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Anotace
Cílem práce bylo vytvořit základnovou stanici pro interkomovou drátovou komunikaci,
pomocí předlohy od firmy Axxent. Základnová stanice disponuje hlasitým odposlechem,
což se využije především v přenosových vozech. Stanice obsahuje vlastní napájení a je tak
schopna pracovat nezávisle na ostatních částech komunikace.

Klíčová slova: základnová stanice, hlasitý odposlech, interkom, kabelová komunikace,
axxent

Annotation
The task of my work was build master station for intercom cable communication. I used a
original scheme from Axxent. Master station include a loudspeaker, which it will use in
OB van. Station is independent on power from other parts of system, because it has own
source.

Keywords: loudspeaker, main station, cable comunication, axxent
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Úvod
1.1 Výběr a popis práce
Úvodem bych chtěl sdělit proč jsem si tuto práci vlastně vybral. Jelikož pracuji ve firmě
DVP Studio s.r.o., která je zaměřena na poskytování kamerových služeb, využiváme tento
způsob komunikace při multi-kamerových záznamech, popř. přenosech. Výhoda oproti
např. klasickým vysílačkám je ta, že přenos je duplexní (oba subjekty mohou mluvit naráz
a uslyší se, tzn. mohou si skákat do řeči), spolehlivý (díky kabelovému přenosu),
jednoduchý na ovládání, jednoduchý na zapojení (toto je důležité, protože absolutně
nezáleží na tom, kdo se s kým spojí, důležité je, aby byl subjekt připojen), a hlavně k této
technologii existuje spousta vylepšení, které se dají postupně dodělávat (signalizační tally,
vícekanálové stanice, apod.).
Nevýhodou této formy komunikace je pořizovací cena (pro jednoduché spojení dvou
subjektů cca 15 000,- Kč, pokud počítáme 2x beltpack + 2x sluchátka + zdroj + kabely na
propojení, kde samozřejmě záleží na délce od jednoho subjektu ke druhému a
nepraktičnost (subjekt u sebe musí nosit beltpack a tahat za sebou kabel)
Doposud jsme využivali pouze beltpacky, které byly připojeny ke spínanému 30V
zdroji, ovšem není to nejlepší řešení, už jen z důvodu nepraktičnosti. Čili můj výrobek, je
prakticky box, ve kterém je schovaný beltpack, napájecí zdroj a reproduktor se
zesilovačem.

obr.1 Přední strana beltpacku Axxent

Zadní strana beltpacku Axxent
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Tato stanice lze samozřejmě zakoupit, ale za cenu 13000,- s DPH, což při uvážení, že
v současné době není nutná, není zrovna adekvátní cena. Navíc nedosahuje takových
kvalit (funkcí) jako ta má. Proto jsem se rozhodl, že jí vyrobím. Součástky a všechen
materiál zafinancoval pan Zdeněk Kučina (majitel DVP Studio s.r.o.) (dále jen p. Kučina) a
výsledný výrobek pak bude náležet firmě. Jelikož on sám má se stavbou beltpacku
zkušenosti, byl mi v době stavby mé loudspeaker station, oponentem.

1.2 Porovnání s originálem
Má loudspeaker station je mixem dvou stanic od firmy Axxent. CP-100 Loudspeaker
Station a MS-100 Master Station. Od každé obsahuje to nejpotřebnější. Z MS-100 zdroj,
čili je schopna živit celou síť a z CP-100 reproduktor. K CP-100 má asi konektory nejblíž,
obsahuje totiž:
-

