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30.08.10 23:02 «

Pokračování z původního dredu
Časté dotazy na téma levných beden s dospělým zvukem (čti žádný dvoupásmo) a zároveň neschopnost výrobců něco
podobného vyrobit v poslouchatelné kvalitě, mě donutila k rozjetí tohoto projektu. Dlouho jsem sháněl vhodný basák až
konečně jsem našel. Světe div se, Dexon vyrobil (lépe řečeno nechal vyrobit v Číně) levný ale zároveň poctivý basák, který jde
zároveň do malého objemu. Číny se nebojte, dnes už tam vyrábí téměř všichni. Dostaneš co si zaplatíš a tady se na materiálech
ani provedení vůbec nešetřilo. Kvalitní 120 mm feritový prstenec dávají k 8" pouze firmy jako Scan-Speak nebo Accuton do
měničů s cenovkou kolem 500 Euro. Normální výrobce 120ku nemá často ani u 10".
Opět se jedná o neveřejný projekt s placenou výhybkou.
Původně se přemýšlelo o uspořádání s basákem na boku, bohužel ale po úvaze s kalkulačkou, kdy předpokládaná cena
součástek výhybky vyšla 2-3x vyšší, jsem od toho upustil. Středotónových variant bylo několik. Peerless SDS 5,25" jsme
zavrhnuli kvůli nevhodnému designu seseklého koše a nutnosti přidávat posilňující magnety, polsko-čínský STX
GDN-14-100-8-SCX bohužel nedosahoval ani kvalit Peerlessu. Tang-Band je tak jednoznačným vítězem na všech frontách.

Výlučně bassreflexová verze:

Osazení: basy Dexon IRB20, středy Tang-Band W5-704D, výšky Vifa BC25SC06-04
Vnější rozměry šxhxv 220x240x1055mm. Rozměry jsou vnější čisté počítáno z 18mm MDFky. Klasické uspořádání TMW, výšky
a středy v ose (pro tuto výšku a šířku reprobedny není vyosení potřeba), použito 10mm sražení hran. Bedny jsou určeny do
prostorů ideálně do 16m2 umístěné spíše blíže stěnám. Na požádání (a pokud není potřeba bigbeatová hlasitost) je možno
výhybku upravit pro místnosti větší s umístěním dále od stěn. Pro velké místnosti je ale určen jinačí projekt z mojí dílny -
VMA-I.
Cena měničů kolem 3 a půl tisíce podle aktuálního kurzu. Cena součástek výhybky asi 2tisíce.
Od 24.11 platí nová cena za dokumentaci 700Kč. Pro peníze došlé do 23.11 platí stará cena 500Kč. Je možné se domluvit i na
hotové výhybce, případně komplet hotové bedně.

Dvoupásmový derivát pro domácí kino

Osazení: středobasy Tang-Band W5-704D, výšky Vifa BC25SC06-04
Vnější rozměry šxhxv 200x240x280mm. Rozměry jsou vnější čisté počítáno z 18mm MDFky. Klasické uspořádání TM, výšky a
středy v ose (pro tuto výšku a šířku reprobedny není vyosení potřeba), použito 10mm sražení hran. Bedny jsou určeny jako
satelity domácího kina do prostorů ideálně do 16m2 umístěné spíše blíže ke stěnám. Na požádání (a pokud není potřeba
bigbeatová hlasitost) je možno výhybku upravit pro místnosti větší s umístěním dále od stěn.
Cena měničů kolem 2 a půl tisíce podle aktuálního kurzu. Cena součástek výhybky asi tisícovka.
Cena za schéma výhybky a dokumentaci 300Kč/člověk pevná. Je možné se domluvit i na hotové výhybce, případně komplet
hotové bedně.

edit: Od 24.11 platí nová cena za dokumentaci 700Kč. Pro peníze došlé do 23.11 platí stará cena 500Kč.

editoval check (12.11.10 23:24)

 

30.08.10 23:25 «

pekny, ale centr bych se snazil udelat co nejmin hlubokej, klidne za cenu, ze bude mit metr na sirku, dneska ma kazdej
placatou televizi a hlubokej uzkej centr pod ni bude vypadat blbe...

