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Elke KLIMAX CHAKRA 500 Twin-eindversterker komt voort uit een uniek productieproces. Met zijn massieve, machinaal
bewerkte en hard geanodiseerde behuizing is de KLIMAX CHAKRA 500 Twin een referentie component dat zowel een
unieke afwerking als fenomenale, uiterst nauwkeurige prestaties biedt.

Linn zorgt voor een hoogwaardige machinale afwerking, waardoor de natuurlijke korrelstructuur van de KLIMAX
CHAKRA 500 Twin zichtbaar wordt. Dit geeft elke versterker een uniek karakter waarop elke eigenaar van een Linn-
toestel terecht trots op kan zijn. Linn-klanten dienen er zich bewust van te zijn en te begrijpen dat elk toestel iets anders
kan uitvallen. Dat is te wijten aan de natuurlijke invloed op de korrelstructuur van het metaal. Het geeft aan dat deze
uitzonderlijke toestellen volgens de hoogste kwaliteitsnormen zijn afgewerkt.



Verklaring van de tekens die in deze handleiding en op dit product voorkomen:

Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 

gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is dermate groot dat er een elektrische

schok kan optreden.

Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke handleidingen met

onderhoud- en service-informatie.

LET OP

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, GELIEVE DE OMBOUW NIET TE OPENEN.

ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN DE EENHEID DIE ONDERHOUD BEHOEVEN.

LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

VOOR DE BEST MOGELIJKE BRANDBEVEILIGING DIENT U BIJ VERVANGING VAN DE ZEKERING ALLEEN EEN

ZEKERING VAN HETZELFDE TYPE TE GEBRUIKEN.

VERWIJDER DE STEKKER VAN HET NETSPANNINGSSNOER UIT HET STOPCONTACT ALVORENS DE ZEKERING TE

VERVANGEN.

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR SCHOK. NIET OPENEN

STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK TE

VERKLEINEN.

DIT APPARAAT DIENT TE WORDEN GEAARD.

STEKKER VAN DE NETSPANNINGSKABEL

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land van verkoop.

Een vervangende netspanningskabel kan bij de Linn-dealer worden verkregen.

Mocht u de huidige kabel of stekker niet willen gebruiken, bergt u die dan zorgvuldig op.

Een stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is levensgevaarlijk wanneer deze in een

stopcontact wordt gestoken.

De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen.

De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen.

De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardepen.

Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.
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Algemene veiligheidsinstructies
1. Lees de instructies. Lees de handleiding en veiligheidsaanwijzingen alvorens het apparaat te bedienen.

2. Bewaar de instructies. Berg de handleiding en veiligheidsaanwijzingen op zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.

3. Neem de waarschuwingen in acht. Let op alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding en volg deze op.

4. Volg de instructies op. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op.

5. Water en vocht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wasbak, aanrecht, vochtige ruimte, vijver,

zwembad, enz.

6. Rekken en kasten. Gebruik dit apparaat alleen in combinatie met een rek of kast die door de fabrikant wordt aanbevolen.

6a. Wees altijd voorzichtig met het rek en het apparaat. Overdadige kracht, snel stoppen en ongelijke oppervlakten kunnen als gevolg hebben 

dat apparaat en rek omvallen.

7. Bevestiging aan wand of plafond. Bevestig de eenheid alleen aan een wand of plafond op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.

8. Ventilatie. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie en afvoer van warme lucht niet wordt verstoord of gehinderd. Het apparaat dient 

bijvoorbeeld niet op een bed, bank of vloerkleed te worden geplaatst omdat de ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd,

noch op een ingebouwde locatie zoals een boekenkast omdat dit de ventilatie en afvoer van warme lucht kan verhinderen.

9. Hitte. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsbuizen, ovens, of andere apparatuur (waaronder 

versterkers) die warmte afgeven.

10. Elektriciteit. Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening van het type dat in de handleiding wordt beschreven of op het apparaat is

aangegeven.

11. Aarde en polarisatie. Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee 

pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede pen van de 

gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn er voor uw eigen veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u

het beste een elektricien raadplegen.
12. Bescherming van de netspanningskabel. Leg netspanningskabels zodanig neer dat niemand er over kan struikelen of dat deze niet door 

objecten beschadigd kunnen raken, die er mogelijk op kunnen vallen of op kunnen worden gezet, zoals een kast. Let vooral op uiteinden bij de 
stekker en het stopcontact en daar waar de netspanningskabel op het apparaat is aangesloten.

13. Haal de stekker uit het stopcontact om het product uit te schakelen. zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt als deze in het stopcontact zit.
Schakel het apparaat uit met behulp van de aan/uit schakelaar (indien aanwezig) als u het apparaat niet gebruikt.

14. Schoonmaken. Het product dient alleen op een manier te worden schoongemaakt die door de fabrikant wordt aanbevolen.
15. Elektriciteitsdraden en -kabels. Plaats een buitenantenne uit de buurt van elektriciteitsdraden en -kabels.

16. Aarde van buitenantenne. Als er een buitenantenne op de tuner/ontvanger is aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem is geaard 

zodat enige mate van bescherming wordt geboden tegen voltagewisselingen en statische elektriciteit. Voor de Verenigde Staten van Amerika:

zie artikel 810 van de National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot installatievereisten.

17. Onweer. Haal bij onweer en als u het apparaat lange tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.

18. Voorwerpen en vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat

kunnen vloeien. Let op druppelend water en spatwater. Plaats geen flessen, glazen of bekers met vloeistoffen boven op dit product.

