Ombouw van de Inverto LNB, model Home Pro single 40mm.
Nadat we de LNB uit het doosje hebben gehaald proberen we de plastic bescherming los te maken.
De twee helften zitten in elkaar geklikt en met een beetje geduld makkelijk te openen. Nu kan je het
binnenwerk er uit halen.
Nu kan men ook de 4 schroeven
losdraaien. Let op, dit zijn torx 8
schroeven, dus gebruik een Torx 8
Snij nu de witte kit een beetje los,
dan vergemakkelijkt het lichten van
het dekseltje.

Nu zie je het binnenwerk.

Voeding IC >

>

>

>

2x smd condensator
1x smd condensator

Kristal >

xxx
xxx
x

>

Smd condensator

We gaan straks de volgende componenten verwijderen:

>

>

xxxxx

xxx

Het verwijderen van het kristal is lastig, geen houvast aan de bovenkant en de printbanen zijn snel
beschadigd. Ik los het op om de print uit de LNB te nemen en in een klein bankschroefje te zetten, en
onder het kristal vertin ik de print met wat soldeer. Daarna hou ik de soldeerbout onder tegen de
print en na een 30 a 40 seconden komt het kristal los, die til je zo met een pincet op. Hier is geen
kracht voor nodig.

Andere kijkhoek:

Xxxxxx
xx

xxxxxxx
xx

de rood gemerkte x moeten verwijderd worden.

Hier de print nadat de onderdelen verwijderd zijn. (condensator van de oscillator moet nog
weggehaald worden)
Straks is de LNB geschikt voor een externe sturing met 25 MHz, en een vaste voeding van +5V.
De +5V uit de transverter is ruisarm gemaakt en scheelt ongeveer 6dB ruis op de carrier.

De eerste slag, het solderen van een
1206 smd condensator op de plaats
van het voedings IC. Boven op deze
condensator soldeert men later de
spoel, een 0805 inductor van 330nH.

***

xxxxx
< de sterretjes, 120pF condenstator,
^
en de tweede rij sterretjes wordt de LO in
^
^
Omdat de LO eigenlijk het kristal pad ver van de voeding gebruikt, en het lastig wordt om met SMD
dan een verbinding te maken gaan we het andere kristal pad gebruiken, echter dan moeten we die
lossnijden van het IC.
Hier één stap verder. De printbaan naar het
IC is doorgesneden en de 120pF
condensator van de seriekring is geplaatst
tussen de twee kristal eilandjes.
(voor de foto heb ik de SMD chip op zijn
kant gesoldeerd.)

En de laatste:
Hier zijn nu beide 0805 SMD spoelen van
330nH gesoldeerd. De parallelkring over de
120pF dat op de plaats zit van het voeding
IC is eenvoudig.
De seriekring is wat lastiger, want er zit een
soldeervlakje onder dat aan aarde ligt, maar
met beleid gaat dit lukken. Een 1206 zal
beter zijn maar was niet voorhanden.
Nu is de print klaar, controleer met een
ohm meter de modificaties op sluitingen.
Testen zo open is lastig, de print gaat gillen,
dus probeer de deksel er op te schroeven
en dan testen.

