Plaatsing tafel in Landrover 90 deel 2
Datum

: 6 september 2014

Na de grote revisie in de winter 2013 – 2014 heb ik nagedacht over hoe ik de radio inrichting op
zou pakken. Ik had tenslotte nu ruim 8 jaar met de eerste inrichting gereden en daar veel ervaring
mee opgedaan.
Zie deel 1 voor de beschrijving van de toenmalige opstelling.
De volgende punten kwamen naar voren:
✔ De werktafel voldeed erg goed; geen reden om hier wat aan te veranderen.
✔ De werktafel aan de linker zijde beviel ook goed, ook gezien de draairichting van de deur
(met name als je achter de auto staat).
✔ In de praktijk zit je nooit met 2 man op het bankje. Op Oranjeplaat sta je meestal achter de
auto; bij DRCO oefeningen zit 1 man op de voorbank en zit 1 man op het bankje en op
vakantie zit ik er ook alleen.
✔ De wat diepere bank zit wel lekker, maar je verliest 10 cm van de nuttige laadruimte in de
bak.
✔ Ik zocht nog wat ruimte voor de kist met borden, mokken, bestek en pannetjes.
Uiteindelijk leidde dit tot het weglaten van de wat bredere bank met kussen. Je zit nu direct op de
wielkast. Hier heb ik een rubber droogloopmatje op gelijmd. De krat met mokken etc staat ook op
de wielkast, tegen de rechter voorstoel aan.
Het nadeel is dat je nu ook meteen 5 cm lager zit, maar in de praktijk van het afgelopen half jaar
(Oranjeplaat, DRCO oefeningen en vakantie QSO's) is dit geen probleem gebleken. Je zit er geen
uren. De zithoogte is nu 22 cm. Een hoogte van 30 cm zou wat lekkerder zitten, maar dan zit je
ook met de hoofdruimte. Het blijft een compromis tussen zithoogte, hoofdhoogte en knie-ruimte!
Je rug en schouders vallen precies tussen de EHBO trommel en de DK7ZB antenne.
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Afmetingen van de tafel.
Vanwege de tuinstoelen, is een deel van het blad apart op te klappen, zoals op de foto.
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Afmetingen van de bak, bovenaanzicht:
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Afmetingen van de bak, achteraanzicht.
Maten zijn de binnenmaten.
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Voor de elektriek heb ik wel een hele nieuwe opstelling gemaakt met een extra brede wandgoot
(150 x 60 mm en 1 meter lang). De wandgoot is geheel in de shack als pre-fab in elkaar gezet.
Van links naar rechts:
✔ Euro netinvoer (aan onderzijde wandgoot) met controlelampje voor walvoeding
✔ Wandcontactdoos. Alleen actief indien walvoeding is aangesloten.
✔ Schakelvoeding 14,2 Volt / 10 A met daarachter een Scottky diode van 25 A (achter sticker
“radiobattery”). Alleen actief indien walvoeding is aangesloten.
✔ Schakelaar voor compressor tbv uitschuiven Clarkmast
✔ 12 Volt verdeling met 5 x PP30 en 2 x Banaanstekker
✔ Sigaretenaanstekerplug
✔ USB aansluiting 5 Volt / 1 A met schakelaar (anders loopt de accu leeg)
✔ Zekeringen voor de diverse 12 Volt gebruikers, incl. de standaardset, APRS en losse kabel
tbv KX-3. De Motorola MC2100 wordt met een losse kabel aangesloten zodat deze er nog
uit kan t.b.v. Inzet in een gemeentehuis als bureauset.
✔ Twee wandcontactdozen voor 230 Volt via de inverter (max. 450 Watt)
✔ Inverter 12 / 230 Volt (met eigen zekering)
De wandgoot wordt gevoed met 2 x 10 mm² vanuit de huishoudaccu.
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Inbouw PP30 connectoren in de wandgoot:
Voor de inbouw van de PP30 connectoren heb ik een stukje printplaat gemaakt. Hierdoor kun je de
connectoren 5 mm uit elkaar zetten en staan ze toch stevig. In iedere PP30 is een stukje 2,5 mm²
installatiedraad gesoldeerd.
De banaan-chassisdelen houden de printplaat op zijn plaats en de isolatieringen tussen de
banaan-chassisdelen en de wandgoot zorgen voor een afstand van 5 mm tussen printplaat en
voorkant.
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