 

31.08.10 12:16 «

to je dost věc názoru nemyslíš? To že ty bys ho dal pod televizi, neznamená, že někdo jinej ho nedá do police s komponenty.
Metrovej se tam bude dávat dost blbě. Vymyšlený to má dobře...

 

31.08.10 12:31 «

VMware Backup Software
Agentless Backup & Restore Dramatic Cost
Savings.Unlimited VMs
novastor.com/software

Bug Tracking Software
Ajax-based Bug Reporting System Speed Up
Development. Download Now.
www.Jetbrains.com/YouTrack

Komercní reklama

Audiofilní sluchátka 
K701
pro členy fóra za 5.9
Standardní cena 6.8
Více na tel. 6032156
www.luxusni-elektro

Výroba textilních ob
na zvukovou aparatu
(reproboxy, zesilova
komba, obaly na sto
www.boxx.cz
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tak ja netvrdim, ze to, co sem napsal je jedina spravna cesta, je to, jak pises, pouze muj nazor 

 

04.09.10 6:31 «

Check, bol by problem s vyhybkou, keby bola sirka bedne pre dvojpasmo 180mm a nie 200mm pri zachovanom objeme cca
tych 8L ?

 

04.09.10 13:19 «

Tak já se nebráním široké, mělké variantě centru, která by přišla pod TV. Pokud to někdo bude chtít, tak mu to tak udělám.

S výhybkou pro 180mm bedýnku by ani problém nebyl, spíš problém s ozvučnicí. Pro 180mm širokou bednu ti vyjde rezerva
jenom 2mm  pro zapuštění středobasu na bocích směrem ke zkosení . Pakliže budeš chtít objem nabrat hloubkou, tak ti vyjde
přes 240mm, tzn budeš muset shánět 300mm dýhu, která nebývá tak častá a balík takové dýhy je hodně drahý. Dýha šíře
250mm je běžně k sehnání, za přijatelnou cenu. To spíš udělat šířku bedny 190mm a nahnat to výškou. Pak by rozměry bedny
byly 190x240x300mm šxhxv.

Nechápu ale proč stavět bedýnku s 5" do sterea (určením je to opravdu jako surroundy do domácího kina). Sice jsou to kvalitní
repráky, ale pořád šustibudky. Třípásmo s IRB20 není nijak konstrukčně náročné a přitom je za hubičku.

editoval check (04.09.10 13:28)

 

09.09.10 18:49 «

Check, priebezne daj nejake info ako to vyzera s tymto projektom -  meranie, simulacia vyhybky. Rozmyslam, ze sa pustim do
tych stlpov.

 

14.09.10 10:06 «

Mám tu ozvučnici na změření.

 

28.09.10 22:26 «

Tak konečně jsem se dočkal. Mám vyfrézovány čela. Pozor regálová verze - snad se povede.
Hned na nich budu makat.
http://forum.audioweb.cz/uploads/thumbs/5933_dscf5084-640.jpg
http://forum.audioweb.cz/uploads/thumbs/5933_dscf5082-2.jpg
http://forum.audioweb.cz/uploads/thumbs/5933_dscf5088-3.jpg

 

29.09.10 20:39 «

su sexi

 

29.09.10 21:26 «

vpernik, upravoval ti rozmery check? mne sa toto 3pásmo tiež veľmi páči, ale ja si môžem dovoliť bedničky max 6Ocm vysoké.
aká je výška tých tvojich "regaloviek"?

check, bola by možná modifikácia na výšku 60cm?

editoval paulus33 (30.09.10 20:32)

 

30.09.10 22:25 «
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Jestli je to SEXI to nevím, ale mě to takhle vyhovuje.
Jinak budu muset předělat HIFI stolek.
Takhle by to asi mělo vypadat - je to ale jenom simulace!!
http://forum.audioweb.cz/uploads/5933_dscf5103-1024.jpg
http://forum.audioweb.cz/uploads/5933_dscf5104-640.jpg
http://forum.audioweb.cz/uploads/5933_dscf5102-602.jpg
Rozměry 760x220x260 možná (280)
check o tom ví, ale odvázaný z toho nebyl, až to změří uvidíme jestli to má význam.

