


























































AVO buizentester model VCM Mk.II   -  calibratie  - 
 
door Hein Ros 
 
 
 
Voor zover ik weet bestaat er geen service-manual over deze tester slechts een paar bladzij- 
den info over calibratie aanwezig in de gebruiksaanwijzing (working instructions) en door mij 
aangepast. Thans dien je op een andere manier aan het werk te gaan en kom met gegevens 
hierover, voor het gestelde doel moeten de volgende meetinstrumenten aanwezig te zijn: 
 

a.  analoge universaalmeter, electronische universaalmeter of buisvoltmeter 
b.  een DVM (digitale meter) als monitor om de plaatselijke netspanning in de gaten te 

 houden 
 

voor een correcte calibratie geldt dat de plaatselijke netspanning van 230 V stabiel is en niet 
staat te schommelen bovendien gebruik maken van een aardlekschakelaar aangesloten op 
een dubbel stopcontact met hierop de aansluitkabel van de tester met andere woorden vei- 
ligheid voor alles 
 
 
instelling tester: 
 
schakelaar netspanning (grof) 220\230 V 
schakelaar netspanning (fijn) in het midden, dit is de schakelaar Set ~ linksboven op het 
    bedieningspaneel 
schakelaar anode volts  op 200 V 
schakelaar screen volts op     0 V  (geheel linksom) 
schakelaar anode selector op A1 
schakelaar circuit selector op TEST 
schakelaar electrode leakage op ~  (geheel linksom) 
schakelaar meter selector 100 mA buitenste ring  (TEST)  
regelaar neg grid volts op 10 V  (max) 
schakelaar Vg x1\x10 op x10 
regelaar Set Zero geheel rechtsom 
regelaar Set mA/V op 0 
rollerschakelaar geen invloed 
schakelaars filament volts (gloeispanning) geen invloed 
 
 
instelling potmeters: 
 
potmeter R4 grondinstelling 125k 
 
 
 

1. Sluit Avometer 8, Electronic Testmeter enz aan op de bussen A1 en C op de 5-polige 
connector op het bovenpaneel (buisvoetenpaneel) meterinstelling 250 V wisselspan- 
ning fsd (volle schaaluitslag) of overeenkomstig bereik 

 



2. Zet tester aan, stel schakelaar Set ~ op het bedieningspaneel zodanig in dat de aan- 
gesloten meter een wisselspanning aanwijst van 220 V ± 1% dus tussen 218 V en 
222 V, zet tester uit en verwijdert de aangesloten meter 
 

3. Sluit meter aan op de bussen G1 en C op de 5-polige connector, instelling meter 
      100 V gelijkspanning voor fsd en rekening houden met de polariteit 
 
4. Zet tester aan en stel potmeter R5 (VG) zodanig in dat de aangesloten meter een 

(negatieve) gelijkspanning aanwijst van 52.5 V, zet schakelaar Vg x1\x10 op x1 
de meter dient 5.25 V aan te wijzen (de aangesloten tester op een lager bereik 
instellen) correctie d.m.v. de weerstand of weerstanden R7/R8 dwz verschuiven van 
hierop aangebrachte instelclip, draai regelaar neg grid volts naar 1 V en de meter 
dient 0.525 V aan te wijzen (aangesloten meter eventueel schakelen op een lager 
bereik) daarna druk je op de knop mA/V en dient de aangesloten meter 0 V aan te 
wijzen correctie d.m.v. instelpotmeter R12 (GM), zet tester uit en verwijdert  de 

      aangesloten testmeter  
 
5. Draai schakelaar circuit selector naar stand check (c) met tester aan zet je d.m.v. 

instelpotmeter R4 (cal) de wijzernaald precies in het midden van het zwarte calibra- 
tieblokje, tester uit en calibratie voltooid  

 
 
tijdens bovengenoemde procedure dient de aanwezige netspanning stabiel te zijn en dient 
er een digitaaltje aanwezig te zijn op hetzelfde stopcontact waarop de buizentester is aan- 
gesloten om gedurende de gehele calibratie-procedure de netspanning in de gaten te hou- 
den bovendien dat enige modificaties (veranderingen) in de tester zijn aangebracht 
  
 
© copyright 2009 Hein Ros 
 
   
 
          

  
 
 
 
  
   
     
 
 

 
 



