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Index » Komerční projekty » VMA-II: Dexon IRB20, Tang-Band W5-704D, Vifa BC25SC06-04

16.10.10 18:54 «

A to budete všichni ostraváci stavět VMA-II ? To bychom skoro mohli založit ostravský klub přátel VMA-II 

 

17.10.10 22:49 «

hoši hoši hoši... Neotravujte Martina, zalošte si klub přátel a nechte ho pracovat. Dělá pro hodně lidí kupu práce a nevodí nikoho

za rypák. Dočkáte se a určitě to bude stát zato. Já jsem čekatel na VMA-I a nejsem z OVY, tudíš bez umístění 

Už se těším, jak cyp 

editoval sigi (19.10.10 22:45)

 

20.10.10 15:25 «

vpernik  <==  už Ti to hraje?

 

21.10.10 10:25 «

Bedny jsou hotové. Jen je potřeba dodělat povrchovou úpravu. A ta bude podle toho jak budou hrát.
Zatím nemám výhybky!

 

21.10.10 13:22 «

Sry, hned jak jsem to odeslal mi došlo, že ještě asi nemáš výhybku. No alespoň jsi poslal nové fotky  Ten zespod uřízlý objem
jsi asi přidal budce dozadu, což? Jak to máš teď hluboké?

 

21.10.10 13:43 «

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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Přední stěna je z 25 MDFky + stěna 280 mm z 22 dřevotřísky, vxšxh 760x220x305 !Snad jsem to nespletl.

Tak jsem to přeměřil a napsal jsem to špatně ! Bočnice je 760x260 !
A tedy celkově 760x220x285.

editoval vpernik (21.10.10 15:15)

 

21.10.10 14:18 «

No máš to pěkný, jsem zvědav jak Ti to bude hrát. Taky si to chci přepočítat na 22mm MDF, myslím že to bude lepší než ta
osumnáctka...

 

30.10.10 13:35 «

Chlapi přivezte mi někdo pořádně slepenou a vyfrézovanou bednu na změření.
Bednu, kterou mi přivezl od truhláře Zorg nemůžu použít. Musel jsem nejdříve přefrézovat zapuštění střeďáku, to bych ještě
zkousnul. Ale, že fouká vítr přes všechny spáry a výztuhy jsou vložené s milimetrovou mezerou, už nezkousnu (jako kdyby tam

nebyly). Měřím včetně basů a v tomhle stavu BR skoro jakoby nebyl, respektive BR tvoří ty škvíry .
Pořád platí, kdo mi dotáhne měření schopnou ozvučnici, dostane schéma zdarma.

editoval check (30.10.10 13:40)

 

31.10.10 8:42 «

To bol fakt dobrý stolár, fuj, hanba jeho robote.

 

31.10.10 14:55 «

To je u stolárov normálne, bedne robiť nevedia. Spoje na špalíky s pol milimetrovou škárou ako keby robili skriňu...

 

06.11.10 10:13 «

Chlapy mozna jsem slepej, ale v dokumentaci irb 20 u dexonu jsem nenasel hloubku pro zapusteni repro. v kotach to nejak
chybi pokud nejsem slepej. vite nekdo kolik to je?

 

06.11.10 11:21 «

4mm

 

06.11.10 12:27 «

4,3mm 

 

06.11.10 12:35 «
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Asi mám jinou šupleru:-). Ukazuje něco mezi 4,05 a 4,1mm a to nemá smysl i dřeva "honit".  A nebo jinak: jakou si dáváš
rezervu pro zahloubení?

Edit: tak jsem oměřil u druhý reproň, a na víc místech, a někde se i dostanu i na těch 4,3 .

Edit2: Zafrézování se dělá před dýhováním nebo až po? Omlovám se za blbej dotaz, ale kdybych dýhoval doma, tak asi až
hotovou bednu a pak bych musel kalkulovat s tloušťkou dýhy.

editoval kofejn (06.11.10 12:55)

 

06.11.10 13:00 «

On je každej reproň trochu jinej a to i u litých hliníkových košů. Musí se to opravdu změřit na několika repro a víc místech.
Rezervu na hloubku si dávám 0,2mm, na průměr 0,4mm. Nemůžeš dýhovat přes díry - dýha by popraskala, takže se frézuje až
po odýhování.

 

06.11.10 13:13 «

Dík.

 

07.11.10 12:23 «

super. jeste mi prostimte martine rekni, jestli je na bmm-electronics nejakej pouzitelnej natrubek pro to 3p ale i pro ty
surroundy. nikde jsem zatim moc detaily na rozmery BR nevidel a nebo jsem to mozna prehledl.

 

07.11.10 14:32 «

http://www.carhifi-profi.cz/instalacni- … /natrubky/

CP60 pro třípásmo, CP50 pro dvoupásmo. V EA je nemají.

edit: Tak jsem si změřil horizontální rovinu a udělal první simulace výhybky. Vypadá to na hodně levnou výhybku bez vážnějších
kompromisů. Moc se mi to líbí a zítra budu pokračovat ve vertikálách.

editoval check (08.11.10 0:47)

 

08.11.10 12:49 «

  
V levo horizontální charakteristiky 0 - 90°, uprostřed vertikální -90 - 90°, vždy po 15°. V pravo horizontál zobrazený jinak.
Jednoduchá výhybka - 17 součástek.
Měřil jsem bedny vpernika, které mají objem pro basák pouze 23 litrů, takže v originále je basů víc. Případně je ještě možno
zvětšit objem na 40l bez úpravy výhybky.

editoval check (08.11.10 13:25)

 

08.11.10 12:55 «

Měření vypadá dobře. Jak to hraje, měl jsi čas to poslechnout?
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08.11.10 13:26 «

Poslechnu si to snad zítra.

 

08.11.10 21:32 «

martine, prosimte jak velky jsou potreba diry na ty natrubky(60 i 50)? ja je jeste nemam, ale uz chystam bedny. specifikace
jsem nikde nenasel. jeste bych mel dotaz k rozmisteni menicu pro ty surroundy a center. u tech surroundu to bude
predpokladam odshora stejne jak u tech sloupu. co ten centr? diky.

ps: mereni vypadaji slusne

 

09.11.10 12:18 «

slusne?...sorry za OT

 

09.11.10 23:01 «

Dneska jsem koupil součástky a odmotal pár cívek na potřebné hodnoty. Zítra to už snad osadím na překližku a šup s výhybkou
do beden.

jozy: Z jednoho slova nechápu, co myslíš.

 

10.11.10 10:43 «

To bola reakcia na gazik-a. V ziadnom pripade som tym nechcel povedat, ze su tie grafy zle, prave naopak.
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