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1. Introductie
In dit document staan de keuzes beschreven die ik heb gemaakt bij het in gebruik nemen van de DHCP-2 
elektronica in 22RH541 boxen. Dit betekent niet dat de hier beschreven oplossingen de enig goede zijn, andere 
keuzes kunnen ook goede resultaten geven. Veel hangt daarbij af van de gebruikte LS componenten en voor 
een belangrijk deel ook van de smaak en kundigheid van degene die de keuzes maakt.
In de hoofdstukken 1 t/m 15 worden de details voor inbouw in een 22RH541 kast beschreven.

Component waarden die afwijken van de waarden in het DHCP-2 schema zijn vet  weergegeven.

In de appendix staat uitleg die nuttig kan zijn bij het gebruik van andere speakers en kasten. Voor het inbouwen 
van een DHCP-2 print in een 22RH541 hoeft de appendix niet te worden gebruikt.

2. Wat blijft, wat blijft niet, wat wordt nieuw
Eigenlijk is dit heel eenvoudig, het enige van de 22RH541 wat niet blijft zijn de hoofdprint en de twee grote 
elco's, de andere 541 onderdelen blijven in gebruik. Dus de kast, de speakers, de achterwand met 
voedingstrafo en ingangsprint, dat alles blijft.

De hoofdprint wordt vervangen door de DHCP-2 print. Omdat de 541 een 4 Ohm woofer heeft moet de laag 
versterker van de DHCP-2 in single-ended (SE) mode staan ingesteld, dit is de default instelling van de DHCP-2
print.

Als een aan/uit automaat gewenst is moet daarvoor een apart printje worden bijgeplaatst, dit wordt verder niet in
dit document beschreven.
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3. Voeding
Voor de primaire wikkelingen van de 541 trafo kan naar keuze voor de 220V of voor de 240V wikkelingen 
worden gekozen. Bij gebruik van de 220V wikkelingen komt iets meer versterker vermogen beschikbaar als bij 
aansluiting op de 240V wikkelingen.
De DHCP-2 print is zo gedimensioneerd dat, bij gebruik van de 220V wikkelingen op een 230V net, de iets 
hogere voedingsspanning en het wat hogere vermogen geen problemen opleveren. Ook de 541 trafo is zo ruim 
gedimensioneerd dat een netspanning van 230V geen problemen oplevert bij aansluiten op de 220V 
wikkelingen van de trafo.

Voor de nummering van de aansluitingen van de 541 trafo, zie de afbeelding hieronder. Trafo aansluitingen 8 en
11 worden aangesloten op DHCP-2 aansluitpunten ~1 en ~2. De doorverbonden trafo aansluitingen 9 en 10 
worden verbonden met de DHCP-2 GND aansluiting tussen de aansluitpunten ~1 en ~2. 
De zekeringen F1 en F2 moeten van het type 6,3A Traag of eventueel 7A Traag zijn, de op de DHCP-2 print 
aanwezige 3A SMD zekeringen kunnen het beste worden  kortgesloten en vervangen door externe 
zekeringen .

Als een spanningscaroussel aanwezig is kan die in gebruik blijven. Indien niet, om de 220V aansluiting te 
selecteren moeten trafo aansluitingen 3 en 7 worden doorverbonden en wordt de 230V netspanning 
aangesloten op trafo aansluitingen 6 en N.
De 230 Volt aansluiting kan worden doorverbonden met een netschakelaar, of indien aanwezig met een 
inschakelautomaat.

4. Kast en demping
Als de 22RH541 kast is voorzien van schuimplastic dempingsmateriaal is het verstandig om dit te vervangen 
door je favoriete dempingsmateriaal. Het schuimplastic is meestal vergaan.

De hoeveelheid dempingsmateriaal is niet kritisch, het beste resultaat wordt gekregen als er ongeveer anderhalf
keer zoveel dempingsmateriaal in de kast zit als origineel aanwezig was.
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5. DHCP-2 ingangscircuit en de 541 ingangsprint
Het schema van het DHCP-2 ingangscircuit met gebruik van de 22RH541 ingangsprint is als volgt:

De weerstanden met nummer R56x en de schakelaar zitten op de 541 ingangsprint, de andere componenten 
zitten op de DHCP-2.

