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    CA 911   

                      

Als aanvulling op het succesvolle CA 621 ontwerp hebben we een eveneens gesloten 

woofer systeem ontwikkeld. Uitgangspunten waren o.a. een mooi design en een 

strakke en correcte weergave, voldoende voor de iets grotere Nederlandse huiskamer. 

Voor gebruikers van de CA 621 die er een octaaf bij willen hebben is deze subwoofer 

CA 911 ontwikkeld die als “onderzetter” kan worden gebruikt. 

Inleiding 

Vrijwel al onze systemen met een 16cm woofer spelen laag genoeg voor een gemiddelde 

Nederlandse huiskamer. Indien u toch vindt dat het dieper zou moeten EN kunnen zou u 

deze woofer kunnen bouwen, waarmee u een volwaardige gesloten 3-weg combinatie krijgt. 

Deze CA 911 zet in combinatie met de CA 621 door de kwaliteit van de unit, een kastdikte 

van 28mm, een doordacht demping plan en een 6/6dB seriefilter een strak en fraaie 

geluidsbeeld neer. De gehele combinatie gedraagt zich als een gesloten 3-weg systeem en 

is uitsluitend met seriefilters uitgerust.  

Wij zijn van mening dat vele combinaties met een dubbele of zelfs meer woofers een te hoge 

laagproductie hebben en zodoende het totale geluidsbeeld overschaduwen. Gemeten in een 

dode kamer doen deze speakers het meestal goed, maar houden geen rekening met de 

toename in laagweergave veroorzaakt door de luisterruimte. Wij hebben dat wel gedaan. 
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Normaliter heeft een 3-weg systeem een hogere scheidingsfrequentie voor het midden/hoog, 

wat hier niet het geval is. Vaak wordt verondersteld dat het grootste hoorbare verschil wordt 

veroorzaakt door een andere keuze van de scheidingsfrequenties. In veel mindere mate dan 

veelal wordt aangenomen is dit vaak het geval, zoals dit ontwerp bewijst. Door de woofer in 

de CA 621 te ontlasten van de laagste regionen zal de weergavekwaliteit van het 

middengebied toenemen, vanwege de kleinere uitslagen (vermindering van inter-modulatie). 

Dit is een effect wat juist het voornaamste verschil tussen 2- en 3-weg systemen 

karakteriseert. Immers, bij grote uitslagen zullen de veel kleinere spraakfrequenties 

gesuperponeerd worden op de grote uitslagen van de conus. Voor deze kleine signalen lijkt 

het dus alsof de unit beweegt in de baffle, wat een slechtere “magere” ruimtelijke afbeelding 

van het middengebied tot gevolg heeft. Door een grotere woofer toe te voegen kan de CA 

621 optimaal presteren en het geheel bovendien 1-2 octaven lager spelen. 

De unit 

Ter assistentie van een CA 621 hebben we 

een subwoofer behuizing ontworpen waarin 

een Morel CAW 938 woofer optimaal tot z’n 

recht komt, nl. in een gesloten 50 liter 

behuizing. De constructie van de woofer is 

in principe identiek aan die van de CAW 

638, met dien verstande dat de korf en de 

conus groter zijn en het andere parameters 

bezit. 

Aandrijving geschiedt ook hier door een 

75mm Hexatech aluminium spreekspoel. 

Het conusmateriaal is ook hier DPC 

(Damped Polymer Composite), één van de 

redenen waarom een Morel woofer anders 

klinkt dan we gewend zijn. De meeste 

Polyprop conussen zijn nl. vacuüm 

getrokken, waarbij er materiaal spanningen 

in het conusmateriaal ontstaan. 

Het zal opvallen dat de centerdome veel 

vlakker is dan die van de CAW 638, één 

van de redenen waarom deze unit minder 

hoog weergeeft. 

 

Het filter 

Het filterschema is in principe vrijwel identiek aan die van de CA 621, hier echter rond 300Hz 

afgestemd.  In dit geval is LS2 geen tweeter maar een CA 621 speaker. 