4-pinový vstup pro sluchátka,

-

XLR vstup pro externí mikrofon,

-

mřížku s repráčkem,

-

tlačítko SPEAK,

-

tlačítko CALL (kterým prozvoníte ostatní beltpacky, tato funkce je blíže rozebrána

obr.2 - přední strana originální loudspeaker station Axxent
CP- 100

v kapitole 3.1.1),
-

vypínač buzzeru,

-

3 polohový přepínač PTT,

-

potenciometr pro hlasitost speakeru/sluchátek

-

laditelný trimr pro sidetone (3.1.2)

obr.3 - přední strana mé stanice

obr.4 Přední strana a zadní originální master station Axxent MS-100
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obr.5 zadní strana originální loudspeaker station Axxent
Zadní strana (obr.5) obsahuje pouze vstup, výstup do linky.
Svou stanici jsem přizpůsobil svým požadavkům a to tak, že na přední stranu jsem
přidal ještě:
-

hlavní vypínač napětí

-

6,3 jack pro připojení sluchátek

-

potenciometr pro reproduktor a pro sluchátka zvlášť (speaker nebo sluchátka se
vypnou ztlumením). Tímto mi na přední straně chybí jen vypínač speakeru, který
mi nahradí potenciometr.

Na zadní straně mám vyveden:
-

euro konektor pro napájení

-

2x XLR samce (kvůli rozdvojení dvěmi směry)

-

přepínač master/slave

-

jednu samici XLR pro příjem, kdyby se stanice chovala jako beltpack. (kapitola 4.1)

Největší rozdíl je tedy v napájení, které původní stanice nemá a proto nemůže
fungovat jako master station, kdežto má ano.

obr.6 Zadní strana mé stanice
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Popis částí
2.1 Základní rozdělení
Master stanice je složena z více částí.

2.1.1 Primární část


konektor



pojistka



vypínač



zdroj

Celá tato část se nachází v levém bloku boxu, abych oddělil primární (silovou) a
sekundární (30V) část. Konektor jsem zvolil klasický EURO, díky jeho univerzálnosti a
jednoduchosti. Je stavěn na proud až 10A, což se snad nikdy nepřekročí. Od toho je za
konektorem pojistka, na kterou je přivedena fáze, pojistka má hodnotu 1A a zabraňuje
aby ze sítě nešel do stanice větší proud. Dále jde fázový vodič na vypínač, který je klasický
s doutnavkou a s plastovou ochranou, kdyby náhodou přišel box do kontaktu s vodou (box
se mi bohužel nepodařilo udělat voděodolný, jak jsem původně zamýšlel, ovšem už
samotné díry pro reproduktor mi tuto myšlenku vyvrátily). Zdroj jsem nevyráběl, je to
zdroj od firmy Schnider který z síťového střídavého napětí 230V udělá stejnosměrné
napětí 30V a dodává něco přes 1A, což na mou stanici stačí. Když vemu v úvahu že v praxi
se více než 10 beltpacku ke komunikaci moc často nepoužívá, tak jeden beltpack má
odběr okolo 100mA, takže i kdyby všichni mluvili najednou, zdroj to uživí. Zdroj zase
nemůže dodávat více jak 2A, protože to by nemuseli unést kabely, které mohli by se pod
velkým proudem roztéct, nebo poškodit. Zdroj je detailnějí probrán v kapitole 6.
Veškeré silové konektory jsou připevněny na svorkách a pevně secvaknuty, aby
náhodou nedošlo k jejich uvolnění. Pro jistotu jsem je ochránil samosmršťovacími
bužírkami, které by snad měli v případě uvolnění konektoru zabránit kontaktu s jinou
vodivou částí.
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2.1.2 Sekundární část


Obvod pro komunikaci



Koncový zesilovač

Obvod pro komunikaci jsem nesestavil, je to obvod od firmy Axxent, který jsem vyčetl
z jejich beltpacku. Tato část mi zabrala nejvíce času, protože opsat správně veškeré
součástky a cesty není moc jednoduché, když nemáte dostatečné zkušenosti. Což jsem
neměl, ale to jsem zjistil až při oživování. Samotným obvodem se zabývám v kapitole 3.1.
V podstatě je to princip zesilovaču a záporných zpětných vazeb.