19. Onderhoud bij schade. Raadpleeg in ieder geval een geautoriseerde Linn-dealer bij de volgende gevallen van schade:

a) De netspanningskabel of stekker is beschadigd.

b) Voorwerpen of vloeistoffen zijn in het apparaat gevallen.

c) Het product is aan regen blootgesteld geweest.

d) Het product lijkt niet meer normaal te werken of de bediening levert onvoorspelbare resultaten.

e) Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.

20. Onderhoud. Pleeg geen onderhoud aan het apparaat anders dan in de handleiding beschreven. Al het overige onderhoud dient te worden 

overgelaten aan een geautoriseerde Linn-dealer.
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CE-verklaring aangaande conformiteit
Linn Products Ltd verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen betreffende Laagspanning, 73/23/EEC, en elektromagnetische

compatibiliteit, 89/336/EEC, zoals geamendeerd door richtlijnen 92/31/EEC en 93/68/EEC. De conformiteit van dit product met de

voorwaarden van richtlijnnummer 73/23/EEC (LVD) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer Afgiftedatum Test-type
EN60065 2002 Algemene vereisten

Markering
Gevaarlijke straling
Verhitting onder normale omstandigheden
Schokgevaar onder normale bedieningsomstandigheden
Isoleringsvereisten
Foutcondities
Mechanische sterkte
Onderdelen die op de netspanning zijn aangesloten
Componenten
Ornamenten
Externe, flexibele kabels
Elektrische aansluitingen en mechanische onderdelen
Bescherming tegen elektrische schokken
Stabiliteit en mechanisch gevaar
Brandbestendigheid

De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 89/336/EEC (EMC) wordt bewezen door volledige
conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer Afgiftedatum Test-type
EN55013 2001 Uitstralende emissies
EN55013 2001 Geabsorbeerde emissies
EN55020 2002 Immuniteit

Verklaring van de FCC
Opmerking:
Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse B zijn gesteld, volgens artikel 15 van de

FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden in een installatie in

een woonomgeving. Dit apparaat geneert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd op de manier

zoals in de instructies beschreven, kan de radiocommunicatie verstoren. Er is echter geen enkele garantie dat bij een bepaalde

installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- of

televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de

interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

• De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.

• De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.

• Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan het stopcontact waarop de 

ontvanger is aangesloten.

• Contact op te nemen met de Linn-dealer.
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Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Schotland, Verenigd
Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze opgave mag in welke vorm dan ook worden
gereproduceerd, in een opslagsysteem worden opgeslagen, of op elektronische, mechanische wijze, door
middel van fotokopiëren, opnemen, of op enig andere wijze worden verzonden, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

KLIMAX, Linn en het Linn-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Linn Products Limited. CHAKRA is
een handelsmerk van Linn Products Limited.

NEUTRIK is een gedeponeerd handelsmerk van NEUTRIK AG
WBT is een gedeponeerd handelsmerk van WBT-Industrie GmbH

British Registered Design Application Number (Aanvraagnummer Gedeponeerde Modellen Groot-
Brittannië): 2080160
British Patent Application Number (Aanvraagnummer Patenten Groot-Brittannië): 9812138.7

De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld, kan zonder voorafgaande
waarschuwing worden gewijzigd en kan niet als een verplichting van Linn Products Limited worden
beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige
fout of onnauwkeurigheid die mogelijk in deze handleiding staat.

Linn Products Limited wijst alle eigendomsrechten af met betrekking tot handelsmerken en handelsnamen
die niet tot het bedrijf behoren

Copyright en aansprakelijkheid
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Inleiding 

Elk van de producten uit de  KLIMAX- serie van Linn combineert uitmuntende  geluidsprestaties met een
solide bouwkwaliteit en een verleidelijk uiterlijk. De KLIMAX CHAKRA 500 Twin maakt gebruik van
geavanceerde eigen technologieën en is een voorbeeld van het onaflatende streven van Linn om producten
te maken die het best mogelijke geluid produceren. Om kort te gaan: dit is de beste 2-kanaals
eindversterker die Linn ooit gemaakt heeft en we hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de
KLIMAX CHAKRA 500 Twin u vele jaren luisterplezier zal bieden, een plezier dat mettertijd alleen maar zal
toenemen.

In de hoofdstukken die volgen, worden enkele van de technologieën uitgelegd die dit product zo bijzonder
maken. In de laatste hoofdstukken van deze handleiding, Installatie en Bediening, vindt u instructies en
informatie met betrekking tot de installatie en bediening van het toestel.



Binnenin de KLIMAX CHAKRA 500 Twin

Behuizing

De behuizing van de KLIMAX CHAKRA 500 Twin is een precisieproduct, vervaardigd uit twee massieve delen
van een speciale aluminiumlegering. De bewerking gebeurt in een computergestuurd, multi-axiaal
bewerkingscentrum, en voor de eindbewerking van het bovenvlak wordt gebruikgemaakt van een verticale
coördinatenboormachine van het Zwitserse bedrijf SIP, waarvan de stabiliteit en de nauwkeurigheid
ongeëvenaard is. Deze compacte, doch solide  en zware behuizing, beschermt en stabiliseert de interne
elektronica en vormt de warmtewisselaar die het in warmte omgevormd vermogen van de
versterkerschakelingen afgeeft. In de behuizing bevinden zich twee printplaten, een aan beide kanten van
de centrale warmtewisselaar. Eén printplaat bevat de voeding , de andere printplaat de audioschakelingen.
Deze plaatsing, in combinatie met een sectie massief aluminium die hen scheidt, isoleert de
audioschakelingen op efficiënte wijze van de energietoevoer.

