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Twenty Five

OMSCHRIJVING

Twee-weg, bas-reflex luidspreker met 20cm papier konus midwoofer +
5cm papier konus tweeter.

SPECIFICATIES

Gevoeligheid • 91 dB / 2,83 volt
Impedantie • 5 ohm nominaal (minimum 4,4 ohm @ 150 Hz)
Frequentiebereik • 49 - 19.000 Hz (-3dB) / 35 - 21.000Hz (-6dB)
Overname frequentie • 2500Hz / 12dB
Belastbaarheid • circa 20 watt RMS
Afmetingen (B x H x D) • 360 x 790 x 270 mm
Gewicht (eindproduct) • 18 kg per stuk

DOWNLOAD CAD-TEKENING
DOWNLOAD DIY KIT ONDERDELENLIJST
DOWNLOAD DATASHEET MONACOR HT22/8
DOWNLOAD DATASHEET MONACOR SP-202E

Deze zelfbouw luidpreker kit bevat alle componenten die u nodig heeft,
zelfs kleine onderdelen zoals de zwarte inbusschroeven voor het
monteren van de drivers, etc. Het enige wat apart aangeschaft dient te
worden is het hout voor de behuizingen. De hard-wired filters worden
kant-en-klaar gemonteerd geleverd. De prijs voor deze zelfbouw
luidspreker is EUR. 135,- per stuk / EUR. 270,- per paar met standaard
filters of EUR. 220,- per stuk / EUR. 440,- per paar met deluxe filters.

INTRODUCTIE

Deze luidspreker  is ontworpen om te voldoen  aan de behoeften van een goede klinkende luidspreker  met een extreem laag
prijskaartje. Het concept is gebaseerd op een 20cm papieren konus midwoofer en een 5cm papieren konus tweeter. Vandaar de
naam "Twenty Five". Om optimaal van twee budget drivers te kunnen profiteren, is veel moeite gedaan bij het vinden van een
voordelige tweeter en midwoofer die met elkaar een perfecte synergie aangaan. Allereerst moet het systeem zo efficiënt zijn, dat
de tweeter zonder weerstanden kan worden aangestuurd. Omdat we een zeer krap budget hebben, zijn hoogwaardige weerstanden
zoals Mundorf MResist Supreme, Duelund Audio CAST en Path Audio Resistors uit den boze. Goedkopere weerstanden voor de
tweeter  zouden  de  geluidskwaliteit  te  veel  in  gevaar  brengen.  De  beste  klinkende  weerstand is  nog  altijd  helemaal  geen
weerstand, dus door het kiezen van drivers die dezelfde systeem efficiëntie hebben na het filteren, is het gelukt om helemaal geen
weerstanden in het tweeter filter te gebruiken. De voordelen zijn niet alleen lagere kosten maar ook een veel beter geluid. Een
tweeter die geen weerstand heeft in de signaalweg klinkt zo veel opener, ruimtelijk en natuurlijker. Ten tweede moet een goed
ontworpen kast met de drivers samenwerken, niet tegen hen. Dit betekent een streep door die stijlvolle, ultra slanke zuilen die
problemen veroorzaken zoals dominante staande golven en diffractie in het frequentiebereik dat het meest kritisch is voor het
menselijk gehoor. Een klassiek gevormde kast heeft veel voordelen: een baffle die groot genoeg is om de woofer goed te laten
ademen en de tweeter binnen een bereik werkt zonder diffractie problemen die veroorzaakt worden door de randen van de kast
links en rechts van de tweeter.



LUIDSPREKER BEZETTING

De  tweeter  die  wordt  gebruikt  voor  de  "Twenty  Five"  is  afkomstig  van  Monacor.  Het  diafragma  is  geen  dome,  noch  een
ring-radiator, noch een bandje van welke aard dan ook. Het is een conventionele, zeer lichtgewicht papieren konus, aangedreven
door een kleine 12mm spreekspoel en is voorzien van een aluminium stofkap om de efficiëntie en definitie in het bovenste octaaf
te verbeteren. Alle onderdelen zijn gemonteerd in een gestanst stalen chassis dat van achteren afgesloten is, zodat het in een
luidsprekerkast kan worden gemonteerd zonder dat er een speciaal afgesloten compartiment nodig is.

