De Condor Standard slede
De slede voor de Condor Standard bestaat uit twee delen: een slede deel dat voor en achter open is
en een connectorblokje. Dit connectorblokje dient met de ingebouwde schroef aan de achterzijde
van de Condor Standard geschroefd te worden.
Het blokje bevat een DB-15 connector aan de voorzijde die op de Condor past en een 4-pens
Microfoonconnector op de achterzijde. Uit het blokje komen verder een twee-aderig wit kabeltje
met kroonsteen voor het aansluiten van een luidspreker, een voedingskabel met connector en een
enkele blauwe draad.
Gebruik
De slede is zonder meer te gebruiken voor de ophanging van de Condor Standard. Let wel op met
het aansluiten van de microfoon. Veel knijpmicrofoons voor de Condor Standard hebben de
microfoondraad aan pin 4 van de microfoonplug en de mic. massa aan pin 3. Omsolderen dus.
Met een kleine mechanische aanpassing is deze slede ook bruikbaar voor de Condor 16. Men dient
dan wel een microfoon met ingebouwde voorversterker te gebruiken, zoals de bekende Peiker.
Het enige dat dient te gebeuren is het afzagen van het lipje met de montageschroef van het blokje,
dat zit namenlijk in de weg bij aansluiten op een Condor 16. Uiteraard kan de slede ook zonder dit
blokje voor de Condor 16 gebruikt worden: omdat de slede achter open is kunnen gewoon de
standaard connectoren voor voeding, microfoon en luidspreker gebruikt worden.
Hieronder volgt het aansluitschema voor het blokje. De blauwe draad diende voor het schakelen van
een evetueel relais dat bekrachtigd werd bij een oproep bij gebruik in de originele toepassing.
Voor afdrukken op een zwart/wit printer zijn de kleuren van de draden ook nog eens in tekst
aangeduid.
De connectoren zijn getekend in vooraanzicht.
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Foto’s

Ter verduidelijking van de tekst hier een aantal foto’s.

De Condor Standard slede in beneden- en bovenaanzicht. De slede kan ook zo gebruikt worden:
voor boven- danwel ondermontage. De Condor kan er op twee manieren in.

Aansluitblokje in boven- en benedenaanzicht met de aansluitkabels. Let op de lip met de schroef
(zie tekst), goed zichtbaar op de linkse foto (pijl). Succes met de knutsel.

