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CO - RU 200 RIAA ENHET 
 

 
 
Beskrivelse: 
 
CO-RU200 er en dobbel stereo forforsterker for platespillere med en monitorenhet i mono til forlytting på 
de to platespillerne. Inngangene har en forbetoning som følger RIAA-normen og forsterkes opp til 
linjenivå (0dBU), ikke phono-nivå som de fleste RIAA-forsterkere på markedet. Utgangene er elektronisk 
balansert og dermed tilpasset profesjonelt utstyr. Dette reduserer muligheten for støy på linjene og øker 
dermed kvaliteten på lyden. 
På monitorenheten kan man velge mellom å lytte på Q1, Q2 eller å slå av lyttingen. Der er en 1/4" 
jackkontakt for hodetelefon med innebygd bryter som slår av høyttaleren ved bruk av hodetelefon. 
Volumkontrollen er av VCA-type for å minske kabling av lydsignaler til og fra monitorenheten. 
Hovedenheten har festebraketter for å festes under bordet i nærheten av platespillerne. Monitorenheten 
festes oppå bordet imellom de to platespillerne med to 4mm. gjennomgående maskinskruer. Mal for å 
bore i bordplaten medfølger, der er det også hull for multikabel med kontakt som går gjennom bordet til 
hovedenheten. Med dette får man en stødig og renslig montasje uten synlige kabler over bordplaten. 
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TILKOBLINGER: 
 
 Merking Beskrivelse  Kontakttype 
 
  Q1 Venstre og høyre kanal PHONO Ubalansert 
 L  R inn fra Platespiller 1. Senter: Signal 
    Krage:  Jord 
 
  Q2 Venstre og høyre kanal PHONO Ubalansert 
 L  R inn fra Platespiller 2. Senter: Signal 
    Krage:  Jord 
 
 GND Fellesjord for plate- Skruterminal 
  spillerne. 
 
  Q1 Balansert linjeutgang   XLR-3M Balansert 
 L  R fra venstre og høyre 1: Jord 
  kanal platespiller 1. 2: Signal (+) 
  Linjenivå (1.22V) 3: Signal (-) 
 
  Q2 Balansert linjeutgang   XLR-3M Balansert 
 L  R fra venstre og høyre 1: Jord 
  kanal platespiller 2. 2: Signal (+) 
  Linjenivå (1.22V) 3: Signal (-) 
 
 

NB! Ved tilkobling til ubalansert inngang tilkobles ikke pinne 3 (Signal -), 
 

Pinne 3 må ikke kortsluttes til pinne 1. 
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 Montering: 
 
Begynn med å plassere monitorenheten (høyttaleren) mellom platespillerne, slik at det er tilstrekkelig 
klaring til begge spillerne for kunne betjene både monitorenheten og spillerne. Bruk den medfølgende 
Mal, som klebes på bordet, og borr to 4,5MM. hull og et 25MM. hull. Malen fjernes og kabelen fra 
monitorenheten tres igjennom bordplaten. Fest monitorenheten fra undersiden med de medfølgende 
4x40MM. skruer. Monitorenheten kan bli stående litt skrått bakover, men det er helt normalt. 
  
NB! Dersom bordplaten er tynnere enn 25MM. må skruene kuttes eller byttes i kortere 4MM. 
maskinskruer. NB!  
 
Er bordplaten tykkere enn 35MM må lengre skruer benyttes.  
 
Maksimal tillatt lengde på skruene er bordplatens tykkelse + 15MM.  
Minimal tillatt lengde på skruene er bordplatens tykkelse + 5MM. 
 
Deretter monteres hovedenheten under bordet med 4 treskruer (medfølger ikke) slik at kablingen blir så 
enkel som mulig. Kabel fra monitorenheten tilkobles til hovedenheten og power-supply settes i 
nettkontakt og tilkobles også hovedenheten. 
 
Lydtilkoblingene gjøres ifølge oversikten i beskrivelsen på side 2. 
På de fleste profesjonelle platespillere finnes en egen jordledning i tillegg til skjermen på phonopluggene. 
Vær oppmerksom på at dersom denne finnes og de to jordingsledningene (en fra hver platespiller) ikke 
kobles sammen på skruterminalen merket GND, vil man få kraftig brum på lyden ut fra enheten. 
 

 