De 20cm midwoofer is ook afkomstig van Monacor. Deze midwoofer heeft een low-loss surround, een lichte maar stevige papieren
konus en wordt aangedreven door een fatsoenlijke magneet. Om de kosten laag te houden is het chassis gemaakt van gestanst
staal. Door deze eigenschappen en de nominale impedantie van vier ohm is de efficientie relatief hoog, waardoor het een ideale



partner is voor een weerstandloze tweeter. De Qts is een iets hoger dan gebruikelijk, wat normaalgesproken een gesloten kast
betekent,  maar  zoals u  later  zult  zien, kan  het  met een  beetje  "fingerspitzengefühl" gebruikt  worden  in  een  geventileerde
behuizing met zeer goede resultaten. U kunt de datasheets van de midwoofer en de tweeter in het grijze sectie bovenaan deze
pagina downloaden.

DE BEHUIZING

De behuizingen van deze luidsprekers zijn gemaakt van 18 mm / 13 laags watervast berken multiplex. Ik  vind professionele
kwaliteit  berken  multiplex  niet  alleen veel  plezieriger  om mee te  werken  dan  MDF  (minder  stof  en  geur),  maar  omdat het
materiaal zwaarder en stijver is dan MDF, klinkt het ook beter. Hier in Nederland lijkt standaard MDF meer op zachtbord waarbij
alleen de buitenste paar millimeter een hogere dichtheid heeft. Het berken-multiplex wat ik  gebruik heeft  een dichtheid van
700kg/m3 en die van standaard MDF is 650kg/m3. Er bestaan wel andere soorten MDF als V313 en Valchromat die een hogere
dichtheid hebben, maar die zijn voor de meeste mensen lastig te verkrijgen - het gaat hier tenslotte om een zelfbouw-luidspreker.
Naast gewicht en dichtheid, is de stijfheid van het materiaal van even groot belang. En dit is waar berken multiplex MDF overtreft,
vanwege de vele kruislings verlijmde lagen waarbij de nerfrichting van elke laag haaks op die van de andere staat, is het vele
malen stijver dan MDF. De eerste testbehuizingen die ik voor de "Twenty Five" bouwde, waren gemaakt van 18mm MDF. Het klonk
op zich goed, maar toen ik de drivers in hun uiteindelijke berken multiplex kasten inbouwde en aansloot, klaar voor het definieve
filterontwerp, kreeg het totale geluid meer definitie en neutraliteit. Hoewel dit een zeer lage budget luidspreker is, wil ik sterk
aanbevelen  om  de  kasten  van  hoogwaardig  berken  multiplex  te  bouwen  en  geen  MDF  te  gebruiken.  De  verbetering  in
geluidskwaliteit is aanzienlijk!

De  constructie  van  de  kasten  is  erg  makkelijk,  in  principe  is  het  een  eenvoudige  rechthoekige  doos  met  twee  kleine
verstevigingsplankjes en een extra paneel dat de woofer extra montage dikte geeft. De foto's hieronder tonen de stap-voor-stap
bouw van de kasten, klik op de foto's voor een grotere afbeelding. Ik heb ervoor gekozen om ze "quick 'n dirty" te bouwen door
houtschroeven te gebruiken om alles op zijn plaats te houden terwijl de lijm droogt. Dit betekent dat uit de voorgezaagde panelen,
in minder dan een uur een paar ruwe kasten te bouwen is. Ik was toch van plan om de kasten te fineren, dus het maakte niet uit
dat schroeven werden gebruikt. Als u direct op het multiplex de kasten wilt afwerken met een heldere lak of verf, adviseer ik om
lijmklemmen in plaats van schroeven te gebruiken. Lijm eerst het woofer-paneel en één van de smalle plankjes aan de binnenzijde
van de baffle. Het extra woofer-paneel raakt niet de zijpanelen van de luidspreker zodat trillingen die via de baffle naar de rest
van de kast worden overgedragen, tot een minimum worden beperkt. Het extra paneel vormt een stijve en sterke basis om de
woofer op te monteren. Let op dat deze aan de binnenzijde wordt afgeschuind zodat de woofer optimaal kan ademen. Vervolgens
worden het boven- en onderpaneel en dan één van de zijpanelen gemonteerd. Lijm vervolgens het andere verstevigingsplankje
aan het achterpaneel en vervolgens het achterpaneel aan de rest van de kast. Sluit de kast als laatste met het andere zijpaneel.
Schuur vervolgens alles met mijn bandchuurmachine (korrel P120) om een gladde ondergrond te verkrijgen.