AVO buizentester VCM Mk.II  -  calibratie  -   vervolg 
 
door Hein Ros 
 
 
Hierbij het vervolg, het is de bedoeling dat de anodestroom bij het testen van buizen – uitge- 
zonderd gelijkrichters en diodenbuizen – ligt binnen een bepaalde tolerantie en geldt voor de 
tester een maximale afwijking (= tolerantie) van ± 2% op de vier (4) bereiken dwz 2.5-, 10-, 
25- en 100 mA voor dit doel is een instelpotje (R34) aangebracht parallel over het metertje 
dmv dit potmetertje is een afwijking van de Ri (= inwendige weerstand) van het metertje te 
corrigeren zodat op elk bereik een afwijking van 2% van toepassing is, een afwijking van ± 
1% is te bereiken. Om peperdure buizen uit te sparen is een WW (= draadgewonden) pot- 
meter van 2k2 (= 2200 Ohm) 3W voldoende, er dient een belasting aanwezig te zijn onge- 
acht bestaande uit een buis of weerstand van belang is bovendien de instelling van het be- 
veiligingsrelais en komt je met genoemde potmeter goed voor de dag zeker weten. In feite 
zijn er twee (2) instellingen van toepassing: 
 

a. instelling van de anodestroom 
b. instelling van het beveiligingsrelais  

 
 
A.  instelling anodestroom 
 
instelling tester: 
 
schakelaar anode volts op  20 V 
schakelaar screen volts op   0 V  (geheel linksom) 
schakelaar anode selector op A1 
schakelaar circuit selector op TEST 
schakelaar electrode leakage op ~  (geheel linksom) 
schakelaar meter selector 100 mA buitenste ring  (TEST) 
regelaar neg grid volts geen invloed 
schakelaar Vg x1\x10 geen invloed 
regelaar Set Zero geheel rechtsom 
regelaar Set mA/V geen invloed 
rollerschakelaar geen invloed 
schakelaars filament volts (gloeispanning) geen invloed 
 

1. Sluit Avometer 8, Electronic Testmeter enz aan tussen de LINK, meterinstelling 100 mA 
gelijkstroom of overeenkomstig bereik 
 

2. Sluit de WW (draadgewonden) potmeter aan op de bussen A1 en C op de 5-polige con- 
nector, potmeter instelling max 
 

3. Zet tester aan en stelt de aangesloten potmeter zodanig in dat het metertje van de 
tester een stroom aanwijst van 100 mA fsd (= volle schaaluitslag) de aangesloten 
meter tussen de LINK moet nu een stroom aanwijzen van 50 mA ± 2% dus tussen 
49.0- en 51.0 mA, noteert de anodestroom op aangesloten meter, draait de potmeter 
terug zodat het metertje 0  aanwijst 
 



4. zet schakelaar meter selector op 25 mA en stelt de potmeter zodanig in dat het meter- 
tje een stroom aanwijst van 25 mA fsd, de aangesloten tester moet nu een stroom 
aanwijzen van 12.5 mA ± 2% zo tussen 12.25- en 12.75 mA, noteert de anodestroom, 
draait de potmeter terug zodat het metertje weer 0 aanwijst 
 

5. herhaal het bovenstaande voor de anodestroombereiken 10- en 2.5 mA en gelden de 
de waarden tussen 4.9- en 5.1 mA resp. 1.23- en 1.28 mA op aangesloten meter tus- 
sen de LINK 
 

        een afwijking groter\kleiner dan genoemde 2% op één of meer bereiken moet gelijk 
        worden verdeeld op de overige bereiken d.m.v. van het instelpotje R34 m.a.w. dient 
        een paar maal te worden herhaald na draaien aan het instelpotje, een tolerantie van 
        ± 1% is te bereiken 
 
 

B. instelling beveiligingsrelais 
 

de max anodestroom is NIET in te stellen vanwege vaste instelling van het relais en is 
door AVO ingesteld op ca. 110 mA, de schermroosterstroom moet worden ingesteld op 
een waarde tussen 34- en 38 mA met een gemiddelde waarde van 36 mA 
 

      instelling tester: 
 
      schakelaar  anode  volts  op 0 V 
      schakelaar screen volts op 20 V 
      schakelaar anode selector op S 
      schakelaar circuit selector op TEST 
      schakelaar electrode leakage op ~ (geheel linksom) 
      schakelaar meter selector 100 mA buitenste ring  (TEST) 
      regelaar Set Zero geheel rechtsom 
      de rest van de schakelaars en regelaars geen invloed incl. rollerschakelaar 
                 

1. Sluit WW (draadgewonden) potmeter 2k2 (2200 Ohm) 3 W of 2k5 (2500 Ohm) aan 
      op de aansluitingen S en C van de 5-polige topcap connector op het  bovenpaneel 
      (buisvoetenpaneel) grondinstelling potmeter max 
 
2. zet tester aan, draait langzaam aan de aangesloten potmeter en dient het relais in 

actie te komen bij een schermroosterstroom tussen 34- en 38 mA op het metertje 
eventuele correctie door verbuigen van de relaiscontacten. Opgelet! ik zeg de 
relaiscontacten en NIET de contacten van de cut-out en hiermede rekening houden 
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