
 

 

 پری آمپلیفایر و تون کنترل استریو

Hi-Fi 

ولوم گین ، تریبل، باالنس، ولوم،مجهز به ولوم های باس  

 دارای فیلترهای دقیق پسیو

 قابل وصل به منابع صوتی مختلف مانند:

 موبایل، تبلت، DVD، کامپیوتر و ...

TK(7515P) 
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یدوست گرام  

از این که پری آمپلی فایر توسکا کیت رو انتخاب کرده اید سپاس گذاریم، و به شما اطمینان می دهیم که یکی از بهترین    

 ها را از آن خود کرده اید.

این دستگاه با دقت فراوانی طراحی و ساخته شده و در آزمایشگاه توسکا کیت آزمایشات بسیاری را با موفقیت پشت سر   

تی شما جان تازه ای ببخشد.و اینک آماده است تا یک عمر بدون کوچکترین مشکلی کار کند و به سیستم صو گذاشته  

مشخصات فنی دستگاه:     

                       ولت با تعویض مقاومت 211ولت تا  23ولتاژ کار از 

میلی آمپر 31جریان مصرفی   

کیلو اهم 01امپدانس ورودی برای حداکثر بهره:   

کیلو اهم 211امپدانس ورودی برای حداقل بهره:   

کیلو اهم 20خروجی: امپدانس   

20db برابر با  21ضریب تقویت:           20db تا مثبت   0db کنترل ولوم گین از طیف   

 20db تا مثبت   20db از منفی   75Hz طیف کنترل ولوم باس در فرکانس 

 20db تا مثبت   20db از منفی   15KHz طیف کنترل ولوم تریبل در فرکانس 

 20KHz تا   20Hz :پهنای باند 

%1.2دیستورسیون هارمونیک کمتر از   

14cm*5.5cm :ابعاد برد مدارچاپی 

3cm کدیگر: فاصله ولوم ها از ی  

دوست گرامی این دستگاه طوری طراحی شده که می توان آن را با منبع تغذیه آمپلیفایر مورد نظر راه اندازی کرد و    

 نیازی نیست که منبع تغذیه جداگانه برای دستگاه تهیه فرمایید.

 نحوه راه اندازی دستگاه با منبع تغذیه آمپلیفایر:

یک نوع ولتاژ کار می کنند در این نوع طراحی گراند و خط : آمپلیفایرهای سینگل ولتاژ با آمپلیفایرهای سینگل ولتاژ

منفی یکی است پس وقتی پری آمپلیفایر را به این نوع آمپلیفایرها وصل می کنید منفی پری آمپلیفایر از طریق سیم شیلد 

وصل کنید، کافیست سیم مثبت را به مثبت آداپتور وصل شود و دیگر نباید منفی پری آمپلیفایر را به منفی آداپتور  تامین می

 کنید.

کار می کنند، برای وصل کردن پری آمپلیفایر 1و   -V و   +V آمپلیفایرهای ولتاژ دوبل با ولتاژ : آمپلیفایرهای ولتاژ دوبل  

+V آن را به مثبت و  ،به این نوع دستگاه ها کافیست تا با سیم شیلد خروجی پری آمپلیفایر را به ورودی آمپلیفایر  
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وصل کرد.   

 -V وصل نکنید زیرا این کار موجب اتصال کوتاه بین ولتاژ 0 و -V توجه کنید که به هیچ وجه منفی پری آمپلیفایر را به 

 می شود.

انتخاب شود.  R25 برای وصل کردن دستگاه به ولتاژهای مختلف الزم است تا مطابق جدول زیر مقاومت 

 ولتاژ مقدار مقاومت رنگ اول رنگ دوم رنگ سوم رنگ چهارم توان مقاومت

1.30 W 21تا  23 441 نارنجی نارنجی قهوه ای طالیی  

2W 40تا  21 061 سبز آبی قهوه ای طالیی  

1W 1.8 قهوه ای خاکستری قرمز طالییK 40  61تا  

2W 2.7 قرمز بنفش قرمز طالییK 61  01تا  

2W 3.9 نارنجی سفید قرمز طالییK 01  211تا  

 

کیلو اهم روی برد مدار چاپی نصب شده، توجه کنید که پایه های مقاومت هارا کوتاه نکنید  3.1به طور پیش فرض مقاوت 

را طوری نصب کنید که حداقل یک سانتیمتر باال تر از سطح برد قرار گیرند.در صورت تعویض مقاومت آن و   

 تمامی مقاومت ها در داخل بسته بندی وجود دارد.

ن را در میان مشکلتا و یا تلفن گرامی اگر به هر دلیلی موفق به راه اندازی دستگاه نشدید می توانید از طریق تلگرامدوست 

 بگذارید.

با وصل کردن این دستگاه به آمپلیفایرهای توسکا کیت صاحب یک سیستم صوتی هایفیدلیتی می شوید و سال ها از آن لذت 

 خواهید برد.

آمپلیفای خروجی برای وصل کردن به صوت سنج در نظر گرفته شده البته نباید امپدانس  روی برد مدار چاپی پری

کیلو اهم باشد وگرنه در کیفیت دستگاه خلل ایجاد می شود بنابر این  01ورودی صوت سنجی که وصل میکنید کمتر از 

LED level خروجی با نام این  بهتر است از صوت سنج های توسکا کیت که برای این منظور ساخته شده استفاده کنید.   

شده است.مشخص   

 با آرزوی موفقیت برای شما

 توسکا کیت

 

 

 توسکا کیت تنها پاسخ گوی آنالین
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