De IN+ en IN- aansluitingen van DHCP-2 worden aangesloten op de signaal uitgang (coax kabeltje) van de 541 
ingangsprint. P+ en ON+ van de DHCP-2 print moeten worden doorverbonden. De aansluitpunten P- en W 
worden niet gebruikt.

De DIN chassisdelen van het 541 printje kunnen in gebruik blijven, evenals de L/R schakelaar en de 
gevoeligheidschakelaar.

Het signaal voor een optionele automatische aan/uit schakelaar kan worden afgenomen van de uitgang van het 
541 printje, van aansluiting IN+ of eventueel van de speciale aansluiting hiervoor op het 541 printje. In het 
laatste geval lijkt de gevoeligheid van de aan/uit automaat groter te worden in de standen 7.5V en 19V, net als 
bij de originele 22RH541.
Voor meer informatie over ingangscircuits, zie Appendix A1.

HM 5/19 9 maart 2014   V1.0



6. Subsoon filter
Op de DHCP-2 print is standaard een 2e orde subsoon (rumble) filter voorzien, zie het rechter deel van 
onderstaand schema. Met behulp van een dubbelpolige schakelaar en twee extra condensatoren (C21+ en 
C22+) kan indien gewenst voor rustig luisteren op huiskamer niveau het kantelpunt van het subsoon filter 
worden verlaagd.

Met behulp van C3 en R6 van het ingangscircuit is het mogelijk om een 3e orde subsoon filter te maken. Hierbij 
kan indien gewenst met een driepolige schakelaar en de extra C3+, C21+ en C22+ het kantelpunt worden 
verlaagd, zie de deelschema's hieronder.

Bij een 2e orde subsoon filter zijn S3 en C3+ niet aanwezig.

De schakelaars S1, S2, S3 en de condensatoren C3+, C21+ en C22+ zijn alleen nodig bij een omschakelbaar 
subsoon filter.

Voor een standaard 2e orde filter  met een kantelpunt van 50 Hz zijn de volgende onderdelen nodig:

C3 ≥ 220 nF C21 = C22 = 150 nF
R20 = 15 k R25 = 30k

Als wordt gekozen voor een schakelbaar 2e orde filter, met een extra kantelpunt op 34 Hz,  moeten volgens het
rechter deel van bovenstaand schema een dubbelpolige schakelaar en C21+ en C22+ worden aangesloten op 
de DHCP-2 aansluitpunten RMBL1, RMBL2 en RMBL3. De extra componenten hebben de volgende waarde:

C21+ = C22+ = 68 nF

Voor een 3e orde filter  met een kantelpunt van 47 Hz zijn de volgende onderdelen nodig:
C3 = 33 nF C21 = C22 = 56 nF
R20 = 30k R25 = 120k

Voor een schakelbaar 3e orde filter, met een extra kantelpunt op 34 Hz , moeten volgens bovenstaand schema 
een driepolige schakelaar, C3+, C21+ en C22+ worden aangesloten. De extra componenten hebben hierbij de 
volgende waarde:

C3+ = 12 nF C21+ = C22+ = 22 nF
Voor een extra kantelpunt op 32 Hz  in plaats van 34 Hz zijn de extra componenten:

C3+ = 15 nF C21+ = C22+ = 27 nF

Een 3e orde subsoon filter geeft iets meer uitsturingsruimte in het laag als een 2e orde filter.

Voor andere kantelfequenties en voor de formules om de subsoon filters te  berekenen, zie Appendix A2.
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7. Scheidingsfilters
DHCP-2 heeft een tweede orde differentieel scheidingsfilter met fasecorrectie in de subtractieve tak. Met gelijke 
R en C waarden is dit een alternatieve implementatie voor een tweede orde Linkwitz-Riley scheidingsfilter.

Voor de R en C waarden van het scheidingsfilter worden bij voorkeur componenten met een tolerantie van 5% 
of beter  gebruikt.