De compacte vorm van de KLIMAX CHAKRA 500 Twin-behuizing illustreert onze pogingen om het pad dat
door de geluidssignalen wordt afgelegd zo kort en eenvoudig mogelijk te houden. Door deze benadering
consequent toe te passen, is de interne elektronica uiterst klein en blijft de hoeveelheid elektrische ruis die
binnenkomt en die het toestel zelf genereert tot een absoluut minimum beperkt.
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Kenmerken 

Stroomvoorziening

De voeding  van de meeste eindversterkers is uitgerust met een grote transformator, een gelijkrichter en
buffercondensatoren, die vaak zo groot zijn als de transformator zelf. De betere  versterkers bevatten
eveneens spanningsregelaars die het vermogen dat aan de versterkerschakelingen wordt geleverd op een
constant niveau houden, ongeacht de ingangsspanning of de uitgangsbelasting. De grootte van deze
onderdelen bepaalt grotendeels de afmetingen van de versterker en beïnvloedt eveneens de “dichtheid”
van het geluidspad. Indien er spanningsregelaars geïntegreerd zijn, stijgt de vermogensdissipatie van de
versterker met tot 50%. Dit conventionele type van stroomvoorziening is eenvoudig, betrouwbaar, bestand
tegen overbelasting en voorspelbaar. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan dit type van
stroomvoorziening: ze is zeer volumineus, zwaar, traag, inefficiënt en veroorzaakt storingen. Bovendien kan
ze ook elektrische en akoestische ruis veroorzaken en vereist ze een relatief lang en kwetsbaar signaalpad.

Voor de KLIMAX-versterkers wenden we een technologie aan die we al enkele jaren gebruiken in onze
producten met een lager uitgangsvermogen. Deze technologie noemen we “switch mode”. Dit concept is
niet nieuw. Zo werd het reeds in de jaren 1960 gebruikt in computers. Voor audiotoepassingen werd het op
zijn zachtst gezegd ongeschikt geacht.
De potentiële nadelen van de ‘switch mode’ in audioapparatuur zijn elektrische ruis, hoge complexiteit en
een potentieel lagere betrouwbaarheid, ingewikkelde certificatievereisten, ontwerpproblemen en hoge
productiekosten. Door deze bezwaren werd de ‘switch mode’ voeding veelal uit audioapparatuur geweerd.
Anderzijds zijn er ook potentiële voordelen verbonden aan geschakelde stroomvoorziening, zoals
compactheid, hoge efficiëntie, een snelle responstijd, een goede stroomingangstolerantie, een goede
belastingstolerantie, weinig akoestische ruis, en, dankzij de behoefte aan weinig materiaal,
milieuvriendelijkheid.

Wat wordt begrepen onder ’switch mode’?

Bij geschakelde stroomvoorziening wordt de binnenkomende netspanning gefilterd en vervolgens
gelijkgericht om een zeer hoge gelijkspanning te genereren – gewoonlijk rond 300 tot 350 volt
gelijkspanning – wat uiteraard veel te hoog is om rechtstreeks met audioschakelingen te kunnen werken.
Bovendien is er nog steeds een rechtstreekse verbinding met de binnenkomende netspanning.

Deze hoogspanning wordt door uiterst snelle halfgeleiderschakelingen in kleine stukjes opgedeeld en
vervolgens aan een kleine transformator doorgegeven die de spanning omzet naar de sterkte die de
elektronische schakelingen op dat moment nodig hebben en die een veilige isolatie tegen de netspanning
biedt. Het formaat van de transformator wordt kleiner bij een hogere bedrijfsfrequentie. Een transformator
die bijvoorbeeld  op 60.000 cycli per seconde werkt, is veel kleiner dan het formaat van een transformator
die tegen een frequentie van 50 of 60 Hertz per seconde werkt.

Op de uitgang van de transformator filteren uiterst snelle gelijkrichters, een kleine spoel en kleine
buffercondensatoren de hoogfrequente golfvorm. Ze zetten deze terug naar gelijkspanning, waarna deze
door de elektronische schakelingen gebruikt  kan worden. Door de timing van de schakelaars te
controleren, kan de uitgangsspanning constant worden gehouden of worden gevarieerd, zonder dat andere
inefficiënte spanningsregelaars nodig zijn. Deze verwerking vindt ver buiten het bereik van het menselijke
gehoor plaats, wat gunstig is voor audioschakelingen.
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Wat is dan het probleem?

Het eerste probleem is dat een geschakelde voeding veel gecompliceerder is dan een nettransformator (die
uit een paar kilo koper en ijzer bestaat), een gelijkrichter en een aantal grote condensatoren. Een
geschakelde stroomvoorziening bevat heel wat meer onderdelen, die allemaal redelijk kwetsbaar zijn maar
anderzijds toch betrouwbaar moeten werken in een zeer onvriendelijke elektrische omgeving. We
ontwerpen en produceren reeds enkele jaren geschakelde stroomvoorzieningen voor onze cd-spelers,
tuners, voorversterkers en multi-room componenten en kunnen ze nu betrouwbaarder maken dan de
conventionele transformators die ze hebben vervangen. Dit alles vergt echter volharding, grondigheid en
een erg consequent, hoogwaardig productieproces.