obr. 7 - rozmístění součástek na beltpacku

obr. 8 - tištěný spoj beltpacku

Toto schéma jsem opsal, v programu EAGLE sestavil plošný spoj, lehce si ho poupravil,
aby mi vycházeli konektory do boxu, připojil k tomu stabilizátor, koncový zesilovač a
reproduktor. Také jsem musel vyřešit zapojení linek, které v beltpacku (předloze není). V
podstatě to není nic složitého, jen překlemování stávajících konektoru. Dále připojení
přepínače master/slave, který není ani v originální stanici, ale v praxi je velice praktický
(kapitola 4.1).
K zesílení napájení pro reproduktor využívám zesilovače TDA2030, jehož zapojení jsem
našel na strankách www.alldatasheet.com. (Více v kapitole 3.2). Jediné co jsem musel
vyřešit bylo místo, které reproduktor zabíral a nebylo tak možné umístit do boxu zdroj. To
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jsem vyřešil přesunutím reproduktoru čelní strany boxu a tím tak uvolnil levou část pro
zdroj. Ovšem díry pro reproduktor už jsem vyvrtal dříve, tak teď fungují jako chlazení pro
zdroj.

Popis činnosti
3.1 Obvod pro komunikaci
Tato část obvodu je základ komunikace. Celý tento systém pracuje na principu
zesilovačů a zpětných vazeb, které na sebe vzájemně navazují. (viz blokové schéma)

obr. 9 - blokové schéma obvodu komunikace

OZ1 - předzesilovač pro mikrofon
Limiter - Záporná zpětná vazba prvního zesilovače, která automaticky sníží hodnotu
vstupního signálu při přebuzení mikrofonního zesilovače.
OZ2 - zesílení mikrofonního signálu na úroveň linky pro další zpracování. Tento signál už je
přiveden na linku mezi ostatními účastníky
OZ3 - komparátor, který porovnává signál z linky (z ostatních beltpacků) a sidetone
(zpětnou vazbu). Jeho výstup je přiveden na sluchátka, popř. reproduktor. Úroveň
porovnaných signálů nemá vliv na vybuzení signálu ostatních účastníků. Nastavuje pouze
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poměr sidetone pro vlastní sluchátka/reproduktor. Signál z linky mezi účastníky je
přiveden na neinvertující vstup tohoto zesilovače a je beze změny vyslán na výstup OZ3.
OZ4 s tranzistory slouží jako koncový zesilovač pro sluchátka, regulovaný potenciometre.

3.1.1 Vyzvánění a signalizace

obr. 10 - princip signalizace

Funguje na základě stejnosměrné složky na hovorové lince. V případě stisknutí tlačítka
CALL je po dobu stisku na linku přivedena stejnosměrná hodnota zhruba poloviny
napájecího napětí. I při vyzvánění je možné komunikovat, dochází pouze k posunu signálu
o stejnosměrnou hodnotu výše. Stejnosměrná hodnota je na vstupu OZ3 (komparátoru)
odstraněna kondenzátorem, který propustí pouze střídavý signálový proud (komunikaci).
Na základě zjištění, že se na lince nachází stejnosměrná složka, začne pracovat oscilátor
(tvořen dvěma operačními zesilovači), který generuje impulsy pro LED diodu a
piezoelektrickou sirénku (buzzer).
Teoreticky by po stisknutí tlačítka CALL došlo k okamžitému přesunu hodnoty, což by
ve sluchátkách vyvolalo velké odchýlení membrány, čili "lupnutí" ve sluchátkách. Toto je v
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praxi odstraněno kondenzátorem, který vytvoří pozvolnou "náběžnou hranu" a lupnutí je
tak eliminováno.
Vyzvánění není pouze po dobu stisknutí tlačítka, ale trvá ještě asi 5s. To je zapříčeneno
obvodem, který je přiveden na neinvertující vstup (č.3) zesilovače TL072. Princip
přerušování signálu je tvořen pouze zesilovačem IC1A. Po přivedení napájení z výstupu
zesilovače vytvoří signál, který je zdržen odporem R3 s hodnotou 1M. Čím větší bude
tento odpor, tím bude frekvence blikání/vyzvánění pomalejší. Signál se totiž zdrží a když
projde, nabije kondenzátor o hodnotě 22nF. Zároveň ovšem přivede napětí na invertující
vstup a vyruší tak kladnou půlvlnu na operačním zesilovači. Tím pádem ho zastaví. V tuto
chvíli světlo svítí (buzzer zvoní). Tím že se zastaví činnost operačního zesilovače, se vyruší
invertující vstup a na operační zesilovač přichází pouze napětí z kondenzátoru. Je to
klasický princip zpětné vazby, která je zde využita jako jakýsi oscilátor, nebo přerušovač
signálu.
Další část zesilovače IC1B je pouze zesilovač signálu, který je dále přiveden na
zenerovu diodu, tranzistor a diodu/buzzer.
Zmiňovaná doba vyzvánění (přerušovaného signálu) je před diodou D2 (přivedeno na
katodu). Ovšem jak jsem při zprovoznění stanice zjistil originální beltpack bliká/zvoní o
něco déle než má stanice. To bude zřejmě zapříčeněno špatnou hodnotou kondenzátoru
nebo rezistoru na již zmiňované cestě. Bohužel jsem nestíhal prozkoumat tuto část,
protože se blížila uzávěrka.

