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■  REVIEW 
 

 
 

Pasif Mükemmeliyet 
AUDIO MUSIC R-S, DENGELENMİŞ TRANSFORMATÖR SEVİYE KONTROLÜ MAKUL BİR FİYATA,  

DOĞRU SİSTEMLE MÜKEMMEL SES VEREBİLİR. İNCELEYEN MARTIN COLLOMS  

 
 

İncelemede kullanılan 

sistem: D’Agostino 

Momentum Stereo, Naim 

NAP300, Audio Research 

VSi75; Naim Supernait 2,  

Audio Research 

Reference 5 SE, 

Townshend Allegri and 

Audio Music R-S kontrol 

üniteleri; Naim UnitiServe 

ağ sunucusu ve S/PDIF 

kaynak, Naim  NDS/ 

555PS(DR) Streamer-

DAC dijital kaynak; Linn 

LP12/ Naim ARO/Koetsu 

Urushi Vermilion,  Naim 

Superline/ Supercap vinil 

kaynak; Wilson Audio 

Sophia 3,  PMC fact.12, 

Quad ESL63, BBCLS3/5a 

hoparlörler; Finite 

Elemente Pagode 

Reference raflar; Cardas 

Golden Reference, 

Transparent XLmm2, 

Naim NACA5, Franco 

Serblin Yter kablolar.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampli üreticisi Audio Music Guangzhou Çin’den 

Am Fang’ın dahi bir buluşu. Fang, şirketini esasen 

1993’te kurmuş ve uzun yıllar boyunca, öncelikle 

ABD’de olmak üzere StereoKnight ismiyle ürünlerini 

pazarlamış. Firma ortaklarından bazılarının 

ayrılmasıyla şirket yeni bir yapılanmaya girmiş ve 

2013 yılında Audio Music adı altında eskilerine 

benzeyen ama daha iyileştirilmiş ürünler sunmaya 

başlamış.  Ürünlerin İngiltere’de dağıtımı LW Audio 

aracılığıyla yapılıyor. Çin menşeeli kaynakların 

beklenmedik ölçüde makul fiyatlara, şaşırtıcı 

derecede yüksek performans standartları 

sunduklarını düşünen Iain Borthwick tarafından 

kurulmuş, nispeten yeni bir dağıtım şirketi bu. 

 Fiyatı £1,950 olan R-S pasif kontrol ünitesi 

firmanın ürettiği bir çok ampli bileşeninden sadece 

biri ve firmanın tüm ürünleri çok iyi imal edilmiş, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kusursuz şekilde kaplanmış ve valf teknolojisi yönünde güçlü 
bir eğilim gösteriyorlar 
– Audio Note UK de buna büyük bir ilham kaynağı olmuş. 

Cihazın yapısı, ağır alaşım kaplama plaka içine yerleştirilmiş, 

haddelenmiş katı akrilikten yapılmış çok ağır bir anti-titreşimli 

çekirdekten oluşuyor. Şasinin içinde Japon yapımı birinci sınıf 

Seiden ve 34-basamaklı sönümleme anahtarlarıyla birlikte 

sabitleme bilyeleri ve çift kollu altın kaplama silme kontaklarının 

yanında, hiç masraftan kaçınılmadan yapılmış nikel 

transformatör çekirdeği sönümleme elemanları bulunuyor. 

Bunların hepsi perdelenmiş, mu-metal ile izole edilmiş ve tek 

bükümlü, Teflon-izolasyonlu tellerle, noktadan noktaya fiziksel 

olarak bağlanmış, ayrıca hiç baskılı devre ya da fiş ve soket 

konnektörü yok. Aslında bu ünite baştan sonra fiziksel olarak 

tellerle bağlanmış bir ünite 

Çift mono yapısı ve bir adet +6dB kazanç anahtarı 

ile (gerçi performansta düşüşle birlikte) ünite, tek 

uçlu modda kullanıldığında tam kapasitede 

yalnızca küçük bir kazanca sahip. Dengelenmiş 

olan sinyal yolları dört adet transformatörden 

faydalanmakta. Bir adet çift mono 31-basamaklı 

kontrolünün volüm basamaklarının oldukça sıradışı 

bir arttırım/azaltımı olduğu görülüyor, tek uçlu 

modda 1-1.5 dB’nin tipik bir örneği. Maksimum 

sönümleme 44dB gibi mütevazı bir seviyede. 