Het tweede probleem, dat vele fabrikanten ertoe beweegt geschakelde stroomvoorziening voor
audioapparatuur links te laten liggen, is de potentiële hoogfrequente elektrische ruis of, beter gezegd, het
vermijden dat het hoogfrequente deel  elektrische ruis wordt. De omvang van dit probleem is redelijk
ontmoedigend. Het hoogfrequente signaal van de transformator zou, indien deze zou worden aangesloten
op een externe antenne, de radio-ontvangst in een omtrek van verschillende kilometers kunnen doen
verdwijnen (probeer dit niet thuis!). Dit moet worden gecontroleerd en beperkt opdat het niet alleen zou
voldoen aan de internationale regelgeving, maar bovendien ook geen hoorbare of meetbare storingen van
om het even welk onderdeel van de audioschakelingen zou veroorzaken. Dit gaat niet vanzelf, maar vergt
ervaring, uiterste precisie bij de productie en een nauwgezette kwaliteitscontrole. Alleen wanneer die
voorwaarden vervuld zijn, komen de potentiële voordelen tot hun recht en kan ‘switch-mode’ gebruikt
worden.

Enkele feiten over ’switch-mode’

De transformator in de KLIMAX CHAKRA 500 Twin is kleiner dan 40 kubieke mm. In de KLIMAX CHAKRA 500
Twin kan de transformator 1000 watt leveren (bij 50/60 Hz zou dit slechts 5 watt zijn).

De buffercondensatoren in de KLIMAX CHAKRA 500 Twin zijn ongeveer zo groot als een vingerhoedje maar
filteren beter dan condensatoren met de grootte van een bierblikje die worden gebruikt in andere uiterst
krachtige versterkers.

De halfgeleiderschakelingen worden binnen ongeveer 20 nanoseconden (0.00000002 s). in- en
uitgeschakeld. De overbelastingsbeveiliging voor de schakelaars kan een potentieel schadelijke toestand
detecteren en beveiligt de schakelaars in minder dan een halve microseconde (0.0000005 s).

Linn heeft patentbescherming voor de innovatieve ruiscontroletechniek die wordt gebruikt in de
geschakelde stroomvoorziening van de KLIMAX CHAKRA 500 Twin.
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Audioschakelingen

Bij Linn streven we voortdurend naar verbetering in alles wat we doen. Daarom gebruiken we ook de juiste
technologieën om onze doelen te bereiken.
In de geschiedenis van de audio-elektronica werden reeds een aantal grandioze versterkers ontwikkeld. Bij
sommige werd gebruikgemaakt van buizen, bij sommige van bipolaire transistors en bij andere van
MOSFETs. Sommige fabrikanten zweren bij Klasse A, andere bij Klasse AB, één of twee bij Klasse D, en vele
anderen zitten ergens daartussen. Twee versterkerontwerpen kunnen gebruikmaken van dezelfde
onderdelen, maar toch geheel verschillende resultaten opleveren. Wij zijn ervan overtuigd (en beschikken
over het nodige bewijs om onze overtuiging te staven) dat wat u met de onderdelen en de technologie
doet, steeds veel belangrijker is dan de aard van de technologie. Om dit te illustreren, bevat ons huidige
versterkergamma MOSFET-, monolithische, discrete en bipolaire ontwerpen. Onze nieuwste monolithische
ontwerpen klinken beter dan onze vorige discrete bipolaire ontwerpen. Onze nieuwste bipolaire ontwerpen
zijn krachtiger en klinken ook beter dan onze oudere monolithische en bipolaire ontwerpen.

Wat hebben we gekozen voor de KLIMAX CHAKRA 500 Twin?

We ontwerpen en produceren reeds gedurende enkele jaren eindversterkers met monolithische (met een
enkele chip) schakelingen. Monolithische schakelingen zijn in principe perfect om in een krachtige
versterker een schakelsysteem met direct signaalpad te ontwerpen. Bij een monolithisch ontwerp bevinden
alle audioschakelingen zich op een paar vierkante millimeter siliconen, waardoor het signaalpad zo kort
mogelijk kan worden gehouden. Hierdoor zijn ze inherent minder vatbaar voor ongewenste storingen en
kan de versterker met hogere snelheden werken. Ze bieden ook plaats voor complexe circuits, wat niet
praktisch zou zijn bij een discreet ontwerp, en bieden hoge prestaties dankzij een nauwgezet
gecontroleerde en aangepaste werking.

Jammer genoeg leiden de investeringen in het ontwerp en de productie van deze chips tot kosten die
specialistische korte termijn toepassingen zoals hoogwaardige audio onmogelijk maken. Daarom wordt er
meer geïnvesteerd in grootschalige toepassingen waarbij audioprestaties niet de belangrijkste parameter is.
Linn werkt reeds gedurende een aantal jaren nauw samen met een betrouwbare microchipfabrikant. Deze
vruchtbare relatie heeft geleid tot de integratie van uitzonderlijke functionaliteit in een chip met grote
capaciteit, wat ons in staat stelt om het potentieel van deze technologie te realiseren zonder dat dit tot
onmogelijk hoge productiekosten hoeft te leiden.

