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Alvorens u begint met de montage van deze set, in de vorm van een bouwpakket dan wel kant-
en-klaar gebouwd en getest, raden wij u aan deze handleiding eerst in zijn geheel door te lezen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Disclaimer 
Indien je overgaat tot het nabouwen van schakelingen die op de website en in deze handleiding 
worden gepresenteerd wens ik je veel succes. Voor eventuele schade die ontstaat bij het bouwen en 
gebruik van deze schakelingen ben ik niet aansprakelijk. 
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Onderdelenlijst 

25 
tonig 
pedal 

27 
tonig 
pedal 

30 
tonig 
pedal 

32 
tonig 
pedal 

  

25 27 30 32 1N4148  Diode 100V 200mA General Purpose  

25 27 30 32 REED  Reed-contact, diameter = 2.0 mm, lengte = 14mm  

6 7 7 7 LPV 16  PCB verbinder 16 polig  

0,2 0,2 0,2 0,2 AWG 28-16G  16 polig flatcable per mtr.  

20 24 24 24 PARK2,9X9,5  Parker 2,9 x 9,5 mm  

20 24 24 24 DK 2MM  Spacer/Afstandsbus voor print 2 mm  

3 4 4 4 N13072016-1  Pedal Board PCB 

1    REEDPR  Printje voor reed-contacten en diode  

Voorzichtig 

De reed-contacten die in deze set gebruikt worden zijn zeer breekbaar. Behandel deze printen dan 
ook met zorg en voorkom dat de reed-contacten beschadigd worden wat een goede werking van het 
reed-contact kan verhinderen. Ook de flatcable overgangen tussen de printen zijn kwetsbaar.  

Inleiding 

Deze set is geschikt om een kerkorgel pedaal 
van contacten te voorzien en bestaat uit 4 
printen waarop 8 reed-contacten gemonteerd 
kunnen worden. 
De grootste omvang van een kerkorgelpedaal 
is 32 toetsen, dus dat betekent dat er 4 printen 
gebruikt gaan worden die onderling met elkaar 
zijn verbonden door middel van een flatcable.  
Hoewel er standaard afmetingen voor een 
kerkorgel pedaal bestaan, voornamelijk de 
hart-op-hart afstand van de pedaaltoetsen, is 
het niet uit te sluiten dat van deze standaard 
afmetingen afgeweken kan worden en daarom 
één lange print niet passend zou kunnen zijn.  
 

Afbeelding 1 

Bij het ontwerp van deze pedaalcontacten is er daarom voor gekozen om per matrixdeel één print toe 
te passen waarop onderdelen voor 8 pedaalcontacten/matrix gemonteerd kunnen worden.  
De aansluitingen onderling van de printen door middel van flatcable maakt het mogelijk eventuele 
afwijkingen van de standaard afmetingen op te heffen. We kunnen immers de flatcable in een lichte 
krul buigen en zo de afstanden tussen de onderlinge printen aanpassen aan de afmetingen van het 
onderhavige pedaal. 
Zoals gezegd, deze set bestaat uit 4 printen. Deze printen zijn zodanig ontworpen dat er op elke print 
plaats is voor 9 reed-contacten en 9 diode’s. Toch worden per print maar 8 reed-contacten en 8 
diodes gemonteerd. Elke print vormt in feite een matrixdeel.  
Bij een kerkorgel pedaal zijn de afstanden van de toetsen hart-op-hart circa 34 mm.  
 
Ook bevinden zich “spaties”  

• tussen de toetsen E en F en tussen de toetsen B en c (in het eerste octaaf) 

• tussen de toetsen e en f en tussen de toetsen b en c’ (in het tweede octaaf) 

• tussen de toetsen e’ en f’ (in het derde octaaf)  
Deze spaties hebben dezelfde omvang als een toets, in feite is het een lege plaats. Ter hoogte van 
deze spaties zijn uiteraard geen reed-contacten en diode’s gemonteerd. 
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Bouwpakket 

Montage van de printen   

Deze alinea kunt u overslaan in het geval u de gebouwde versie heeft aangeschaft. 
Lees verder de alinea Plaatsing printen en magneetjes. 

Even dit….. 