obr. 11 - schéma "přerušovače"
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Zenerova dioda, zapojena na výstupu zesilovače IC1B je zde použita jako koncová část.
Slouží k tomu, aby při velké změně velikosti odebíraného proudu, napětí nekolísalo vůbec,
nebo jen velmi málo. [1] Za ní následuje tranzistor v zapojení SC, čili jako emitorový
sledovač.

obr.12 - činnost emitorového sledovače

Na obr.1 je nejjednodušší a velmi používaný způsob zapojení emitorového sledovače.
Předpokladem pro správnou činnost tohoto obvodu je vyšší vstupní napětí U1. Z použité
přímé vazby vstupního signálu je patrné, že hodnota vstupního napětí se rozdělí na úbytek
napětí na vnitřním odporu tranzistoru a na úbytek Re. My víme, že tranzistor jako
polovodičová součástka začíná správně pracovat až po dosažení prahového napětí (asi
0,5V). Díky této skutečnosti můžeme pozorovat v časové charakteristice místo (zelené
kolečko), kde vstupní pilovitý průběh je na výstupu ignorován. Jedná se o tvarové zkreslení
způsobené vlastností PN přechodu.[2]

3.1.2 Sidetone
Sidetone je regulace úrovně signálu vlastního hlasu do sluchátek. Prakticky je tvořen
výstupem z OZ2, který rozdělen, do dvou vstupů OZ3. Invertující vstup je regulovaný
trimrem. V případě, že je trimr v maximální úrovni dojde k signálové protifázy, čímž se
vyruší vlastní hlas ve sluchátkách nebo reproduktoru základnové stanice.

obr.13 - průběh sidetone
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Je vhodné si do sluchátek pustit určitý poměr vlastního hlasu, aby uživatel neměl pocit, že
"mluví do vzduchoprázdna". Tento princip je použit i v

telefonech, či jiných

komunikačních prostředcích. Jeho funkce nemá vliv na ostatní účastníky v komunikaci, ti
slyší pouze signál z OZ2, čili mikrofonní signál v plné hodnotě, jehož úroveň si již regulují
sami.

3.2 Koncový zesilovač
Zesilovač je živen 12V, ze stabilizátoru 7812. Za a před stabilizátorem 7812 se nachází dva
kondenzátory. Jeden elektrolytický s hodnotou 100uF a druhý keramický se 100nF. Oba
jsou připojeny k zemi. Elektrolyty nám zajišťují stabilitu výsledného napětí a keramické
kondenzátory tu jsou kvůli vlastním výkyvům stabilizátoru.
Co se TDA2030 týče, v jeho datasheetu je uvedeno napájení +-18V, ale jak jsem zjistil 12V
stačí, protože nemám zesilovač na signálové cestě, takže jakékoliv další zesílení už evokuje
ve zvuku hrozný šum a zvuk je tak při vysokých úrovních zbytečně přebuzený. Bohužel
nepočítal jsem s tím a tak nemám na desce místo pro zesilovač.
Teploty na zesilovači i stabilizátoru, nejsou nijak závratné, na stabilizátoru je úbytek pod
1W a to bez problému zvládá. Ovšem pro jistotu jsem ho opatřil plechem (chladičem) aby
v případě zkratu, či jiné poruchy nedošlo k jeho vyhoření. Proud je kolem 50mA.