 

01.10.10 19:46 «

vpernik: Já jsem nebyl nadšený z tvého původního návrhu, který vypadal zcela jinak. Tohle je v pohodě.

paulus: Pokud bude rozmístění měničů stejné - tzn se dá BR třeba do zádu, nebo mezi střeďák a basák, tak není problém a
můžeš použít potom stejnou výhybku.
Pokud by měl přijít basák blíž ke střeďáku, tak bych na to sice mohl výhybku upravit. Raději bych to změřil celé znova, aby bylo
zaručené že všechno sedí.
Mám rozdělaný jiný projekt, určený vyloženě jako nearfield monitory, třípásmo s malým střeďákem o objemu 20litrů. Sloupové
třípásmo přecijenom není vhodné poslouchat z půl metru.

editoval check (01.10.10 19:47)

 

06.10.10 20:01 «

Nieco nove na svete v tomto projekte?

 

09.10.10 19:47 «

Uvidím co stihnu zítra.

Jinak střeďáky začalo prodávat EuropeAudio: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8382
Výškáče jsou tady už dlouho: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7778
Akorát je zatím nemají nikde pořádně v menu, dá se na ně doklikat přes New Products nebo Our Brands. Od 100E bez daně je
také zdarma doprava až do ČR. Zdá se mi proto zbytečné dělat nějaké další hromadné objednávky.
Kdyby měl přecijenom někdo problém objednat, tak mu s tím samozřejmě pomůžu.

PS: Pokud si za účelem plateb do zahraničí budete zřizovat účet, tak ne u M-Bank, tihle poláci totiž neumějí posílat peníze do
zahraničí . Lze platit ale například i na poště.

editoval check (09.10.10 19:49)

 

11.10.10 23:21 «

 
Zítra uvidím, měl bych změřit nějaká další třípásma. Mám připravenou i nějakou testovací bedýnku na prcky.
Mám chuť jim dát opravdu BR dopředu, ve většině aplikací by byl s BR vzadu problém. Co říkáte?

editoval check (11.10.10 23:21)

 

12.10.10 0:05 «

myslím, že obě verze vypadají dobře.
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14.10.10 20:10 «

Přemýšlím o tom postavit si ty třípásma, jak to vypadá s výhybkou? Jinak k tomu dvoupásmu - hezčí mi přijde verze s BR
vzadu.

 

14.10.10 22:26 «

Taky o tomhle projektu dost silně uvažuji. Zajímaly by mě ale měření a taky jsem velmi zvědavý na nějaké poslechové
zkušenosti.
Našel by se případný zájemce na nějakou mini hromádku výšek/středů z europe-audio? Je třeba přelézt 100 éčkovou hranici pro
free poštovné....

Když už se tu hlasuje pro provedení těch dvoupásem, tak mi osobně se víc líbí BR zepředu.

 

15.10.10 7:15 «

Z europe audio bych možná taky něco vzal, sice ne do tohoto projektu ale s tou hranicí by to mírně pomohlo.

 

15.10.10 12:34 «

No ja bych taky něco upotřebil tak do 50e.Jak se tak dívám jsme všichni od Ostravy.

 

15.10.10 18:44 «

Mám taky zájem, potřebuji min 2x Tang-Band !
Ostrava mi vyhovuje.
A jsem pro BR v předu! V.

 

15.10.10 19:29 «

Takže BR bude v předu i u dvoupásem. Dělal jsem si kontrolní měření v malé bedýnce a vychází to dost dobře.
Kdy bude výhybka? Až bude čas, momentálně mě zaměstnávají VMA-I.

Hromadnou objednávku kdyžtak dál řešte v sekci Nezařaditelné ve vlastním threadu.

 

15.10.10 20:21 «

Taky jsem zvědavý na ty třípásma. Už aby byli nějaké reference... 

editoval NNNTomas (15.10.10 20:22)

 

16.10.10 11:37 «

To je opravdu škoda ostraváci, že jste se neozvali rychleji.
Pred dvěma dny jsem obědnával měniče, mohlo to vyjít levněji.
Jinak IRB už mám doma, dle pohovoru s prodavačem v dexonu by asi bylo
možno při větším odběru 20-30 % dolů.
Tož takto.

editoval treponema (16.10.10 11:37)
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