Componenten als weerstanden, condensatoren, diode’s, transistoren, doorverbindingen etc. hebben 
lange aansluitdraden. Deze componenten worden op maat gebogen en in de print gestoken. Nu is het 
verstandig om de aansluitdraden van deze componenten na het insteken in de print om te buigen 
langs de print, liefst in het verlengde van het printspoor. Deze aansluitdraden worden vervolgens zo 
kort mogelijk afgeknipt, zodat alleen het soldeereilandje met de afgekorte aansluitdraad overblijft.  
 

Pas dan gaat men solderen. 
 

Deze werkwijze verdient aanbeveling, omdat zo het solderen veel makkelijker gaat, immers de 
soldeereilandjes zijn zo beter bereikbaar, maar niet in de laatste plaatst, het hars dat vrijkomt met het 
solderen vloeit nu ook over het hele soldeereilandje inclusief het afgeknipte aansluitdraad en is 
hermetisch afgesloten en heeft eventuele corrosie geen kans. 

Montage diode’s en doorverbindingen 

Als eerste gaan we de diode’s en doorverbindingen aanbrengen. Let bij de diode’s op het kathode 
teken.  
Het aanbrengen van de doorverbindingen is afhankelijk van het matrixdeel. Gebruik voor de door-
verbindingen eventueel de afgeknipte aansluitdraden van de diode’s. Die zijn daar prima geschikt voor. 
Voor het op maat buigen van de doorverbindingen ‘S’ kunt u een platbek tangetje gebruiken van 5 mm. 

Montage reed-contacten 

Reed-contacten zijn zeer kwetsbaar. Een reed-contact is een hermetisch afgesloten buisje waarin 
twee smalle metalen 'tongen' zijn ondergebracht. Deze zijn zo geplaatst dat de uiteinden elkaar 
overlappen maar net niet raken. Houden we een magneet in de buurt dan worden de tongen 
wederzijds aangetrokken en brengen zo een elektrisch contact tot stand. Wordt de magneet 
verwijderd, dan springen de contacten weer in hun oorspronkelijke stand terug. Het buisje is gevuld 
met een edelgas, zodat het schakelen van stroom de contacten niet aantast. 
 
De reed-contacten worden gesoldeerd op de soldeervlakken die zich aan weerszijden van een reed-
contact positie bevinden. Buig de aansluitdraden voorzichtig is een lichte ‘S’ bocht. Zie ook de 
tekeningen van figuur 2 en volgende. Houdt bij het buigen van de aansluitdraden ook rekening met de 
positie van het reed-contact, zodanig dat de twee smalle metalen ‘tongen’ steeds dezelfde richting 
hebben. Bij afbeelding 2 en 3, verder in deze beschrijving ziet u dat de reed-contacten steeds op 
dezelfde wijze gemonteerd zijn. Bij het solderen van de reed-contacten is het aan te bevelen om de 
aansluitdraden en de soldeervlakken eerst te vertinnen. Knip, na het solderen van de reed-contacten, 
de uitstekende draadeinden af. Doordat de soldeervlakken enigszins langwerpig zijn kan men het 
reed-contact ook nog precies positioneren ten opzichte van de pedaaltoets (met magneet), als dat 
nodig mocht zijn. 
 
Matrixprint 1 
Pedaaltoetsen C, Cis, D, Dis, E, F, Fis en G 
Doorverbindingen bij S1, S3, S5 en S7 
Doorverbinding bij JP1 positie 1 
Diode’s op de plaatsen D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8 en D9. (D6 dus overslaan) 
Reed-contacten op de plaatsten REED1, REED2, REED3, REED4, REED5, REED7, REED8 EN 
REED9. (REED6 dus overslaan) 
 
Matrixprint 2 
Pedaaltoetsen Gis, A, Ais, B, c, cis, d en dis 
Doorverbindingen bij S1, S3, S5 en S8 
Doorverbinding bij JP1 positie 2 
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Diode’s op de plaatsen D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 en D9. (D5 dus overslaan) 
Reed-contacten op de plaatsten REED1, REED2, REED3, REED4, REED6, REED7, REED8 EN 
REED9. (REED5 dus overslaan) 
 
Matrixprint 3 
Pedaaltoetsen e, f, fis, g, gis, a, ais en b 
Doorverbindingen bij S2, S4, S6 en S8 
Doorverbinding bij JP1 positie 3 
Diode’s op de plaatsen D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8 en D9. (D2 dus overslaan) 
Reed-contacten op de plaatsten REED1, REED3, REED4, REED5, REED6, REED7, REED8 EN 
REED9. (REED2 dus overslaan) 
 
Matrixprint 4 
Pedaaltoetsen c’, cis’, d’, dis’, e’, f’, fis’ en g (bij een 32 tonig pedaal) 
Doorverbindingen bij S1, S3, S5 en S7 
Doorverbinding bij JP1 positie 4 
Diode’s op de plaatsen D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8 en D9. (D6 dus overslaan) 
Reed-contacten op de plaatsten REED1, REED2, REED3, REED4, REED5, REED7, REED8 EN 
REED9. (REED6 dus overslaan) 
Deze matrixprint gelieve te monteren al naar gelang de omvang van het pedaal. 