De formules om de overnamefrequentie uit te rekenen en een tabel met scheidingsfilter frequenties staan in 
Appendix A3.

Goede keuzes voor DHCP-2 in een 22RH541 kast:
• Met een AD0140T8 tweeter: scheidingsfilter frequentie = 1.9 kHz

C18 = C30 = C35 = 15 nF en R17 = R37 = R38 = 5.6 kOhm .
• Met een AD0163T8 tweeter: scheidingsfilter frequentie = 1.4 kHz

C18 = C30 = C35 = 15 nF en R17 = R37 = R38 = 7.5 kOhm .

8. Schakeling rond IC8A
De schakeling rond IC8A dient om voor lage frequenties de karakteristiek van de versnellingsopnemer te 
corrigeren. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de MFB terugkoppeling.
Hieronder staat het schema van de mfb feedback tak voor gebruik met de standaard 22RH541 woofer. Voor 
gebruik met een aangepaste of met een andere woofer, of in een andere of gewijzigde kast, zie Appendix A5. 
en A6.

De met een * gemarkeerde onderdelen zijn smd componenten, alle andere onderdelen zijn draadcomponenten. 
Goede keuzes voor een standaard 541 zijn:

C39, C42 = 1.5 µF C41 = 270 nF
R47 = 22k R52 = 10k
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9. Schakeling rond IC8B
De componenten in de terugkoppeltak van IC8B dienen om de stabiliteit van de mfb terugkoppeling zeker te 
stellen. Meer informatie in Appendix A4.

Goede keuzes bij een 22RH541 zijn:
C24 = 4.7 nF C26 = 15 nF C34 = niet monteren
R35 = niet monteren R18 = 220k R22 = 1M

10. Schakeling rond IC12
De filter componenten in het terugkoppel circuit van IC12 kunnen indien nodig worden gebruikt om de 
frequentiekarakteristiek van de tweeter te corrigeren.
Bij gebruik van de AD0140T8 of AD0163T8 tweeters worden R73 en C78 niet  gemonteerd.

11. Schakeling rond IC11A
R51, R58, C43, C47 niet monteren.

12. Overload bescherming
De waarden van R1 en R7 moeten zo worden gekozen dat de tweeter thermisch niet overbelast kan worden. 
De waarden van R2 en R8 moeten zo worden gekozen dat de woofer thermisch niet overbelast kan worden. 
Voor iets meer details zie A7.
Bruikbare waarden voor een 22RH541 box zijn 22 of 25W voor de woofer en 2.5 of 3.3W voor de tweeter, zie 
onderstaande tabel.

W2oofer / tweeter Max. continu
Woofer 4 Ohm R2 = 180k R8 = niet 11W
Woofer 4 Ohm R2 = 330k R8 = niet 22W
Woofer 4 Ohm R2 = 360k R8 = niet 25W
Tweeter 8 Ohm R1 = 39k R7 = 560k 2.5W
Tweeter 8 Ohm R1 = 47k R7 = 330k 3.3W
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13. Afregelen
In een 22AH541 box met DHCP-2 elektronica wordt het mfb systeem afgeregeld bij een frequentie van 120 Hz. 
Bij het begin van de afregel procedure voor het laag wordt R45 helemaal naar links  en R16 helemaal naar 
rechts  gedraaid.
Op de ingang van de box, in de gevoeligste stand, wordt een spanning van 10 mV bij 120 Hz gezet. Vervolgens 
wordt met R16 de spanning over de woofer, Vwoofer, afgeregeld op 710 mV, 37 dB totale versterking van ingang 
naar woofer. Daarna wordt de terugkoppeling ingesteld: met R45 wordt Vwoofer teruggeregeld naar 180 mV, 25 dB
versterking. Met deze procedure wordt de feedback factor ingesteld op 12 dB. 

