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„And on the eighth day, god created SUNYI®.”
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Ön a SUNYI® egyedülállóan jó
hangminőségéről ismert erősítőjének adatlapját
tartja a kezében. Minden egyes darab* egyedi
gyártásban készül, ezzel garantálva a hosszú
élettartamot és a kifogástalan minőséget. Az
összeszerelés során a minőséget tartottuk szem
előtt, a világon egyedülálló minőségbiztosítási
rendszerünk garantálja, hogy az összeszerelő
üzemen kínül még soha, senki nem találkozott
hibásan működő készülékkel.

A tervezés során több szempontot
vettünk figyelembe: legyen a felépítés egyszerű,
ezzel is minimalizálva a hibalehetőségeket és a
költségeket, továbbá legyen a hangminőség a
SUNYI® erősítőknél hagyományosnak
tekinthetően kitűnő.

A kétcsatornás erősítő csatornái két
külön, de tökéletesen egyforma** panelon lettek
kialakítva. Az erősítő lelke az ST
Microelectronics gyártmányú, TDA2030AV
típusú ABosztályú analóg erősítő IC.
Mérnökeinknek több, mint egy tucat további
alkatrész elhelyezését is meg kellett oldaniuk.
Mindemellett külön figyelmet fordítottak az
erősítő mechanikai tulajdonságaira, a dobozolásra
és a hűtésre. Környezetvédelmi szempontból is
előnyös döntés született, hiszen egy hibás PC
tápegység háza adott otthon az erősítőnek és a
tápban talált hűtőbordák szolgálnak az erősítő
ICk hűtésére.

Tisztelt érdeklődő!
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Az erősítő tápellátása rendkívül
rugalmas. Javasolt valamilyen 12Vos zselés
akkumulátor beszerzése, így bárhová magunkkal
vihetjük a kristálytiszta SUNYI® hangzást.
Házibuliban célszerű hálózati transzformátorról
üzemeltetni, ekkor aktiválódik a TURBO mód, a
tápfeszültséget egészen 44V DCig emelhetjük és
ekkor a takarékosságot a hangerő oltárán
feláldozhatjuk, az erősítő 1000W R.M.S.***
teljesítmény leadására képes. Alacsonyabb
feszültségről táplálva az erősítő automatikusan
ECO+ módba vált: itt gyakorlatilag melegedés
(teljesítményveszteség) nélkül képes megszólalni,
a hangerő pedig bőségesen elegendő az áltagos,
otthoni felhasználásra.

A gyártáskor a legmodernebb házilag
elérhető technológiát használtuk. A nyomtatott
áramköri panel (PCB) a SUNYI®
szabadalmaztatott VÁK™technológiájával
készült. A VÁK™panelt számítógéppel
terveztük, lézernyomtatóval a speciális műnyomó
papírra nyomtattuk, majd a megfelelően
előkészített, csiszolt és zsírmentesített panelra
egy speciális Vasalóval™ vittük át a
lézernyomtató műanyag tonerjét. A hordozó
papírt áztatásos™ technológiával távolítottuk el,
a panelon pedig a vezetőpályák kialakítása végett
elvégeztük a különleges vas(III)kloridos (FeCl3)
maratást. Maratás közben minőségellenőreink
rendszeresen ellenőrizték a panel állapotát és nem
találtak kivetni valót.

Nem szabad elfeledkezni a gyártáson
kívüli ügyekről sem: Marketing részlegünk
fáradságos munkájának köszönhetően tudunk
gyönyörűségeket írni minden termékünkről.
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*: eddig összesen egy darab készült el és nem tervezünk újabbat gyártani.
**: az egyik tantál kondenzátort fordítva kötöttem be, mer' nem tudtam
hogy érzékeny a polaritásra, ezért az egyik csatorna csak zörgött az
elején. Ezt orvosoltam úgy, hogy kicseréltem az alkatrészek felét, aztán
rájöttem hogy a tantál kondenzátoron az apró + jel nem viccből van.
***: az RMS nem jelent semmit, csak azt hogy a gyártó olyan wattértéket
ír mögé, amilyet nem szégyell.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
gyártmány SUNYI®
típus CCBX4362L
megnevezés kétcsatornás szélessávú ABosztályú

zenei teljesítményerősítő
max. felvett teljesítmény 36W (2x18W)

max. tápfeszültség 44V DC

min. tápfeszültség 8V DC

védelem túlmelegedés és rövidzárlatvédett
tápfesz. polaritás tetszőleges

kezelőszervek 1db tápfeszültség visszajelző led
1db főkapcsoló

bemenet 3,5mm jack aljzat, előerősítőtől
krokodilcsipeszek, 2db 2mm2es réz

kimenet 2x2 1,5mm2es sodort rézkábel,
ónozott végekkel
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HBW  Homebrew
Otthon tákolt eszköz

CFCFreeFreonmentes eszköz
Sem az elkészítés, sem az üzemeltetés
során nem került az atmoszférába az
ózonréteg pusztulásáért felelős freon.

Silent Cool TechnologyPasszív hűtés
Az eszköz hűtéséhez nem szükséges
ventillátor, így nem kelt feleslegesen zajt és
nem fogyaszt energiát a hűtéshez.

PCPSC  PC Power Supply CasePCtápegység ház
Az elektronika egy PC kapcsolóüzemű
tápjának házába van beépítve.

RoHS  Restriction of Hazardous
Substances Directive
The Directive on the restriction of the use
of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment
2002/95/EC

Intelligens táplálás
Az eszköz tápfeszültsége dinamikusan
változtatható, ezzel a felvett teljesítmény, a
disszipáció, a hangerő és a torzítás
befolyásolható, a minél szélesebb körű
felhasználást lehetővé téve.
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látványterv

az elkészült termék
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BELSŐ FELÉPÍTÉS

Ezen a fotón
megfigyelhetjük, amint a

minőségellenőrzés előtt
még nem került fel a

márkajelzés.

Szemügyre vehetjük a
méretes hűtőbordákat, a
csillám szigetelést és a

precíz felfogatást.
A moduláris kialakítás

miatt könnyű lenne
szervizelni, de

szerencsére nem kell.
(mert SUNYI®)

Felülről jól látható a
gondosan tervezett

huzalozás és a
konkurenciát

megtévesztő zöldsárga
jelzésű kábelek.

A jel kitűnő minőségéről
a 1,5mm2es sodort réz

gondoskodik. (volt
otthon negyven méter)