Attentie! 

De doorverbindingen bij JP1 verdienen wel even aandacht. De nummering is tegengesteld aan de 
leesrichting en kan verwarrend zijn. 

De flatcable verbindingen 

De 4 printen worden nu onderling met elkaar verbonden door korte stukjes 16-polig flatcable en de 
daartoe bijgeleverde printstekkers. Tussen de print van matrixdeel 1 en matrixdeel 2 heeft u een 
overgang/spatie nodig van tenminste 15 mm tussen de printen. Let op “tussen de printen”, dus de 
flatcable moet dan wel langer zijn omdat de stekkers er nog aangeklemd moeten worden. Dit geldt 
ook voor de overgang/spatie van de print van matrixdeel 2 en matrixdeel 3. Zie afbeelding 2. 

Afbeelding 2 

 
De verbindingen tussen de printen wordt gerealiseerd door middel van korte flatcable verbindingen.  
Voor het aanklemmen van de PCB verbinders is een stukje gereedschap meegeleverd. Het is een 
female 16 pins IDC connector die u kunt gebruiken tijdens het aanklemmen van de flatcable aan de 
PCB verbinder tussen de bankschroef. U kunt de PCB verbinder in de female IDC connector steken 
zodat de pennen tijdens het aanklemmen niet beschadigen. Let er goed op dat u de flatcable ook 
correct in de PCB verbinder steekt en houdt tijdens het aanklemmen.  
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Tussen de printen van matrixdeel 3 en matrixdeel 4 is een overgang/spatie nodig van 45 mm. Zie 
afbeelding 3 

Afbeelding 3 

 
Dan rest nog de aansluiting via flatcable met een “Decoder printje 2”. Ook daar gebruiken we een 
printstekker. De flatcable en de 16 polige IDC connector is geleverd bij het pakket van het decoder 
printje. Deze flatcable wordt gemonteerd ter plaatse van CONN1 op de eerste Matrixprint. De lengte 
wordt uiteraard bepaald door de plaats waar u het decoder printje gaat monteren. Lees daarover de 
alinea Wat is de bascant? En aansluiten op Decoder printje 2. 
 

Lijst pin aansluitingen connector 1 en 2 

Pennr.  Naam Omschrijving 

1 D0 Data 0 

2 D1 Data 1 

3 D2 Data 2 

4 D3 Data 3 

5 D4 Data 4 

6 D5 Data 5 

7 D6 Data 6 

8 D7 Data 7 

9 CLOCK1 Clocksignaal matrix 1 

10 CLOCK2 Clocksignaal matrix 2 

11 CLOCK3 Clocksignaal matrix 3 
12 CLOCK4 Clocksignaal matrix 4 

13 NC Niet aangesloten 

14 NC Niet aangesloten 

15 NC Niet aangesloten 

16 NC Niet aangesloten 

 

 

 

 

 

Einde beschrijving bouwpakket 
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Plaatsing printen en magneetjes 

In deze alinea wordt de plaatsing van de printen en de magneetjes behandeld. Dit is slechts een 
suggestie welke niet maatgevend is. Er zijn diverse andere mogelijkheden voorhanden. Een en ander 
is ook afhankelijk van de vorm van het pedaal. 

Plaatsing van de printen 

De vier printen zijn met elkaar verbonden met flatcable. Deze printen moeten eerst een stabiele 
ondergrond hebben. Men kan daarvoor een mooie beuken lat gebruiken van 36mm x 9mm. In de 
bouwmarkt kan men zich een lat van deze afmetingen aanschaffen. 