Anderzijds stellen monolithische topologieën toch een aantal andere technische uitdagingen die, hoewel ze
niet onoverkomelijk zijn, het potentieel van het ontwerp in gevaar kunnen brengen. De voornaamste
uitdaging is de uitgangsstroom die beperkt wordt door de compactheid van de circuits en door het
productieproces van de chips, wat vaak leidt tot ongewenste storing op hoge luisterniveaus. Monolithische
ontwerpen zijn ook vaak minder robuust dan een degelijk vervaardigd discreet ontwerp.
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Kenmerken 

CHAKRA uitgelegd

Monolithische technologie wordt in het hele Linn-gamma gebruikt, zowel als enkele chips als in parallel om
het uitgangsvermogen te verhogen. De CHAKRA-topologie is de culminatie van ruim vijf jaar continue
ontwikkeling van Linn’s krachtige monolithische versterkerschakelingen. Het concept dat uiteindelijk tot
CHAKRA zou leiden, zag evenwel het daglicht tijdens de ontwikkeling van Linn’s eerste professionele
monitorluidspreker, die meer vermogen en prestaties vereiste dan zelfs onze monolithische referentie-
eindversterker, de KLIMAX 500 Twin, kon bieden. Daarom begon Linn een oplossing te ontwikkelen die
accuraat en consistent werkte, zelfs bij de meest veeleisende monitorluidsprekers.

De CHAKRA-topologie maakt gebruik van een reeks grote bipolaire transistors als ‘boosters’ rond één
monolithische schakeling. Hoewel dit idee op zichzelf niet nieuw is, is de manier waarop de overgang van
monolithisch naar bipolair werd gemaakt wel uniek. Linn heeft dan ook een patent aangevraagd op het
ontwerp. Wanneer de uitgangsstroom lager is dan een paar ampère, is al het uitgangsvermogen afkomstig
van de monolithische schakeling, wat de snelheid en de lineaire eigenschappen van het ontwerp
optimaliseert. Bij een hogere uitgangsstroom zijn het de bipolaire schakelingen die het leeuwendeel van
het uitgangsvermogen leveren, terwijl de monolithische schakeling binnen zijn eigen mogelijkheden blijft
werken en in staat is om fouten onmiddellijk te corrigeren. Zelfs in geval van extreme overbelasting, zoals bij
kortsluiting, levert de monolithische schakeling nooit meer dan een fractie van zijn veilig
uitgangsvermogen, terwijl afzonderlijke circuits de bipolaire schakelingen beschermen. Nu veilige
uitgangsstroom vrijwel onbeperkt is, biedt CHAKRA laagfrequente respons tot bijna-DC, wat essentieel is
voor de nieuwste servo-gestuurde bass-technologie. De topologie is uiterst compact, waardoor de
circuitruimte en de lengte van het signaalpad beperkt worden in vergelijking tot eerdere parallelle
ontwerpen. Ze is bovendien ook uiterst efficiënt en heeft een koelere werking dan elke oudere Linn-
versterker.

Uitgangsstroom en beveiliging

De KLIMAX CHAKRA 500 Twin beschikt over een eenvoudig beslissend beveiligingscircuit: de
uitgangsstroom is ofwel veilig, ofwel niet. Indien niet, schakelt de versterker zichzelf onmiddellijk gedurende
enkele seconden uit. Een onveilige uitgangsstroom wordt gedefinieerd als een stroomniveau dat gedurende
een bepaalde tijd boven een specifieke drempelwaarde ligt, of als een piekstroom die boven een absolute
drempelwaarde ligt. Als geen van deze voorwaarden wordt geschonden, levert de versterker alle stroom die
door de belasting wordt gevraagd. Het is heel gemakkelijk om vast te stellen wanneer het beveiligingscircuit
in werking treedt: de versterker wordt uitgeschakeld.
Een veelgestelde vraag over eindversterkers betreft de maximale uitgangsstroom. Die vraag is niet
onterecht. Bij een eindversterker wordt altijd een compromis gesloten tussen uitgangsstroom,
“specmanship”, beveiliging en kosten. De uitgangsvermogen (bij 8 ohm) kan eenvoudig verhoogd worden
door de voedingsspanning  van de versterker lichtjes te doen stijgen. Maar wat gebeurt er bij een belasting
van 4 ohm? Kan de versterker de bijkomende stroom die een belasting van 4 ohm vereist leveren of zal de
voeding  falen (of zal de versterker zichzelf beschermen?). Beveiliging tegen kortsluiting behoort tot de
mogelijkheden, maar kan ertoe leiden dat de beveiliging onopzettelijk wordt geactiveerd wanneer de
luidsprekerbelasting reactief is (bijna altijd) en niet zuiver resistief (bijna nooit). De uitgangsstroom en
kracht  kunnen verhoogd worden via parallel geschakelde uitgangstransistors, maar kunnen de
besturingsschakelingen dit aan?
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Kenmerken 