obr. 14 - schéma stabilizátoru a zesilovače
Stránka 15 z 27

Ux - úbytek napětí, Ui - vstupní napětí, Uo - výstupní napětí
Ux = Ui - Uo
Ux = 30V - 12V
Ux = 18V
P=UxI
P = 18 x 50 x 10-3
P = 0,9W

Popis funkcí
4.1 Master/slave přepínač

obr.15 - přepínač master/slave
Tento přepínač se nachází za zadní straně stanice. Má tři funkce:
1) Vypínač napětí
2) Remote Mic Killer
3) Přepínač M/S
1) Když přepneme stanici na polohu Slave, odpojí se celý obvod od napájení. Zdroj je ale
pořád napájen. Čili se v praxi moc nevyužije, protože na síťové vypnutí je zde síťový
vypínač na přední straně.
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2) Remote Microphone Killer (RMK) je vlastně to samé co první funkce, jen se to dá využít
i k následujícímu případu: Když si jeden z účastníku komunikace nechá omylem zapnutý
mikrofon, ruší tím ostatní účastníky (např. kameraman před reprobednou). Tím že
odpojím napájení obvodu, všem účastníkům vezmu napájení jejich beltpacků a při
opětovném spuštění již nejsou mikrofony v sepnutém stavu, čili už neruší. Tento princip
bohužel nejde využít u beltpacku značky Axxent, který má přepínač páčkový, čili pokud je
v poloze ON, jinak než mechanicky vyřadit nelze.
3) Přepínač Master/Slave je vyjímečná funkce, kterou nemá ani jedna ze stanic Axxent. V
podstatě má stanice může fungovat jak samostatná jednotka (dodává napětí ostatním
částem), nebo jako beltpack (může být živena). K tomu tu slouží přepínač M/S.

-

obr. 16 - Přepínač master/slave - funkce odporu

Jak můžeme vidět ze schématu, tak mezi piny 1 a 3 je umístěn rezistor s odporem 1k2.
Ten slouží jako zátěž v případě, že je stanice živena z vlastního zdroje. Kdyby tam odpor
nebyl, zdroj by byl bez zátěže a neměl by definovanou hodnotu země. V praxi to má za
následek, že beltpacky vyzvání. Když se přepne do polohy SLAVE (podle schématu
nahoru), dojde k odpojení zátěže, odpojení napájení a stanice může pracovat z napětí,
které jí přijde přes piny 1 a 3 z jiného zdroje.
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4.2 Linkové konektory
Tyto konektory se používají pro spojení s dalšími účastníky spojení. Na zadní straně mám
vyveden 2x samec a 1x samici XLR konektor.

obr. 17 - linkové konektory
Konektor samice (LINE IN) se použije pouze v případě živení z jiného zdroje, čili musí být
přepínač v poloze SLAVE.
Konektory LINE OUT jsou výstupní linky. Jelikož je to jednokanálová stanice, jsou oba tyto
konektory stejné. Dva jsou jen kvůli rozdvojení do více směrů.

obr. 18 - popis konektorů
Na přední straně je ten samý XLR konektor, což může prvotně obsluhu zmást. Tento
konektor ovšem není linkový, ale na připojení externího mikrofonu. V případě, že by byly
připojený sluchátka a někdo zasunul do tohoto konektoru linkový vstup, dojde k zničení
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mikrofonu u sluchátek. Nenapadlo mě, jak tomu zabránit, proto jsem každý konektor
opatřil polepkami.
Dále je na přední straně 4 pinový konektor pro sluchátka, který má jiné rozložení pinů.