Figuur 1. Montage door middel van parkers 
 
Monteer de printen met de bijgeleverde parkers 2,9 x 9mm en de afstandsbusjes van 2mm op de lat. 
Figuur 1 geeft aan welke montage gaten van de print u benut. Doordat de printen met de flexibele 
flatcable met elkaar zijn verbonden, is het mogelijk om de reed-contacten per groep/print juist te 
positioneren ten opzichte van de pedaal toetsen. 
 

Montage van de magneetjes 

De magneetjes hebben een ronde vorm en zijn voorzien van een opening. Deze opening maakt het 
mogelijk om de magneetjes eenvoudig op de pedaaltoetsen te monteren. Monteer de magneetjes 
zodanig dat de afstand van het midden van het magneetje ten opzichte van de bovenkant van de print 
circa 20mm bedraagt. Dat is de afstand X in figuur 2 bij een niet ingedrukte pedaaltoets. 
 

 
Figuur 2. Positie van de printen ten opzichte van de pedaaltoetsen: Pedaaltoets niet ingedrukt. 
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Van belang is nu de positie van het magneetje ten opzichte van het reed-contact.  
Een reed-contact bestaat uit een glazen buisje met daarin twee verende contacten, die in ruststand 
net open staan. Deze contacten bestaan uit een magnetiseerbaar materiaal. Door de contacten op de 
juiste manier te magnetiseren worden deze gesloten. Om de contacten elkaar te laten aantrekken 
moet er één ‘noordpool’ worden en één ‘zuidpool’. Dat gebeurd door het magneetje haaks ter hoogte 
van één van de soldeerpunten van het reed-contact te houden. Als de pedaaltoets ingedrukt wordt zal 
het reed-contact sluiten door de werking van het magneetje. Het reed-contact sluit al bij een afstand 
van 13 mm. De pedaaltoets kan vervolgens nog verder ingedrukt worden totdat de minimale afstand 
van 5 mm bereikt wordt (afstand Y).  
Dus eerst hebben we een ledige gang van de pedaaltoets van 20mm naar 13mm, vervolgens sluit het 
reed-contact en spreekt de pedaaltoets aan, waarna de pedaaltoets nog enkele millimeters verder 
ingedrukt kan worden tot 5 mm (afstand Y). 

 
Figuur 3. Positie van de printen ten opzichte van de pedaaltoetsen: Pedaaltoets ingedrukt. 
 
LET OP: Als we het magneetje in het midden ten opzichte van het reed-contact houden krijgen de 
contacten dezelfde polariteit en zullen zij niet sluiten. Figuur 4 geeft dan ook aan hoe het NIET moet.  
 

U ziet dus duidelijk in figuur 2 en 3 dat de pedaaltoets zich VOOR de printen beweegt. 
 

 
Figuur 4. Dit is een foutieve opstelling.. 
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Wat is de bascant? En aansluiten op Decoder printje 2 

Matrixprint 1 is uiteraard de Bascant, de lage kant van het pedaal. Deze print kunt u herkennen aan de 
doorverbinding met nummer 1 bij JP1. 
 
 

 
Afbeelding 4 

 
 
Vanaf deze print loopt een 16 polige flatcable die aangesloten kan worden op “Decoder printje 2”. 
Zoals bij elke diode matrix van het GINO-MIDI systeem is er per matrix een decoder nodig. Dus ook 
bij het pedaal. Dit decoderprintje kunt u monteren dicht bij Matrixprint 1 op het pedaal. Zie afbeelding 4. 

Wat is de discant?  

Dat zal nu niet moeilijk zijn, maar waarschijnlijk is de laatste print te lang. Als u een 32 tonig pedaal 
heeft, hoeft deze print niet ingekort te worden, maar als u een 27, of 30 tonig pedaal heeft zal deze 
print aangepast moeten worden. Op de print zijn daartoe op de juiste plaatsen enkele stippellijntjes 
aangebracht. U kunt hiervoor een figuurzaag of een ijzerzaagje gebruiken.  
Een nieuw zaagblad zorgt voor een nette zaagsnede!!! Let op dat eventuele braampjes van de 
koperbanen afgevijld worden en elkaar niet raken. Anders ontstaat sluiting tussen de datalijnen. 
 

Een 25-tonig pedaal  
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Schema 

 

 
 

Tenslotte  

Deze handleiding kan nog herschreven worden.  
Gelieve de website te raadplegen http://www.shop.gino-midi.nl/download-pagina/ 
 
 
2017 GINO-ELECTRONICS, Zeist -NL- 


