EC92 (2x), EF85)) blijkt de ontvanger redelijk goed te werken. De 
bandenschakelaar had problemen met slechte contacten, na reinigen met contact cleaner 
werd dit probleem opgelost. 
De UKW blijkt goed te werken, het valt op dat de gevoeligheid van de ontvanger vrij groot is 
vergeleken met andere radio’s van hetzelfde bouwjaar met hetzelfde front end. 
De MG werkt ook vrij goed behalve het probleem dat er een enorm gekraak te horen is als 
de afstemcondensator verdraaid wordt. Eerst werd gedacht aan het sleepcontact van de 
afstemcondensator dat mogelijk gecorrodeerd is. Probleem is dat deze volledig ingebouwd is 
in een metalen doosje dat niet gemakkelijk te openen is (zie fig.16). 

Fig.16: de ingekapselde afstemcondensator. 

  

Eerder per toeval werd ondervonden dat het gekraak fel verminderde met het aansluiten van 
een goede aarding wat het sleepcontact van de afstemcondensator een beetje buiten 
verdenking stelde. De oorzaak van het gekraak was te vinden bij het metalen steunplaatje 
van de afstemnaald die over een horizontaal gemonteerde metalen geleider loopt (zie fig.17). 
Het al dan niet elektrisch contact maken tussen het steunplaatje en de geleider veroorzaakte 
het gekraak. Na het afschuren en reinigen van deze geleider met contact cleaner was het 
euvel verholpen en kon er kraakvrij afgestemd worden. 

Fig. 17: geleider van de afstemnaald. 

 

 

  

Contact tussen steunplaatje 
en horizontale geleider. 
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Het schermpje van de afstemindicator EM34 licht zeer zwak op en is in het volledige duister 
amper te zien. De anodespanningen aan de buis zijn OK, vervangen is dus de enige optie: 
daar gaat mijn laatste goede EM34! 

Zie fig.18 voor het volledig gerestaureerde chassis zoals het verder kan afgewerkt worden 
met gereinigde schaalplaat en knoppen om later terug in te bouwen in de kast. 

Zie fig.19 voor enkele foto’s van het volledig gerestaureerde meubel. 

Fig.18: Het gerestaureerde chassis zonder schaalplaat. 

  

Fig.19: volledig gerestaureerd meubel. 
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