Omdat ik ervoor koos om de kasten te fineren, moesten de verzonken schroefkoppen (en eventuele andere ongelijkmatigheden)
met twee componenten epoxy plamuur worden gevuld en opnieuw geschuurd voordat het fineer kon worden aangebracht. Als dit
niet wordt gedaan of alleen gebruik wordt gemaakt van een standaard vulmiddel, zullen er na een paar maanden kleine deukjes
verschijnen in de fineer of de lak. Ik gebruikte noten fineer, uit één boek en gespiegeld, waardoor deze budget luidsprekers er
behoorlijk chique uitzien. Het fineer is aangebracht met een normale witte PVA houtlijm die met een fijn getande kam verspreidt



wordt over het gehele oppervlak van de kast (één paneel per keer). Het fineer wordt dan in de natte lijm gedrukt en een paar uur
geperst voordat het volgende paneel gedaan kan worden. Als beide kasten zijn gefineerd, worden alle uitsparingen gemaakt. Om
het bouwen van deze kasten extra makkelijk te maken, is er geen bovenfrees nodig. Geen van de componenten is verzonken
gemonteerd. Als alle uitsparingen zijn gemaakt en beide kasten glad geschuurd, is het tijd om het oppervlak af te werken. Ik
gebruikte twee lagen, matte polyurethaan lak op waterbasis die vrij slijtvast is en normaal gesproken op hardhouten vloeren wordt
gebruikt. Het brengt de houtnerf mooi naar voren.

Als beide kasten klaar zijn, is het tijd om alle hardware te monteren. De DIY luidspreker kit wordt geleverd met alle onderdelen
behalve de kasten. Zelfs de zwarte schroeven voor het monteren van de aansluitterminals en de drivers maken deel uit van de kit.
De bindingsposts zijn  verguld en zijn voorgemonteerd op een gegoten kunststof  montageplaat.  Interne bedrading is flexibele
koperen litze draad die makkelijk te gebruiken is. Voordat u de woofers, tweeters en aansluitingen monteert, vergeet niet om de
zelfklevende afdichtingsband aan de achterkant van elk onderdeel te plakken om een luchtdichte afdichting te waarborgen. Het
filter kan op de binnenkant van het achterpaneel worden geschroefd, bereikbaar via de sparing voor de woofer.

Het dempingsmateriaal is Intertechnik Tyrotex N30, zogenaamde "eierdooschuim" met een dichtheid van 30kg/m3. Er zijn twee
platen in de kit, één voor elke kast. Elke plaat wordt over de lengte in tweeën gesneden en wordt op zijn plek gedrukt als een
doorlopende laag die beide zijpanelen, de bovenkant en de onderkant bedekt. Er is geen lijm nodig. U hoeft alleen maar een paar
kleine inkepingen  te  maken, zodat  de Tyrotex N30 rond de twee kleine plankjes past.  De binnenkant van  de baffle  en  het
achterpaneel worden niet bekleedt met dempingsmateriaal.



