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 AR 807 push pull versterker. 
Inleiding. 

De gedachte achter deze versterker is: 

Jaren terug beluisterde ik een buizenversterker in een audio zaak, deze was uit gerust met 
vier 807 eindbuizen. 
Deze buizenversterker liet ik niet meer los in het gehoor, maar de prijs wel zorgde voor ruis . 
Door deze ervaring ben ik op onderzoek gegaan door in boeken te duiken en te speuren op 
internet . 
Hier liep ik tegen  een gat in mijn kennis op, en wel de basis van buizentechniek . 
Een aankondiging in Elektor voor een opleiding tot ontwerper buizenversterker bij IR . 
 Menno van der Veen  te Zwolle heeft mij doen besluiten tot het volgen van deze cursus. 
Basis elektronica is voldoende plus het omgaan met een soldeerbout stond in de beschrijving. 
Dus met groot vertrouwen naar Zwolle. 
In de eerste bijeenkomst een luisterles gehad met de opdracht: “dit is de referentie waar de 
komende gebouwde versterkers minimaal aan moeten voldoen”. 
Weg vertrouwen,  moeilijke diepgaande gesprekken over versterkers in de koffie pauze 
hielpen ook niet mee (blijkt er bij te horen voor de rest van de cursus), later bleek dit “maar o 
zo leerzaam”. 
Toen duidelijk werd hoe het project 2013 vorm moest worden gegeven , dacht ik maar dan 
wel met 807 eindbuizen in mijn buizenversterker. 
De versterker ontwikkelde zich in  het verloop van de cursus, via de combinatie van de 
opgedane kennis in de cursus en het bestuderen van literatuur. 
De versterker bezit  geen stroombronnen en andere moeilijke schakelingen maar wel een 
VDV Echoke en een mec100 in de hoogspanning. 
In eerste instantie gebouwd in pentode maar naar een  luistermiddag in Friesland en op 
advies van IR. Menno van der Veen: “ bouw de versterker om tot triode en luister”. 
Het advies opgevolgd, en de versterker is nu voor zowel triode en ultra linear inschakelbaar. 
Het vermogen in de triode ligt rond de 7 tot 10watt , in ultra linear rond de 17 watt.  
Het geluidbeeld is tot nu toe,  fijn in het gehoor een nooit vervelend of irritant naar mijn 
beleving. 
Deze versterker kan de volgende updates nog onder gaan, auto bias en een stroombron in 
het drijver gedeelte van de versterker. Daarnaast kan een verbeterpunt zijn de toevoeging 
van een eventuele negatieve terugkoppeling.  
 

 

 

 

 

 



Bron vermelding. 
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Triode Dick. 

En vele andere die mij geïnspireerd hebben.  

  



AR 807 push pull versterker. 

Voeding schema. 

 

 



 

AR 807 push pull versterker. 

Versterker schema. 

Variabele voeding stuurbuizen.  

 

 

 
Alle weerstanden 1W 

Behalve waar anders aangegeven. 

  



AR 807 push pull versterker. 

Versterker schema. 

Rechter kanaal. 

 

 

 
Alle weerstanden 1W 

Behalve waar anders aangegeven. 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