De versterking naar de tweeter wordt afgeregeld bij een frequentie van 5 kHz. Bij het begin van dit deel van de 
afregel procedure wordt R61 helemaal naar rechts  gedraaid.
Met 10mV bij 5 kHz op de ingang van de box wordt met R61 de spanning over de tweeter afgeregeld op:

AD0140T8 Vtweeter = 178 mV, 25 dB versterking
AD0163T8 Vtweeter = 100 mV, 20 dB versterking

14. PS
Buiten de eerder in dit document genoemde componenten zijn er nog een aantal die ook moeten worden 
gemonteerd. Zoals: de drie potmeters, C68, R83, R84, C19, C23, C71 en C72.
En natuurlijk de grote componenten C66, C69, C11, C12, C14, C15, B1, K1, IC12, de grote spoelen en de 
opamps IC1, IC4, IC6, IC8 en IC11.
Het is verstandig om de grote elco's en de spoelen met een beetje kit of lijm op de print vast te zetten.

Als, zoals bij deze 22RH541 implementatie, de laagversterker in Single Ended mode wordt gebruikt kunnen C71
en de daar tegenaan geplaatste spoel worden weggelaten, dat scheelt wat warmteontwikkeling.

Als een LED wordt gevoed door de inschakelautomaat is het niet nodig om R84 en de bijbehorende printpennen
te monteren.
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15. Metingen
Een nabije veld meting van de frequentie karakteristiek van het laag met een 32 Hz subsoon filter en het 
scheidingsfilter ingesteld op 1900 Hz, tweeter uitgeschakeld.

Idem van een tweede kast met een 47 Hz en met een 32 Hz subsoon filter en het scheidingsfilter op 1415 Hz, 
tweeter uitgeschakeld.
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Een frequentiekarakteristiek met een AD0140T8 tweeter.

En met een AD0163T8 tweeter.
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APPENDIX

A1. Ingangscircuit
Op de DHCP-2 print zijn een aantal basiscomponenten voor een ingangscircuit opgenomen. Naast de hieronder
getoonde versies op basis van de 22AH585 en de 22RH541, zijn er veel andere mogelijkheden waarvan we de 
uitwerking graag overlaten aan de creativiteit van degenen die de DHCP-2 elektronica gaan gebruiken.

Om een ingangsschakeling als in de 585 te gebruiken wordt een 100k lineaire potentiometer aangesloten op de 
P-, P+ en W aansluitingen van de DHCP-2 print. De signaal ingang moet worden aangesloten op IN+, de 
signaal retour op IN-. Het signaal voor een optionele automatische aan/uit schakelaar kan worden afgenomen 
van aansluiting P+, W of ON+.
De potmeter vormt samen met C3 een hoogdoorlaat filter met een variabel kantelpunt. Doordat de 
kantelfrequentie afhankelijk is van de stand van de potmeter kan dit laagdoorlaatfilter geen onderdeel uitmaken 
van een 3e orde subsoon filter, er moet worden volstaan met het standaard 2e orde filter.
Met dit vereenvoudigde 585 ingangscircuit kan, als de box met niet afgeschermde kabels is aangesloten op een
eindversterker, in sommige situaties brom worden opgepikt. Om dit te voorkomen moet de ingang bij gebruik 
achter een eindversterker laagohmig worden gemaakt. Een oplossing hiervoor is te vinden in het 585 schema.

Bij gebruik van een bestaande 541 ingangsprint met DIN aansluiting worden IN+ en IN- aangesloten op de 
signaal uitgang (coax kabeltje) van het 541 printje. Daarnaast moeten P+ en ON+ van de DHCP-2 print met 
elkaar worden doorverbonden. Het signaal voor een optionele automatische aan/uit schakelaar kan worden 
afgenomen van aansluiting IN+ of van de speciale aansluiting hiervoor op het 541 printje. 
Bij deze of een soortgelijke laagohmige oplossing kan de combinatie C3/R6 worden gebruikt om een 3e orde 
subsoon filter te maken in plaats van het standaard 2e orde filter, zie verder onder subsoon filter, Appendix A2..
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A2. Subsoon filter
Het subsoon filter, ook wel rumble filter genoemd, begrenst de frequentie karakteristiek van de box aan de lage 
kant.
De keuze van de kantelfrequentie van het subsoon filter is o.a. afhankelijk van:
•  Fres van box plus woofer
•  Gewenst maximaal geluidsniveau in het laag
Een in veel gevallen bruikbare vuistregel voor gemiddeld huiskamergebruik is om het kantelpunt van het 
subsoon filter niet meer als één octaaf onder Fres te leggen.
Op de DHCP-2 print is standaard een 2e orde subsoon filter voorzien. Bij gebruik van een laagohmig 
ingangscircuit, als bv. in de 22RH541, kan door gebruik te maken van het extra kantelpunt van C3 met R6 een 
3e orde filter worden gemaakt. Aanbevolen waarden voor het subsoon filter in een 541 box, staan beschreven in
hoofdstuk 6.