Daarom is uitgangsvermogen belangrijk. Toch klopt de bewering “meer is beter” maar tot een bescheiden
en berekenbare limiet. Een elektrische belasting, zij het een weerstand, een condensator, een spoel , een
luidspreker of een haardroger, vergt een hoeveelheid stroom die afhangt van de bedrijfsomstandigheden
en van de spanning die wordt aangelegd aan de aansluitingspunten. Hoewel het niet altijd duidelijk is
hoeveel stroom een belasting zal vergen bij een niet-sinusoïdaal signaal (zoals een muzieksignaal), is de
hoogst mogelijke waarde gemakkelijk te berekenen en te controleren wanneer de versterker in werking is.
Het volstaat ruimschoots wanneer een versterker deze hoeveelheid stroom kan leveren aan de
gespecificeerde belasting, tegelijkertijd veilig en stabiel kan blijven werken en zijn uitgangsspanning niet
plotseling laat zakken. De belasting kan er niet meer stroom uithalen. De opgenomen stroom is het resultaat
van de aangelegde spanning. Als een versterker zichzelf beschermt door “stroombegrenzing”, zal hij de
uitgangsspanning(het vermogen) doen dalen wanneer te veel stroom wordt gevraagd. Dit is allesbehalve
goed voor een geluidsversterker, doch niet uitzonderlijk. Als de stroombegrenzing nooit geactiveerd wordt
onder reële bedrijfsomstandigheden, is dit zowel een onschadelijke als een adequate manier om een
geluidsversterker te beschermen. Er is slechts één probleem: hoe weet men of de beveiliging ooit wordt
ingeschakeld? Deze knagende twijfel, hoewel hij vaak als ongegrond wordt beschouwd, heeft tot enige
bezorgdheid (en grootspraak) geleid met betrekking tot  het  uitgangsvermogen an de versterker. Voor het
uitgangsvermogen van de KLIMAX CHAKRA 500 Twin werd, zoals voor alle Linn-versterkers, een belasting
van 4 ohm aangegeven. Dit doen we niet om een hoger uitgangsvermogen aan te kunnen geven, maar om
aan te tonen dat onze versterkers uitstekend uitgerust zijn voor en ook bedoeld zijn om te kunnen werken
met 4-ohm-luidsprekers. De meeste Linn-luidsprekers hebben een nominale ingangsimpedantie van 4 ohm.
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Installatie

Dankzij zijn compactheid is de KLIMAX CHAKRA 500 Twin erg gemakkelijk te installeren. Hij maakt het
mogelijk om krachtige systemen met meerdere versterkers samen te stellen die onpraktisch zouden zijn bij
conventioneel ontworpen versterkers met een gelijkwaardig vermogen, vanwege hun afmetingen en
gewicht. Het unieke wandmontagesysteem kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het
geluidssysteem zo weinig mogelijk plaats inneemt in de woonruimte. Tegelijkertijd biedt dit systeem een
goede ventilatie, verbergt het alle kabels en accentueert het de subtiele schoonheid van de KLIMAX
CHAKRA 500 Twin.

Hitte

De KLIMAX CHAKRA 500 Twin is een uiterst krachtige versterker. Ondanks het efficiënte design geeft hij toch
een aanzienlijke hoeveelheid hitte af. Er zijn twee koelingsmethodes: natuurlijke convectie en gefoceerde
convectie. Beide vereisen een ruime luchttoevoer voor ventilatie.

Natuurlijke convectiekoeling werkt bij alle normale luisteromstandigheden, doordat warme lucht verticaal
opstijgt door de centrale warmtewisselaar. De hoge thermische massa van de behuizing absorbeert een
kortstondig hoog ingangsvermogen en reageert met een trage en geringe temperatuursstijging. De
natuurlijke convectie door de warmtewisselaar draagt de temperatuurstijging over aan de lucht.

Geholpen De geforceerde convectie voorziet in een extra niveau van temperatuurcontrole. Als de ventilator
geactiveerd is, trekt hij koele lucht binnen langs de achterkant van de versterker en blaast hij deze door de
warmtewisselaar zodat het er als warme lucht door de voorkant, de bovenkant en de onderkant weer
uitstroomt. Door de luchtcirculatie te beperken of door de versterker te zwaar te belasten, kan de
bedrijfstemperatuur zodanig stijgen dat de interne ventilator wordt ingeschakeld. De werking van de
ventilator wordt grotendeels bepaald door internationale veiligheidsvoorschriften die stipuleren dat de
aanraakbare oppervlakten van het product een redelijk lage temperatuur moeten hebben (de schakelingen
zelf kunnen evenwel betrouwbaar werken met een behuizing die te heet is om aan te raken).

Hoe dan ook, als er te weinig ventilatie is en/of de versterker wordt te zwaar belast, dan kan de temperatuur
blijven stijgen, ondanks het feit dat de KLIMAX CHAKRA 500 Twin over erg efficiënte koelsystemen beschikt.
Uiteindelijk kan de versterker er zelfs volledig de brui aan geven. In dergelijke gevallen blijft hij
uitgeschakeld totdat de temperatuur weer is gezakt. Dit is een designfeature en verzekert een immer veilige
werking van de versterker, zodat de gebruiker zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Toch kan dit voor
enige ongemakken zorgen… het laatste wat u wilt is dat uw geluidssysteem zichzelf uitschakelt tijdens een
feestje. Zorg er dus voor dat de installatie te allen tijde voldoende geventileerd wordt.
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Stroomvoorziening

Werking

De KLIMAX CHAKRA 500 Twin is uitgerust met een functie voor automatische voltageselectie (AVS). Dit
maakt werking mogelijk bij een wisselstroom tussen 90 V en 253 V. Daarom kan de versterker overal ter
wereld op het elektriciteitsnet worden aangesloten en zal de interne stroomvoorziening automatisch aan
de binnenkomende stroom worden aangepast. Als een netspanning beneden 140 V AC wordt gebruikt, zal
twee seconden nadat de versterker wordt aangezet de energietoevoer worden ingesteld op een lager
spanningsbereik.