Bazı durumlarda, eğer yüksek sesli bir kaynak, iyi 

ayarlanmış müzik kayıtları ve hassas bir güç 

amplisinden oluşan bir kombinasyon 

kullanıldığında, maksimum sönümleme fısıltı kadar 

sessiz bir ses düzeyine inecek kadar düşük seviyeye 

ayarlamak için yeterli olmayabilir. Bu sebeple 

sistemi belirli bir ses bileşenleri setine uyumlayacak 

ve belki de hoparlör duyarlılığını da hesaba 

katacak şekilde ona göz kulak olacak birisi 

gerekebilir 
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Bu cihazın StereoKnight enkarnasyonu, tüm ünitenin 

röle işletimli olduğu ve cihazla birlikte bir adet uzaktan 

kumandanın da sunulduğu daha komplex bir 

versiyondu. Tamamen gümüş telli seçeneği de mevcuttu 

ama mevcut bakır telli versiyonun önceki modellerden 

daha kaliteli olduğu söyleniyor. 

Tek uçlu bir giriş dengelenmiş çıkış XLR’larında 

görünürken ve bir dengelenmiş giriş de tek uçlu 

bağlantıdan çıkartılabilir (tüm bunlar sinyal yolunda, 

Seiden giriş selektörü dışında başka hiç anahtar 

olmaksızın yapılmaktadır) fakat dikkat edilmesi gereken 

bir şey var. Transformatör sargıları ve konnektörleri 

üniversal olacak şekilde düzenlenmiş (başka bir deyişle 

tek uçlu bir giriş, dengelenmiş bir çıkış gibi 

görünecektir). Bunun yerine tek uçlu bir giriş ile 

dengelenmiş çıkışın yalnızca tek bir fazı işletilecektir.   

    Bu sebeple hem teoride hem de pratikte, bu 

cihazdan en iyi performans ancak tam dengelenmiş 

modda alınabilir. Ancak ben yine de tek uçlu modda 

da onu beğendim, özünde yine de yüksek bir kalite 

barındırıyordu. 
   

 Ses Kalitesi 
Bu cihazın, çok kaliteli bir seviye kontrolü olduğu daha 
en baştan ve hiç şüphesiz belliydi. Ses derli toplu, 
becerikli bir karaktere sahipti ve herhangi bir noktayı 
vurgulamıyordu, neredeyse kusursuz biçimde nötrdü. 
Bir sukunet hissi, iç huzuru ve neredeyse “krem 

kıvamında” tizler barındırıyordu. 

Laboratuvar testleri sırasında bulunmuş olan kusursuz 

düzlükte frekans cevaplarıyla bir şekilde çelişmek 

suretiyle, burada tonal dengenin hafiften boğuk olduğu 

yargısında bulunabilir ama bas uzantısının ve netliğin 

iyi olduğunu da belirtmek gerek . 

Dinamikler çok hafiften kısıtlı gibiydi ve arka panel yük 

uydurma kontrolüyle ince ayar yaparken bu alanda 

birtakım düzeltmeler yapmak mümkün olmakla birlikte 

performansın bu boyutuna tam olarak müdahale 

edilemediği görüldü. Tam tersine kontrolün 

ayarlanması, ayar çok alçak olduğunda düşen, iyi ritim 

ve zamanlama hissini optimize etmeye yardımcı oldu. 

Böyle söylemekle birlikte şunu da belirtelim ki kontrol 

ünitesinin performansı ritim konusunda hiç şüphesiz çok 

iyiydi, R-S ile ilgili bu belirgin niteliğin en son olası 

derecesini çekip çıkartamayacağımızı düşündük. 

Tek uçludan dengelenmiş işletime ve aynı 

şekilde dengelenmiş moddan tek uçluya “dönüşüm 

yaparken” orta karar bir kayıp vardı çünkü iç tasarım 

tamamen dengelenmişti ve tek uçlu seçeneği yalnızca 

tek sinyal fazından yararlanıyordu. (Tek uçlu bir giriş, 

tam dengelenmiş gibi  çıkışa ulaşamaz.) Cihaz 135 

baremlik bir referans düzeyi kaydederek tam 

dengelenmiş modda en iyi sesi verirken, Tek uçludan – 

Tek uçluya modunda çalırken yine de fena bir sayı 

olmayan 120 barem kaydediyor.. 

