de Samsung DCB-P850R stiller maken
De Samsung DCB-P850R wordt standaard geleverd met een Seagate harddisk en een
ventilator die nooit uit gaat. Dit laatste is echt de grootste ergernis.

Het is ironisch dat de stilste harde schijven van de wereld van Samsung komen, maar toch zit
die niet in dit Samsing product?!
Eerst heb ik de ventilator aangepakt, en daarna de harde schijf en de CPU extra gekoeld.
Tevens heb ik de kast stiller en stijver gemaakt.
Let wel op:
• de garantie is natuurlijk direkt voorbij, na deze modificaties!
• iedereen die dit na wil doen, doet dit 100% op eigen risiko!

© MHK (http://kampman.eu/dcb-ombouw.pdf mailto:ombouw@kampman.eu) 29-12-2006

De ventilator
Het eerste wat ik gedaan heb is de ventilator van een temparatuur gestuurde regeling
voorzien. Deze regelaar kost 12,31 euro bij www.ikbenstil.nl (artikelnr 2055, Fan controller).
Het schroefje van de voedingsprint dat het dichtst bij de
harddisk voeding zit, heb ik verwijderd en (van onder af,
i.v.m. metaalsplinters) met een 4 mm boor doorgeboord.
Daarna heb ik er een plastic M4 afstandsbusje op
gemonteerd (bij Conrad 0,29 euro artikelnr 534838) met
een metalen M4 moer van onderen. Het gat in het
regelaartje heb ik ook met de 4 mm boor ruimer gemaakt.
Daardoor past een M4 10mm bout voor de bevestiging.
De meegeleverde jumper heb ik op de 20-50 stand
gezet. Een extra (bruine) jumper op “Board” aansluiting
zorgt ervoor dat de gele draad van de “Fan” aansluiting
die eigenlijk voor de toerental regeling is nu de +12V
aanvoer is. Het aansluitsnoer van de regelaar wordt
meegeleverd en heb ik in tweeen geknipt. Hetzelfde heb
ik gedaan met het aansluitsnoer van de ventilator.
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Met 3 stukjes krimpkous en wat soldeer heb ik het geheel volgens het schema aan elkaar
bevestigd. (Zelfs de afgebeelde tiewrap is meegeleverd met de regelaar... )
Vanaf nu is de ventilator onder normale condities (niet extreem warm) bijna onhoorbaar.
Mocht het echt nodig zijn, dan zal de ventilator vanzelf harder gaan draaien.
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De harde schijf
De harde schijf heb ik geprobeerd in te pakken in een harddisk koeler/silencer.
Deze is van Silentmaxx en is ook te koop bij www.ikbenstil.nl
(artikelnr 5141 / 44,00 euro).
Helaas is er te weinig ruimte tussen de voedingsprint en het front.
Daardoor heb ik beide zijkanten van de silencer moeten afzagen.
Met behulp van twee lange tiewraps wordt het geheel vastgezet.

Afgezien dat het (te) veel werk was, de harde schijf wordt toch gedempt en blijft koeler.
Omdat de ventilator minder fanatiek zijn best doet, geen overbodige luxe.

Beter zou het zijn om de harde schijf te vervangen door bijvoorbeeld de Samsung SP2504C.
Dan heb je voor 80 euro ook meteen een grotere opslag (250GB).
Nog veel beter zou het zijn, om een 2,5” hardeschijf van 160GB erin te zetten, samen met
een 2,5” naar 3,5” adapter. Zo’n harde schijf is veel makkelijker en beter te koelen met een
standaard koellichaam, omdat je dan nog flink wat ruimte over houdt.
Helaas ben je dan wel 175 euro verder...
Uit economisch standpunt kun je de hele harde schijf eigenlijk maar beter laten voor wat ie is.

De CPU
De CPU werd van alle componenten als enige wat warmer.
Daarom kreeg ze ook wat koeling in de vorm van een kroon op d’r hoofd.

Dit is een standaard chipset koeler, in dit geval de Revoltec BGA Ram Freezer van 8,10 euro
(artikelnr 7938 van www.ikbenstil.nl ). Je krijgt er 8, dus dan heb je er meteen 7 over voor
andere projekten.

De kast
De kast is extreem dun en dus een perfekte klankkast. Om hem wat zwaarder en stiller te
maken, heb ik hem beplakt met 2 en 12 mm bitumen (1x artikelnr 1101 (2,50 euro) en 1x
artikelnr 1100 (4,90 euro)).

Boven de harde schijf de 2 mm versie, omdat die zo hoog is gekomen door het koellichaam.
De rest met de betere 12 mm variant (met uitsparingen voor de ventilatiegaten en de
ventilator en alle andere randen, kabels en schuifjes).
Nu wordt ook het geluid van de ventilator en harde schijf extra gedempt.