obr.19 - popis sluchátkového konektoru

Zapojení
Jak již bylo zmíněno, stanice sama o sobě nepracuje. Pro alespoň základní komunikaci je
potřeba ještě beltpack, sluchátka, a propojovací kabely.
Příklad použití soustavy:

obr. 20 - příklad zapojení komunikace
Dobré na této formě komunikace je to, že délka trasy se může pohybovat až ve stovkách
metrů. Vše záleží na kvalitě kabelů. Do soustavy je možné připojit cca 10 beltpacků, což se
v praxi využije málokdy, většinou se pracuje tak se 4-5. Další možností jak rozdvojit
signálovou cestu jsou rozdvojky. Jednu mám zapracovanou už v samotné stanici, což jsou
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již zmiňovaní dva samci na zadní straně. Podobný princip se používá i v rozdvojkách. Na
delší trasy se potom k rozdvojkám připojuje i zesilovací člen, aby byl signál kvalitní.

Zdroj
Zdroj je od firmy Schnider. Požadavky na něj nejsou jednoduché. Je potřeba aby měl
napájení 30V, což moc běžné není (tento má 28V ale je regulovatelný), aby byl
zkratuvzdorný, protože v případě, že se poškodí kabel (prošlápne), tak při spojení
kontaktů 1(-) a 2(+), dojde ke zkratu a může se celá stanice poškodit. A v neposlední řadě
se musel vejít do boxu, s čímž jsem bojoval do poslední chvíle. Musel jsem kvůli tomu
shánět jiný reproduktor a vyvrtat nové dirky pro ozvučnici do čela stanice. Nechal jsem
zdroj asi 15min ve zkratu a nic se neodpálilo, takže funguje dobře.
Co se týče proudu, zdroj umí něco kolem 3A, ale to je pro
mou potřebu až příliš, proto jsem trochu ubral. Pro mou
potřebu bohatě stačí kolem 1A a to je maximální odběr při
zatížení 10 beltpacky.

Rozpočet práce

obr. 21 - spínaní zdroj Schnider

Celkově mě stanice vyšla zhruba na 1100,- Kč, což je v porovnání s originálem pakatel. Ani
jedna ze zmiňovaných stanic od Axxentu neumí to co ta má, prakticky pokrývám funkce
obou. Jedna stojí 6 000,-Kč a druhá 13 000,-Kč. Do ceny ovšem není započítán například
zdroj, který jsem již vlastnil; reproduktor, který jsem sehnal ze staré televize; nebo vodiče,
které jsem vytahal ze starých počítačů, apod. Myslím že finální výrobek v tomto stavu má
hodnotu kolem 15 000,- Kč co se týče jeho funkcí. Není to značkové, takže realita by asi
byla jiná, ale přesto mě cena celé stanice (co se týče komponentů) příjemně překvapila.
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Závěr
Celkově jsem se svojí prací spokojen. Viděl jsem v praxi jak pracují součástky, které znám
jen z teorie a i když návrh obvodu komunikace není můj, vyčetl jsem z něj spoustu
zajímavých zapojení a přiučil se spoustě novým věcem. Stanici ještě čeká hodně úprav,
odlaďování a testování, aby mohla být puštěna do terénu, ale to nejtěžší je již vytvořeno.
Nepodařilo se mi například přijít na to, proč při maximální vybuzení obou potenciometrů
dochází k praskání ve sluchátkách a rozpadu signálu.
To nejlepší co se dá v této kabelové komunikaci zatím sehnat, je dvoukanálová master
stanice a i tu bych někdy rád zkusil postavit. Její princip tkví v tom, že obsluha master
stanice má přivedeny dva vstupy z dvou okruhů a s každým z nich může komunikovat
zvlášť.

Stránka 21 z 27

Použitá literatura:
[1] Fibich Z., Horna O.A., Šmaha J.:Zenerovy diody, SNTL, Praha 1966
[2] BAZALA, David. Elektronika: Emitorový sledovač. Praktická elektronika [online]. Praha: Amaro,
2011-,

č.

2,

s.

1

[cit.

2012-03-28].