C1/C2 en L1 zijn weer de filtercomponenten. In verband met de grote waarde voor de filter 

condensator is er voor een combinatie van enkele MCAP’s en ECAP’s (bipolair glad) 

gekozen, gecomplementeerd door de door ELTIM standaard toegepaste impulscondensator 

C3. 
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Voor een optimale impulsweergave van de woofer dient de inwendige weerstand van spoel 

L1 zo laag mogelijk te zijn. De beroemde Mundorf NOS (Nul Ohm Spoelen) zijn hier een 

goed voorbeeld van. Deze zijn echter nogal kostbaar, reden waarom we uitweken naar een 

pas geïntroduceerde serie BS140 I-kern spoelen. Met een inwendige weerstand van 0,2 ohm 

is er al een fraai resultaat te behalen. Een luchtspoel met dezelfde inwendige weerstand zou 

een draaddikte van 3,0mm hebben met een bijna zes maal hogere prijs. 

R1/C4 vlakt de impedantie toename van de CAW 938 af. Waar normaliter een RCL netwerk 

parallel aan de tweeter staat, is hier het netwerk R4/C5/L2 parallel aan de satelliet speaker 

getekend. De inwendige weerstand van de spoel L2 vervult hier de functie van de weerstand 

in dit RCL netwerk. Deze kring is rond 85 Hz afgestemd en vlakt derhalve de resonantiepiek 

van de CA 621 af om een juiste belasting van dit op 300Hz afgestemde filter te krijgen. Een 

RC kring (R5/C6) is hier niet nodig, omdat de belasting in de vorm van de CA 621 al vrijwel 

vlak is vanaf ca 150Hz. 

 

De demping 

Het bovenste compartiment achter de woofer wordt met ca. 40 gram Twaron Angel Hair 

gevuld. Vervolgens worden de middelste compartimenten twee resp. drie DACRON 400 

panelen volledig gevuld. Het onderste compartiment hebben we gevuld met een volledig vel 

Clothwool uit het ELTIM assortiment. Indien u dit op de correcte wijze vouwt, wordt het 

compartiment netjes losjes gevuld. Dit materiaal voorkomt zeer effectief het “bouncen” van 

interne reflecties, een effect wat vooral plaatsvindt bij grote gesloten kasten. 

Ook hier weer een passend stuk DACRON 400 direct achter de woofer om beschadiging van 

de woofer door toedoen van kleine Twaron plukjes te voorkomen. 
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De kast 

De gehele kast is opgebouwd uit 28mm MDF. ELTIM levert ook hiervoor een houtpakket in 

de voornoemde hoge TOPAN kwaliteit. 

Het bovenste deel van het front is 7,5º achterover hellend om een optimaal geluidbeeld te 

verkrijgen. Als u dit te moeilijk vindt kunt u hiervan afzien, uiteraard met een licht afname van 

de geluidskwaliteit. De oplettende lezer zal gezien hebben dat beide frontpanelen de 

verhouding 1 : PHI (1,61803…) hebben, evenals de totale breedte/diepte en diepte/hoogte 

verhouding. Ook is de positie van de woofer in het front en de plaatsing van de ribben PHI 

gerelateerd, zoals in vrijwel alle ELTIM ontwerpen het geval is.    www.phimatrix.com 

 

Slot 

Het geheel CA 911 met CA 621 heeft een akoestisch hart wat ligt op ca 85-90 cm hoogte. 

Voor de meeste mensen is dit een optimale luisterhoogte vanuit de luie stoel. Door 

toepassing van de 6dB seriefilters hoeft u niet op de “hotspot” te zitten voor een fraaie 

ruimtelijke weergave en kunnen zodoende ook de huisgenoten genieten van een film. 

Vanwege de gesloten behuizingen is het klankbeeld strak en neutraal, zonder ergens op te 

vallen. De laagweergave gaat dermate diep, dat je je afvraagt waarom men toch steeds voor 

basreflex systemen kiest. Immers is voornamelijk de grootte van de luisterruimte bepalend 

voor een mogelijke laagweergave en zal een te lage weergave van een speaker t.o.v. de 

mogelijkheden van de luisterruimte tot een rommelige laagweergave leiden. Dit systeem zal 

prima voldoen in kamers met een oppervlakte van ca. 35-60m² zonder te “boemen”.  

 

CA 911 speakerkit: 

Units+ filteronderdelen+ print+ demping+ tekeningen    260,- 

Kastdelen gezaagd en gefreesd uit 28mm Topan MDF    120,- 

Kast geassembleerd en licht geschuurd      180,- 

 

Auteursrecht en distributie: 

ELTIM audio BV 

Eenrummerweg 5 

9961 PC  Mensingeweer 

T 0595-491748 

F 0595 491946 

E  info@eltim.eu 
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