HET FILTER

Zoals aan het begin van dit artikel werd genoemd, was één van de ontwerpcriteria om een filter te gebruiken zonder weerstanden
(parallel of serie) voor de tweeter. Missie volbracht! De filters zijn gemaakt met componenten van Jantzen Audio. Alle spoelen zijn
luchtkern types met gebakken lak en alle condensatoren zijn Cross Cap MKP's. Ik weet dat dit een zeer lage budget luidspreker is,
maar er is één component waarop niet te veel kon worden bezuinigd: de woofer laagdoorlaat spoel. Voor een correcte werking van
de kastinhoud en de afstelling van de poort moest deze spoel een relatief lage inwendige weerstand Rdc hebben. De meest voor de
hand liggende optie was om een goedkope ferrietkernspoel te gebruiken. Deze kosten slechts een paar euro en zijn te vinden in
veel  fabrieksluidsprekers, zoals de Sonus Faber  Amati  Tradition en  KEF Blade Two, om een paar  te noemen. Ik  heb zo een
kernspoel  geprobeerd en het geluid was oké, maar  toen deze met een draadspoel  met dezelfde Rdc werd vervangen, was de
toename aan ruimtelijke informatie  en rijkdom van de toon ongeloofelijk!  Dus vergeef me dat ik  iets van 20 euro extra per
luidspreker  heb  gespendeerd,  maar  het  is  zeer  zeker  de  moeite  waard.  De  filters  maken  deel  uit  van  de  kit  en  worden
voorgemonteerd en getest geleverd. De componenten zijn van alle "hard-wired" zonder gebruik van extra draadbruggen en zijn
gemonteerd  op  anti-statische  FR4  epoxy  printplaten.  De  componenten  worden  bevestigd  met  professionele  kwaliteit,
halogeenvrije, UL94 V2 kabelbinders van Hellermann Tyton.

De  scheidingsfilters worden  geleverd met  bijpassende  schroeven  en  kunnen  aan  de  binnenkant  van  de  achterwand worden
geschroefd.  De  filters  van  de  "Twenty  Five"  gebruiken  een  tweede  orde  laagdoorlaat  op  de  woofer  en  een  tweede-orde
hoogdoorlaat op de tweeter. Deze bestaan uit slechts twee componenten voor elke driver. De enige extra componenten zijn een
RC-netwerkje parallel aan de woofer spoel. Deze twee componenten temmen een piek in het uitgangsniveau van de woofer bij
ongeveer 3-4kHz, zodat de 2-orde laagdoorlaat een glad en constant verloop laat zien. Beide drivers zijn in dezelfde elektrische
fase aangesloten.



Bovenstaande foto toont een luxe versie van de Twenty Five filters. Deze worden niet geleverd bij de standaard kit, maar zijn op
aanvraag verkrijgbaar als een speciale upgrade. De standard filters zijn te zien op de foto's beneden onderstaand schema.

Standaard filter

Spoelen

L1 = Jantzen Audio Baked Varnish luchtspoel / 1,80mm
draad
L2 = Jantzen Audio Baked Varnish luchtspoel / 0,70mm
draad

Weerstand

R1 = Jantzen Audio MOX / 10 watt

Condensatoren

C1 = Jantzen Audio Cross Cap / 400VDC
C2 = Jantzen Audio Cross Cap / 400VDC
C3 = Jantzen Audio Cross Cap / 400VDC

Deluxe filter

Spoelen

L1 = Jantzen Audio Cross Coil koper-folie / 12AWG
L2 = Jantzen Audio Baked Varnish luchtspoel / 0,70mm
draad

Weerstand

R1 = Mundorf MResist Supreme / 20 watt

Condensatoren

C1 = Jantzen Audio Superior Z-Cap / 800VDC
C2 = Jantzen Audio Cross Cap / 400VDC
C3 = Jantzen Audio Superior Z-Cap / 800VDC