Netvoeding  en prestaties

De geschakelde voedingvan de KLIMAX CHAKRA 500 Twin biedt uitstekende tolerantie voor
stroomvoorziening van lagere kwaliteit, waardoor de KLIMAX zelfs praktisch optimale prestaties kan leveren
bij een stroomvoorziening die redelijk zwaar vervuild is.
Een nog belangrijker voordeel is misschien dat een dergelijke voeding– in tegenstelling tot conventionele
eindversterkers – een zeer kleine impact heeft op de binnenkomende netspanning. In tegenstelling tot wat
algemeen wordt aangenomen,vervuild een conventionele geluidsversterker  het lichtnet       veel meer dan
om het even welk ander toestel in uw huis. De netstoring die zo wordt veroorzaakt, kan de prestaties van
andere audioapparatuur nadelig beïnvloeden.
Linn’s geschakelde versterkers omzeilen dit probleem en dragen bij tot een verbetering van de
geluidskwaliteit van alle andere onderdelen in het systeem.

Netvoeding en uitgangsvermogen
Voor de werking van een normaal muziek- of AV-systeem, is het “gemiddelde” uitgangsvermogen van de
KLIMAX CHAKRA 500 Twin veel lager dan zijn maximale capaciteit van 200 watt per kanaal, wat een
aanzienlijke marge biedt. Bij een normale luidsprekerinstelling is bijvoorbeeld een doorsnee
uitgangsvermogen van ongeveer 1 watt per kanaal vereist. Bij een zeer luide instelling bedraagt die
gemiddeld 40 watt per kanaal. Bij de meeste luidsprekers genereert een uitgangsvermogen van 2 x 40 watt
een geluidsniveau tussen 100 dBA en 110 dBA, wat redelijk luid is (te vergelijken met een “luid feestje”).

Slechts weinig luidspreker units (of scheidingsfilters) kunnen gedurende meer dan enkele seconden het
maximale continue vermogen van de KLIMAX CHAKRA 500 Twin volhouden. Een gewone tweeter zou dit
bijvoorbeeld slechts een fractie van een seconde kunnen uithouden, waarna zijn spreekspoel de geest zou
geven. Hoewel bij “laboratoriummetingen” een ingangsvermogen van bijna 1000 watt met een constante
toon en maximaal vermogen kan worden aangetoond, zal dit niveau bij normale omstandigheden nooit
benaderd worden. Als een versterker goed geventileerd wordt, zal hij bij elk realistisch vermogensniveau in
elk muziek- of AV-systeem onafgebroken werken.

Maar in geval van een lage netspanning (100 - 115 V), kan een maximale belasting en een signaalgenerator
aan de ingang leiden tot het doorbranden van de hoofdzekering. Dat komt omdat een dergelijk lage
netspanning de versterker onmogelijk van voldoende stroom kan voorzien voor diens continu maximaal
uitgangsvermogen.
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Installatie

Hoewel het uiterst onwaarschijnlijk is dat ooit iemand problemen zal hebben met het feit dat geen
maximaal vermogen gegenereerd kan worden met de KLIMAX CHAKRA 500 Twin, is het wel zo dat als u in
een deel van de wereld woont waar een lagere netspanning de standaard is, de installatie van een
netspanning van 200 V of hoger voor dit product mogelijk gunstig is voor zijn prestaties. Zo beschikt uw
versterker niet alleen over de mogelijkheid om het maximale uitgangsvermogen van het ontwerp  te
bereiken (wat tegelijkertijd elke luidspreker unit in uw systeem zou doen smelten en/of uw gehoor ernstig
zou beschadigen), maar uw systeem zal waarschijnlijk ook beter klinken.
Als u dat van plan bent, laat dan een net installeren dat een spanning van 200 V (voor landen met een
netspanning van 100 V) of 230 V (voor landen met een netspanning van 115 V) levert.
Alle bedrading dient professioneel te worden geïnstalleerd volgens de lokale regelgeving.

Ingangen en uitgangen

De KLIMAX CHAKRA 500 Twin is uitgerust met zowel ongebalanceerde als gebalanceerde ingangen, die met
behulp van een schakelaar op de achterkant van de versterker kunnen worden geselecteerd. Gebruik de
juiste stand voor uw type voorversterker en bekabeling. Het LED-lampje zal oplichten om aan te geven
wanneer de ongebalanceerde ingangen geselecteerd worden. Beide signalen worden via de
ongebalanceerde uitgangsbus doorgegeven om het in serie aansluiten van versterkers mogelijk te maken.
Deze schakelaar geeft het audiosignaal niet rechtstreeks door maar stuurt in plaats daarvan een
controlesignaal naar vervormingvrije schakel transitor .

De standaarduitgangen zijn NEUTRIK® 4-luidsprekeraansluitingen. Ze hebben twee “hete” en twee “koude”
aansluitmogelijkheden zodat gemakkelijk twee luidsprekerkabels per aansluiting kunnen worden
aangesloten. Het NEUTRIK®-onderdeel werd gekozen vanwege zijn hoge kwaliteit en verbindingsintegriteit,
zijn compactheid en de conformiteit met internationale veiligheidsvergunningen.
De KLIMAX CHAKRA 500 Twin is ook beschikbaar met hoogwaardige WBT aansluitklemmen.



Algemeen

De KLIMAX CHAKRA 500 Twin bedienen is kinderspel.
Zodra de stroom wordt ingeschakeld, wordt het blauwe licht gedimd. Als de KLIMAX CHAKRA 500 Twin in
stand-by staat, blijft het blauwe licht gedimd. Zodra een ingangssignaal gedetecteerd wordt, wordt het licht
helderder en wordt de versterker geactiveerd.