Om samen met een goed gedempt mfb subsysteem een zo vlak mogelijke totaal frequentie karakteristiek in het 
laag te krijgen is voor een subsoon filter een Butterworth karakteristiek een goede keuze.

Voor een 2e orde subsoon Butterworth filter kan het kantelpunt met de volgende formule worden berekend:

Voor een 3e orde subsoon Butterworth filter kan het kantelpunt met de volgende formule worden berekend:

Een belangrijk voordeel van een 3e orde subsoon filter is dat, bij gelijke ingangsspanning, onder het kantelpunt 
de conus uitslag afneemt naar lagere frequenties toe. Bij een 2e orde subsoon filter blijft de conusuitslag 
constant onder het kantelpunt.
De consequentie is dat met een 3e orde filter iets meer akoestisch vermogen beschikbaar is voor de frequenties 
boven het kantelpunt.
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2 √2 π R20 C 21

met R25=2∗R20 en C 22=C 21

F c=
1

4 π R20 C21

met R25=4∗R20 , C22=C 21 en C3 =
2∗R20∗C 21

R6 + R4



In de volgende tabellen staan een aantal praktische mogelijkheden voor het subsoon filter.

Tweede orde Butterworth filter

C21+ en C22+ niet aanwezig of uitgeschakeld C21+ en C22+ ingeschakeld

Kantelfrequentie C21 en C22 R20 R25 C3 1) Kantelfrequentie C21+ en C22+

68 Hz 22nF 75k 150k 220nF 47 Hz 10nF

63 Hz 120nF 15k 30k 220nF 40 Hz 68nF

56 Hz 27nF 75k 150k 220nF 36 Hz 15nF

50 Hz 150nF 15k 30k 220nF 34 Hz 68nF

45 Hz 33nF 75k 150k 220nF 31 Hz 15nF

42 Hz 180nF 15k 30k 220nF 30 Hz 68nF

38 Hz 39nF 75k 150k 220nF 28 Hz 15nF

34 Hz 220nF 15k 30k 220nF 28 Hz 47nF

32 Hz 47nF 75k 150k 220nF 22 Hz 22nF

27 Hz 56nF 75k 150k 220nF 20 Hz 18nF
1) Minimum waarde.

Derde orde Butterworth filter

C3+, C21+ en C22+ niet aanwezig of uitgeschakeld C3+, C21+ en C22+ ingeschakeld

Kantelfrequentie C21 en C22 R20 R25 C3 Kantelfrequentie C 21+ en C22+ C3+

59 Hz 180nF 7k5 30k 27nF 47 Hz 47nF 5.6nF

56 Hz 47nF 30k 120k 27nF 40 Hz 22nF 12nF

47 Hz 56nF 30k 120k 33nF 34 Hz 22nF 12nF

47 Hz 56nF 30k 120k 33nF 32 Hz 27nF 15nF

39 Hz 68nF 30k 120k 39nF 30 Hz 22nF 12nF

32 Hz 82nF 30k 120k 47nF 26 Hz 22nF 12nF

27 Hz 100nF 30k 120k 56nF 22 Hz 22nF 15nF

22 Hz 120nF 30k 120k 68nF 18 Hz 27nF 15nF
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A3. Scheidingsfilters

DHCP-2 heeft een tweede orde differentieel scheidingsfilter met fasecorrectie in de subtractieve tak. Met gelijke 
R en C waarden is dit een alternatieve implementatie voor een tweede orde LR scheidingsfilter. De 
scheidingsfilter frequentie kan worden uitgerekend met de volgende formule:

Met C18, C30 en C35 ieder 15 nF en R waarden uit de E24 reeks staan een aantal scheidingsfilter frequenties 
in de volgende tabel:

Frequentie R17, R37, R38 Frequentie R17, R37, R38 Frequ entie R17, R37, R38

2720Hz 3k9 1560Hz 6k8 885Hz 12k

2470Hz 4k3 1415Hz 7k5 815Hz 13k

2260Hz 4k7 1290Hz 8k2 705Hz 15k

2080Hz 5k1 1170Hz 9k1 665Hz 16k

1895Hz 5k6 1060Hz 10k 590Hz 18k

1710Hz 6k2 965Hz 11k 530Hz 20k

Om met behoud van het LR karakter een andere als hierboven genoemde scheidingsfilter frequentie te kiezen 
zullen weerstanden uit de E48 of E96 reeks moeten worden gebruikt. Dit heeft alleen zin als ook 1% of 
nauwkeuriger condensatoren worden gebruikt voor C18, C30 en C35.

Goede keuzes voor gebruik van een DHCP-2 print in een 22RH541 kast staan in hoofdstuk 7.
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A4. Schakeling rond IC8B
De componenten in de terugkoppeltak van IC8B dienen om de stabiliteit van de mfb terugkoppeling zeker te 
stellen. In hoofdstuk 9 staan de waarden voor gebruik in een 22RH541 box beschreven.

C24 laat de mfb terugkoppeling aan de hoge kant afvallen zodat de rondversterking ruim beneden 1x is in het 
gebied waar de combinatie versnellingsopnemer en woofer stabiliteitsproblemen kunnen veroorzaken. Een JBF 
methode voor het bepalen van de waarde van C24 is “bij piepen vergroten”.

De combinatie R22, R18 en C26 corrigeren de 12 dB/octaaf afval beneden de eigen resonantie van woofer plus
kast zo dat rond het gebied waar de rondversterking gelijk is aan 1x de fasemarge zo groot mogelijk is. Dit 
laatste bepaalt de stabiliteit in het laag.

Met C34 en R35 kan indien nodig de frequentiekarakteristiek van het teruggekoppelde mfb systeem worden 
gecorrigeerd. Bij een AD7066MFB woofer met 12 dB terugkoppeling is deze correctie niet nodig.

De waarden in bovenstaand schema zijn voor een systeem met een AD7066MFB woofer, een resonantie 
frequentie in de buurt van 95 Hz en een terugkoppel factor tussen 10 en 15dB.
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A5. Opnemer circuit
Hieronder links staat het schema van het opnemer circuit van de originele Philips MFB woofers. Rechts staat 
een aangepast opnemer circuit.

Een belangrijke eigenschap van de originele Philips versnellingsopnemers is dat de 10M weerstand samen met 
de eigen capaciteit van het piezo element een hoogdoorlaatfilter vormt met een kantelpunt op ongeveer 11 Hz. 
Dit kantelpunt geeft een extra fasedraaïng in het gebied waar de laagfrequent stabiliteit van het mfb systeem 
wordt bepaald. Om een goed gedempt mfb systeem te krijgen is het belangrijk om in het terugkoppel-circuit 
voor dit kantelpunt te compenseren.
Bij het aangepaste opnemer circuit, rechts op de tekening, is dit laag kantelpunt verschoven naar ongeveer 1.3 
Hz. Met wat handigheid, lef en een scherp mes kan de stofkap van de 541 woofer worden verwijderd en het 
circuit op het opnemer printje worden aangepast.

Als het aangepaste opnemercircuit wordt gebruikt moet op de DHCP-2 print R52 niet worden gemonteerd maar 
worden vervangen door een externe weerstand van 10 kOhm tussen de MFB+ en de +15V aansluitingen. Zie 
ook Appendix A6.
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A6. Opnemer correctie
Het filter met R47, R48, R55 en C41 rond IC8A dient om de frequentie karakteristiek van de 
versnellingsopnemer met de in de woofer ingebouwde schakeling te egaliseren. Het effect van deze schakeling 
is dat het laag kantelpunt van de opnemer schijnbaar naar een lagere frequentie wordt verschoven.