METINGEN

De lage frequentie respons werd gemodelleerd voor zowel een gesloten kast als een geventileerde behuizing. De gesloten kast
geeft een perfect vlak respons met een -3dB punt rond ongeveer 60Hz. Omdat de Qts van de woofer iets hoger is dan normaal,
zou  je  verwachten  dat  een gesloten  doos de optimale resultaten  zou  geven, maar  experimenten, metingen  en  luistertesten
onthulden dat het toevoegen van een poort  zeer goede resultaten leverde. De poort afstemfrequentie is lager dan standaard
berekeningen zouden suggereren, maar dit heeft meerdere grote voordelen. Door de poort af te stemmen op een lagere frequentie
(in dit geval ongeveer 40Hz) wordt het nivo bij zeer lage frequenties, onder de 40Hz, verhoogt met slechts 1dB rond 80-90Hz. Dit
geeft  veel  dieper  klinkend laag zonder enige overdrijving. Bovendien creëert  de open behuizing een grotere en ruimtelijkere
klankbeeld  met  meer  details  op  lage  geluidsniveaus.  Dus  besloot  ik  de  luidspreker  gepoort  te  laten.  U  kunt  voor  uzelf
experimenteren wat het beste past bij uw kamerakoestiek en persoonlijke smaak door de luidsprekers met poorten te bouwen en
de poorten indien nodig dicht te stoppen als u vindt dat de bas te sterk is.

Frequentie  respons voor  een  gesloten  kast  (rood)  en  corresponderende  impedantie  respons  (zwart).  Bereik  20Hz  -  500Hz;
Vertikale SPL verdeling 50dB tot 100dB; Vertikale impedantie verdeling 0 ohm tot 24 ohm.



Frequentie  respons voor  een  gepoorte  kast (groen) /  poort  frequentie  respons (blauw) /  som frequentie  respons (rood) en
corresponderende impedantie respons (zwart). Bereik 20Hz - 500Hz; Vertikale SPL verdeling 50dB to 100dB; Vertikale impedantie
verdeling 0 ohm tot 24 ohm.

Onderstaande metingen laten een vlakke frequentiecurve zien die binnen +/- 1dB ligt over bijna het gehele bereik, behalve voor
het bovenste octaaf waar de konus tweeter iets meer op en neer gaat. Van de as gemeten wordt het snel gladder, dus door het in-
of uitdraaien van de luidspreker kunt u het karakter van de luidspreker enigzins beïnvloeden. De frequentiemetingen zijn gemaakt
op luisterhoogte (tussen de midwoofer en de tweeter), waarvan de rode curve op de as is, groen is 15 graden off-axis, paars is 30
graden off-axis en geel is 45 graden off-axis. Systeem efficiëntie is nogal boven gemiddeld voor een twee-weg hifi luidspreker met
een rendement van ongeveer 90,5dB / 2,83V.

De impedantie plot, met een nominale 5 ohm impedantie, laat een gemakkelijke belasting zien voor de meeste versterkers. Het
impedantie  minimum is net  boven  4  ohm op circa 150Hz. In het laag, waar  de muziek de meeste stroom vraagt,  blijft  de
impedantie boven de 5 ohm. Dus in combinatie met een bovengemiddeld rendement, is deze luidspreker een makkelijke belasting
voor vrijwel  elke versterker. Het lukte zelfs vrij goed om met mijn DIY 2x 8 watt EL84PP buizenversterker behoorlijk luid te
spelen. Aan het andere uiteinde van de schaal had ik de kans om de Twenty Five op een paar 700 watt Merrill  Audio Veritas
monoblocks te proberen. Op z'n minst gezegd, een alleraardigste ervaring!



De Burst Decay van het systeem laat een net verloop zien. Er is een iets langer uitsterftijd te zien in het bovenste octaaf, maar
niets om zich zorgen over  te maken - geen  scherpe randen  of andere onregelmatigheden. Bereik  200Hz - 20kHz; Vertikale
verdeling 0dB tot -30dB; Tijdschaal 30 perioden.

LUISTER INDRUKKEN

Aangesloten op mijn budget systeem, bestaande uit een Marantz PM6006 geïntegreerde versterker, Marantz CD6004 cd-speler,
Duelund DCA 12GA luidsprekerkabels, Audioquest Big Sur interlinks en enkele DIY Furutech netsnoeren, klinkt de Twenty Five