ISSN

1804-7173.

Dostupné

z:

http://amapro.cz/public/ele/emetsl.php

Stránka 22 z 27

Celkový rozpočet
součástka
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
potenciometr
trimr
OZ
OZ bipol low noise
XLR samice
XLR samec
Sluchátka samec
jack 6,3 samice
svorkovnice x3
tranzistor BC557B
tranzistor BC547B
Euro konektor
Hl. vypínač
Buzzer
kondenzátor ele
kondenzátor ele
kondenzátor ele
kondenzátor ker
kondenzátor ker
kondenzátor ker
kondenzátor ker
kondenzátor ker
kondenzátor ker
kondenzátor ker

hodnota
1000k
100
680
47k
220
8,2k
470k
1,2k
1M
10M
10k
220k
18k
100k
2,7k
10
2,2k
4,7k

4,7 uF
100 uF
47 uF
330pF
10pF
47pF
100pF
120pF
22nF
1nF

Cena
cena/1ks počet
komplet
2,00 Kč
8
16,00 Kč
2,00 Kč
4
8,00 Kč
2,00 Kč
10
20,00 Kč
2,00 Kč
8
16,00 Kč
2,00 Kč
2
4,00 Kč
2,00 Kč
2
4,00 Kč
2,00 Kč
6
12,00 Kč
2,00 Kč
3
6,00 Kč
2,00 Kč
4
8,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
4
8,00 Kč
2,00 Kč
3
6,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
2
4,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
3
6,00 Kč
11,00 Kč
2
22,00 Kč
9,00 Kč
1
9,00 Kč
8,00 Kč
3
24,00 Kč
7,00 Kč
1
7,00 Kč
30,00 Kč
2
60,00 Kč
33,00 Kč
2
66,00 Kč
107,00
Kč
1
107,00 Kč
10,00 Kč
1
10,00 Kč
3
0,00 Kč
1,00 Kč
2
2,00 Kč
1,00 Kč
2
2,00 Kč
28,00 Kč
1
28,00 Kč
20,00 Kč
1
20,00 Kč
33,00 Kč
1
33,00 Kč
1,00 Kč
4
4,00 Kč
2,10 Kč
2
4,20 Kč
1,50 Kč
2
3,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
1
2,00 Kč
2,00 Kč
2
4,00 Kč
2,00 Kč
2
4,00 Kč
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kondenzátor ker
diody 1N4148
diody 1N4007
Tlačítko - hovor
Přepínač ON-OFFON
Přepínač M/S

Koncový zesilovač
Ker kondenzátor
Ker kondenzátor
ele kondenzátor
ele kondenzátor
ele kondenzátor
ele kondenzátor
TDA 2030
rezistor
rezistor
rezistor
rezistor
diody 1N4007

Stabilizátor
7812
Ker kondenzátor
ele kondenzátor

47nF

100nF
220nF
22uF
1uF
2000uF
100uF
1R
150k
40k
100k

100nF
100uF

2,00 Kč
0,50 Kč
1,00 Kč
30,00 Kč

1
10
4
1

2,00 Kč
5,00 Kč
4,00 Kč
30,00 Kč

15,00 Kč
10,00 Kč

1
2

15,00 Kč
20,00 Kč
623,20 Kč

1,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč
3,00 Kč
2,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč
2,00 Kč
3,00 Kč
2,00 Kč

2
3
1
1
14
2
12
2
2
2
2
1

2,00 Kč
3,00 Kč
1,00 Kč
3,00 Kč
28,00 Kč
2,00 Kč
12,00 Kč
2,00 Kč
2,00 Kč
4,00 Kč
6,00 Kč
2,00 Kč
67,00 Kč

25,00 Kč
2,00 Kč
2,00 Kč

1
1
1

25,00 Kč
2,00 Kč
2,00 Kč
29,00 Kč

339,00
Kč

1

339,00 Kč

Ostatní
Konstrukční box

Celkem

1 058,20 Kč
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Schéma
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Tištěný spoj
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Rozmístění součástek
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