Laboratuvar Raporu 
Arka panelde yer alan, önceden 

ayarlanmış, kullanıcı tarafından ayarlanabilen 
gerilimölçer sıra dışı kaynaklar ya da yük 
empedansları için ince ayar yapmaya yarıyor ve 
çok az bir etkiye sahip. Titreşimli sinyallerde 
devreye girdiğini görebiliyorsunuz ki burada da 
yükselme zamanlarını dengeliyor ve hızlı 
titreşimlerde aşmaları önlüyor ancak seçilen 
sönümleme ve yüklemeye göre etki değişkenlik 
gösteriyor. Eğer çok düşüğe ayarlarsanız, aşırı 
sönümlü olabilir 
            Kontrolün 31 artış değeri var ve tek uçlu 
modda ölçümlendiğinde bunlar menzilin en 
üstünde 0.8dB basamalardan başlıyor, sonra  
1.3dB ile  -10dB’ye, daha sonra belirlenmiş bir -
15dB’e  1.5dB’ye yükseliyor (burada 18.5dB 
sönümlüyor). Ben 2 db’lik basamakları -20dB 
olarak ve sonra da tipik olarak 1.25 dB 
basamakları maksimum -44.3 dB olarak 
ölçümledim ki bu pek de derin bir sönümleme 
olarak görülmez. 

Kanal dengesi, kontrol menzili üzerinde 

0.05db içinde olmak suretiyle mükemmeldi. Ayrıca 

frekans cevabı da harikaydı: 600ohm’luk bir kaynak 

için ve -6dB düzeyinde ayarlanmış olarak, cevap -

0.5dB’de 10Hz to 85kHz okumak suretile ses 

menzilinde kusursuz bir düzlüğe sahipti. (20 ohm’luk bir 

kaynakla sadece 10 Hz’de 0.2 db idi.) Yüksek rekanslar 

gayet iyi bir şekilde 125 kHz’e ulaşıyor ve 120 kHz’de 2 

dB’lik küçük bir yükseliş gösteriyordu 

Beklendiği üzere, -6dB’de (nispeten daha az 

bir sönümleme) çıkış empedansı halen bir şekilde 

kaynak empedansını yansıtıyordu ve 600 ohm’luk bir 

kaynaktan 150 ohm ve 20 ohm’luk bir kaynaktan 

bununla eşleşen daha düşük bir 7,5 ohm ölçümlendi.  

Bu pasif kontroller tam seviyenin altında çeşitli dB’lerde 

en iyi çalışma menziline ulaşıyorlar. Dolayısıyla 

hassasiyeti düşük tek uçlu bir giriş güç amplisi, 

planlanan kaynakların normalden daha yüksek bir çıkış 

düzeyi olmadığı müddetçe pek uygun olmayabilir. 
Kullanışlı olan düşük volüm ayarlarında çıkış 

empedansı çok düşük: Örneğin -20db’de, tipik bir 50 
ohm’luk kaynak ile, kontrol ünitesinden 1 ohm’dan 
daha az çıkış alınabilir. Cömertçe tasarlanmış 
transformatör çekirdeklerinde birçok boşluk payı 
bırakılmış: Örneğin 6 dB’lik kazanç yükseltimi ve 22V 
çıkış ile, 1 kHZ distorsiyon %0.07’den azdı ve harmonik 
bozunum düşük değerliydi. 2.5V’de çıkış sadece 
%0.0004 idi. Çok düşük frekanslarda yine de 20Hz’de 
%0.22 olan, sonra 40 Hz olduğunda %0.1’e düşen ve 
100 Hz’de %0.0015 olan küçük bir distorsiyon var. 20 
kHz’de ise bugüne kadar kaydedilmiş en düşük 
distrosiyona ulaşıyor: %0.0001! 
 
Sonuç 

Bu güzelce yapılmış ve kaplanmış çift mono 
transformatör volüm kontrolü dengelenmiş modda 
mükemmel ve tek uçlu modda da yine de iyi ses veriyor. 
Bir Audio Excellence ödülünü tamamen hak ediyor 

 
 
 

AUDIO EXCELLENCE 
 
 
Type transformatör kublajlı pasif 
kontrol ünitesi                        

Dimensios 
(mm)       340g x300d x110y 

Ağırlık                           9.8kg  

Garanti 3yıl parça ve işçilik 

garantisi 

Fiyatı                             £1,950 
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