veel groter en "duurder" dan zijn beschieden formaat en dito prijskaartje doen suggereren. Het tonale balans van deze luidspreker
is neutraal,  goed uitgebalanceerd en  coherent  met  een  diepe  bas, een  expressief  middengebied en  schoon  hoog. Omdat  ze
neutraal van karakter zijn, spelen ze alle soorten muziek goed. Stemmen klinken natuurlijk met body en helderheid, pianomuziek
komt over met de juiste schaal (als de opname het toelaat) en complex materiaal blijft samenhangend tot redelijk hoge SPL's. Als
je heel luid speelt, merk je dat de tweeter zijn grenzen begint te bereiken. Maar dat vergeef ik een tweeter van tien euro ;-) Wat
krijg je niet met zulke extreem goedkope, made-in-china drivers? Welnu, het enige dat ik kan vinden, is dat de het geluidsbeeld
niet zo exact is als die van luidsprekers met drivers van hogere kwaliteit, zoals Scan-Speak, Seas, enz. Dit is te wijten aan de
bredere  productietoleranties die  onvermijdelijk  zijn  bij  zeer  goedkope  drivers.  Al  met  al  is de  "Twenty Five" een  erg leuke
luidspreker om te hebben, het verbaast me nog steeds als ik besef hoe weinig het kost en hoe goed het presteert.



Inhoud van de Humble Homemade Hifi zelfbouw luidspreker kit Twenty Five (standaard versie).

Wat mensen zeggen over de Twenty Five:



"Hallo Tony, bijgaande mijn interpretatie van jouw concept. Ik volgde jouw instructies wat betreft het multiplex, de dikte en de

vorm. Het fineer is walnoot met een nitrocellulose lak als afwerking. Ik ben heel tevreden met het resultaat, ze klinken erg goed en

nu begrijp ik eindelijk wat je bedoelt met een ruimtelijk geluid. Bovendien klinken ze zo goed dat de katten niet meer bang zijn;

"Aap" vindt het heerlijk om naar 'Western Stars' van Bruce Springsteen te luisteren." (Maurizio - Camposanto, Italië)

"Dag Tony, ik kan je zeggen dat ik nog steeds zeer gelukkig ben met de Twenty Five. Als ik hem vergelijk met mijn Seas speakers,

doet hij toch een heel aantal dingen zeer goed. Het enige echt merkbaar verschil zit hem in de tweeter. Maar ja, de Seas tweeters

waren 20 keer duurder dus dat is geen eerlijk vergelijk. Ik ben vooral aangenaam verrast hoe goed de speakers de ruimte vullen

met geluid. Ik weet niet goed hoe ik dat moet omschrijven maar ik kan overal in mijn leefruimte staan en het klinkt altijd goed. Bij

de Seas speakers klinkt het niet overal even aangenaam. Dat doet de Twenty Five dus gewoon beter. Ook het detail dat de

speakers geven heeft me aangenaam verrast. Je kan dus zeggen dat ik bekeerd ben tot het Humble Homemade Hifi geloof ;-) "

(Tim - Meeuwen, België)

"Hoi Tony, ik dacht, laat ik maar een paar foto's met jou delen van de voltooide Twenty Five luidsprekers die we zojuist hebben

afgemaakt. Ze klinken geweldig, en we zijn erg blij, nogmaals bedankt." (Peter - Oakland, Verenigde Staten van America)



"Tony, super geluid en prachtige muziekvariatie." - "Uitschieters voor mij: ...de combinatie van de low budget speakers van Tony in

samenwerking met de GU-50 versterker van Knuisje." - "Blijf me altijd weer verbazen over de creaties. Vond de combo van Tony

zijn speakers met Knuisje zijn GU50 versterker geniaal." (verschillende quotes op de DIY Audio Dag 2018 - Breda, Nederland)

"Ik hou van de manier waarop ze klinken, zelfs wanneer je ze op laag- en middelniveau speelt, blijven ze een warme bas behouden.

Jazz en vooral stemmen zijn perfect. In het begin dacht ik dat de tweeter te klein zou zijn (20W), maar in feite is het meer dan

voldoende. Mijn voorversterker is een Chinese buizenversterker en de eindversterker is een Klasse T (D), zo heb ik de efficiëntie

van digitaal met de warmte van een buis. De luidsprekerbehuizing is wit, de voorkant is van oranje plexiglas." (Nicolas - Linas,

Frankrijk)
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