Het linker deel van bovenstaand schema toont waarden van C39, C41, C42 en R47 die zijn geoptimaliseerd 
voor de originele 54x versnellingsopnemers. In het rechter deel staan waarden voor het originele piezo element 
met het aangepaste opnemercircuit. Voor andere combinaties, zie onderstaande tabel.

Bij gebruik van het aangepaste opnemercircuit moet op de DHCP-2 print R52 niet worden gemonteerd. In plaats
daarvan moet een externe weerstand R52-x van 10 kOhm worden gemonteerd tussen de MFB+ en de +15V 
aansluitingen van de DHCP-2 print.

Piezo Opnemer circuit Opnemer kantelpunt C39, C42 R47 C4 1

1.5 nF Origineel 11 Hz 1.5µF 22k 270nF Fres > 55Hz

1.5 nF Aangepast 1.3 Hz 680nF 56k 270nF Fres > 40Hz

1.5 nF Aangepast 1.3 Hz 1.5µF 56k 470nF Fres > 25Hz

9 nF Origineel 1.8 Hz 680nF 22k 270nF Fres > 40Hz

9 nF Origineel 1.8 Hz 1.5µF 22k 680nF Fres > 20Hz

9 nF Aangepast 0.2 Hz 680nF 56k 330nF Fres > 35Hz

9 nF Aangepast 0.2 Hz 1.5µF 56k 680nF Fres > 15Hz

De waarden in de meest rechtse kolom zijn richtwaarden. Voor een gegeven opnemer circuit kunnen altijd de 
versies met de grotere waarden voor C39 en C42 worden gebruikt, die geven de grootste stabiliteitsmarges in 
het laag. Waarbij natuurlijk wel de opmerking hoort dat een aantal van de hier getoonde verschillen niet zo 
relevant zijn behalve als er erg grote boxen worden gebruikt.
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A7. Overload bescherming
Het is aanbevolen om de overload bescherming van de luidsprekers zo in te stellen dat het maximum continu 
vermogen van een luidspreker alleen kortstondig kan worden overschreden.
Hieronder tabellen met een paar instellingen voor zowel de woofer als voor de tweeter.

Woofer continu LS Impedantie R2 R8

11W 4 Ohm 180k niet DHCP-2 in SE mode

22W 4 Ohm 330k niet DHCP-2 in SE mode
25W 4 Ohm 360k niet DHCP-2 in SE mode

40W 4 Ohm 390k 1.2M DHCP-2 in SE mode

60W 4 Ohm 510k 1.2M DHCP-2 in SE mode
80W 4 Ohm 560k 820k DHCP-2 in SE mode

11W 8 Ohm 82k niet DHCP-2 in BTL mode
22W 8 Ohm 180k niet DHCP-2 in BTL mode

25W 8 Ohm 200k niet DHCP-2 in BTL mode
40W 8 Ohm 300k niet DHCP-2 in BTL mode

60W 8 Ohm 300k 1M DHCP-2 in BTL mode

80W 8 Ohm 390k 1.2M DHCP-2 in BTL mode

Tweeter continu LS Impedantie R1 R7
2.9W 4 Ohm 22k niet
3.3W 4 Ohm 22k 1.2M
4W 4 Ohm 22k 390k
6W 4 Ohm 39k 330k
2W 8 Ohm 22k 390k

2.5W 8 Ohm 39k 560k
3.3W 8 Ohm 47k 330k
4W 8 Ohm 56k 330k
6W 8 Ohm 68k 220k

2.5W 15 Ohm 47k 180k
3.3W 15 Ohm 56k 150k
4W 15 Ohm 56k 120k
6W 15 Ohm 56k 82k

Helaas wordt in de LS specificaties meestal geen maximum continu vermogen opgegeven maar alleen de 
hogere muziekvermogens.

Voor aanbevolen waarden bij gebruik van 22AH541 speakers, zie hoofdstuk 12.
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