Signaalsensoren

Bij afwezigheid van een muziekingangssignaal, schakelt de KLIMAX CHAKRA 500 Twin na circa 20 minuten
over op een energiearme stand-by stand. De signaalsensor is erg gevoelig en wacht ongeveer een seconde
alvorens de versterker te activeren. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat het binnenkomende signaal een
echt signaal is en geen ruis of brom. Bij vele installaties is de detectiedrempel een aanvaardbaar compromis
tussen gevoeligheid voor zwakke signalen en immuniteit tegen ruis.
Residu ruis van phono-voorversterkers is bij een gemiddelde volume-instelling echter al voldoende om de
signaalsensor te activeren. Demp het volume of draai het volume na gebruik terug om dit te voorkomen. Als
er hoorbaar gezoem uit de luidsprekers komt, is er mogelijk voldoende ruis aanwezig om de signaalsensor
te activeren. Probeer elke bron die dergelijk gezoem kan veroorzaken op te sporen en uit te schakelen,
omdat u alleen op deze manier kunt garanderen dat het systeem de beste geluidskwaliteit levert.

Beveiliging

Als de versterker zichzelf moet beschermen, schakelt hij zichzelf uit en wordt het licht gedimd. Er is geen
tussenoplossing: de versterker doet of wat wordt gevraagd of schakelt zichzelf uit.
Het is onwaarschijnlijk dat de versterker zich ooit volledig zal uitschakelen. Gebeurt dit toch en blijft de
versterker gedurende enkele seconden uitgeschakeld, dan kan dit duiden op oververhitting. Mogelijk zijn
enkele minuten koeling vereist om dit te herstellen. Het kan eveneens wijzen op een langdurige
overbelasting (bijvoorbeeld wanneer een van de onderdelen die op de versterker is aangesloten permanent
defect is geworden). Als de versterker binnen ongeveer 10 minuten niet normaal werkt, schakel dan het
toestel gedurende ongeveer een half uur uit en probeer het opnieuw. Als de versterker nog steeds niet
werkt, raadpleeg dan uw dealer die uw systeem kan onderzoeken en de bron van het probleem kan
ontdekken.

We wensen u alvast vele jaren luisterplezier.
Het Linn KLIMAX CHAKRA 500 Twin-team
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Technische specificaties

Algemeen

Afmetingen  B: 350 mm, D: 355 mm, H: 60 mm
B: 13,8 inch, D: 13,9 inch, H: 2,3 inch

Gewicht  9 kg (19,84 lbs)

Beveiliging Zekering   250 V, T6,3 A

Bereik net spanning stroomingang 90 - 126 V c. a.
200 - 253 V c. a.

Bereik  netrequentie 50-60 Hz

Maximaal ingangsvermogen  1000 W

Gemiddeld opgenomenvermogen  30 W

Energieverbruik in stand-by <13 W

Specificaties van de versterker

Ingangsaansluitingen: Ongebalanceerd (schakelaar in) WBT®-cinchbus

Gebalanceerd (schakelaar uit)   XLR- connector

PIN-aansluitingen : Phono Binnenste: Heet
Buitenste: Koud

XLR Pin 1: OV
Pin 2: Heet
Pin 3: Koud

Versterking Ongebalanceerd  28,6 dB

Gebalanceerd    22,6 dB

Ingangsimpedantie: Ongebalanceerd  7,8 k Ω

Gebalanceerd    7,8 k Ω
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Technische specificaties

Ingangsniveau voor clipping: Ongebalanceerd     1.05 V eff.

Gebalanceerd  2.1 V eff.

Gevoeligheidsdrempel voor signalen  > 100 uV

Luidspreker aansluitingen Standaard NEUTRIK®

Optioneel  Aansluitklemmen

Vermogen  200 W rms bij 4 Ω
100 W rms bij 8 Ω

Belastingstolerantie  Onvoorwaardelijk stabiel  
aan alle normale
luidsprekerbelastingen

Harmonische vervorming <0.01 %

Frequentierespons  5.3 HZ tot 37 kHZ (- 3 dB)

Piekuitgangsvoltage  40 V

Opties en accessoires:
• Wandmontagesysteem • Actieve scheidingsfilter • Aansluitklemmen
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Garantie en service

De garantie van dit product wordt bepaald door de voorwaarden die gelden in het land van aankoop en

worden niet ingeperkt door enige rechten die u als consument heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn

alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn

gegaan, te vervangen. Vraag uw Linn-dealer naar het garantieprogramma van uw land.

Bij het product wordt een garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw verkoper gestempeld dient te

worden en zo spoedig mogelijk naar Linn dient te worden geretourneerd.

U kunt uw garantie ook on line registreren op www.linn.co.uk.

WAARSCHUWING

Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de garantie. Er bevinden zich

geen onderdelen in het product die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Richt al uw vragen

met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot een geautoriseerde Linn-dealer.

Technische hulp en informatie

Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste contact opnemen met uw

Linn-dealer of de Linn importeur.

Bezoek voor meer informatie over uw Linn-dealer of Linn importeur de website van Linn op www.linn.co.uk

BELANGRIJK

■ Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het product hebt aangeschaft.

■ Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter reparatie inlevert of vervoert.
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E-mail: helpline@linn.co.uk
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Linn Incorporated
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Jacksonville
FL 32216
Verenigde Staten van Amerika
Telefoon: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Help-lijn: 888-671-LINN
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22761 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
E-mail: info@linngmbh.de
Website: http://www.linn.co.uk

Benelux importeur:
Latham Audio BV
Postbus 7
5130 AA  Alphen NB
Nederland
Tel: 00 31 (0)13 5082411
Fax: 00 31 (0)13 5082617
E-mail: audio@latham-ci.com
Website: http://www.lathamaudio.com
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