
 THE KIT CONTAINS:
  2 pcs conical flanges (1 large & 1 small) in ABS-plastic
  1 pc black PVC-tube, made of re-used PVC

  1 pc mounting instruction.

 DIMENSIONS:
BP-75 BP-110

  Tube length 400 mm (16") 400 mm (16")
  Inner diameter 69 mm (2,715") 104 mm(4,095")
  Outer diameter 75 mm (2,95") 110 mm (4,33")
  Inner tube area 37,39 cm2 84,95 cm2

(5,79 sq. inch) (13,16 sq. inch)

CALCULATION OF PORT LENGTH:
If you don´t have a computer calculating program you can use
this formula for calculating the port length:

L = 17914  x      d2

Fc2 x Vb

17914 = constant
L = port length in cm
d = port inner diameter in cm
Vb = net box volume in liter
Fc = box resonant frequency in Hz

NOTE!
The distance from the port opening inside the box, to the wall
behind it, should be at least 1 - 1,5 times the port diameter in order
not to stop the airflow.

When you test the box with music you should be able to feel the
air-flow from the port. At high volumes with a lot of bass, the air-
flow should increase a lot. If the airflow is low the portlength is
wrong, check your calculation and the speaker data again.
It is important that the box is absolutely air-tight, the air should
come out only through the bass-port.

Thank you for buying a DLS bass-port kit. This kit can be
used together with all types of vented speaker boxes.
In a port with sharp edges port noise may occour at low
frequencies, especially when using small port dimensions. A
port with sharp edges also increases the air flow resistance
and could cause a turbulent air flow. This problem will be
minimized when using DLS conical bass ports.

 DLS bass port gives the following advantages:
  Minimizes the risk for port noise.
  Low loss
  Improved dynamics
  Easy and good looking mounting

INSTALLATION:
DLS BP-75 and BP-110 can be installed easily, no special
tools are required. All that needs is a round hole of the same
size as the outer ring on the larger flange in the kit. The bass
port can be mounted from the outside if you wish.
The best result is achieved if the bass port is mounted on the
same side as the speaker element. If there is not room
enough to do so, you can mount it on some other side, but the
result is best when mounted on the front.

DO LIKE THIS:
Calculate the port length, by hand or in a computer program.
Then cut the tube, 22 mm (7/8") for the BP-110 and 20 mm (3/
4") for the BP-75, shorter than the calculated length when
using conical ports in both ends. This is a compensation for
the length of the flanges.

Make a round hole in the box where you want to mount the
bass port.
Mounting hole for BP-75 is 115 mm
Mounting hole for BP-110 is 145 mm
The larger flange should be mounted in the box. Fasten it to
the box with screws or with some glue. There are prepared
drill holes on the back of the flange.

The smaller flange is for the inner end of the tube. Use a
PVC-glue to fasten it on the tube.

Then glue the tube to the port mounted in the box.
Since the inner flange is smaller you can also mount it all
together on the outside, and then mount it into the box
afterwards.
Since the fitting on the details are very good, you can also
mount it together without glue and then make a sound test to
see that everything works alright. When you, after an eventual
readjustment of the port length, are satisfied, you can glue the
pieces together.
Use sealing compound round the flange to make the box as
 airtight as possible.

If there is a problem to make room for the larger flange on the
box you can choose to use the smaller one on the outside.
The smaller flange can also be bought separately.

 If you have any questions about this product, please  contact
DLS customer support center on the telephone number below.

DLS Svenska AB
P.O.Box 13029,
SE-402 51 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31  840060
Fax +46 31  844021
E-mail. info@dls.se
www.dls.se

DLS BP75 / BP110 Bass port kit



 SATSEN INNEHÅLLER:
  2 st konade trattar (1 stor och 1 liten) i ABS-plast
  1 st svart PVC-rör, tillverkat av återanvänd PVC
  1 st monteringsanvisning.

 DIMENSIONER:
BP-75 BP-110

  Rörlängd 400 mm (16") 400 mm (16")
  Innerdiameter 69 mm (2,715") 104 mm(4,095")
  Ytterdiameter 75 mm (2,95") 110 mm (4,33")
  Inre rörarea 37,39 cm2 84,95 cm2

(5,79 sq. inch) (13,16 sq. inch)

BERÄKNING AV PORTLÄNGD:
Har du inget databeräkningsprogram tillgängligt så
använd följande formel:

L = 17914  x      d2

Fc2 x Vb

17914 = konstant
L = portlängd i cm
d = portens innerdiameter i cm
Vb = lådans nettovolym i liter
Fc = lådans resonansfrekvens i Hz

DLS Svenska AB
Box 13029
402 51 Göteborg
Tel. 031 - 840060
Fax 031 - 844021
www.dls.se

OBS!
Avståndet inuti lådan, från portens mynning till bakomliggande
vägg, skall vara 1 - 1,5 ggr rörets diameter för att inte luftström-
men skall hindras.

När du provspelar lådan skall du kunna känna att det kommer luft
ur portöppningen. Vid hög volym och mycket bas ökar luftström-
men kraftigt. Kommer det ingen luft ur porten är den felavstämd.
Kontrollera att uträkningen och högtalarens data stämmer.
Förutsättningen är att lådan är riktigt tillverkad så att den är helt
tät, annars kan luften sippra ut på andra platser än genom porten.

Tack för att du köpt en DLS basportsats. Denna sats kan används
till alla typer av högtalarlådor där det behövs en port.
I ett rör med skarpa kanter kan det, speciellt vid små rör-
dimensioner, uppstå blåsljud vid lägre frekvenser. En port med
skarpa kanter ger högre luftmotstånd och kan skapa turbulens i
mynningen som orsakar förluster och risk för blåsljud. Med DLS
basportar med rundade trattar minskar denna risk.

 DLS basportar ger följande fördelar:
  Minskad risk för blås- och väsljud.
  Lägre förluster
  Bättre dynamik
  Snygg och enkel montering

MONTERING:
DLS BP-75 och BP-110 monteras enkelt utan extra fräsverk-
tyg eller liknande. Allt som behövs är ett runt hål i samma di-
mension som den yttre ringen på den större av de konade
trattarna i satsen. Basröret kan monteras helt utifrån lådan om
så önskas.
Porten skall om möjligt monteras på samma sida av lådan som
högtalaren. Har du ont om plats kan du låta röret mynna åt ett
annat håll men med risk för något sämre resultat.

GÖR SÅ HÄR:

1 Den portlängd som du räknat ut för hand eller i
ett dataprogram skall minskas med totalt 22 mm

(7/8") för BP-110 och med 20 mm (3/4") för BP-75 om du an-
vänder konade portar i båda ändar av röret. (Detta är för att
kompensera för de konade trattarnas längd). Kapa sedan rö-
ret till den uträknade längden.

2 Den större tratten monteras i lådans hål med hjälp
av skuv eller lim. Det finns borranvisningar på baksidan av

flänsen.
Monteringshål för BP-75 115 mm
Monteringshål för BP-110 145 mm

3 Den mindre tratten monteras i ändan på PVC-röret
(efter att röret kapats till rätt längd) med ett PVC-lim.

4Limma det färdigkapade röret med monterad tratt,
 till tratten i lådan med ett PVC-lim.

Du kan även montera ihop hela basporten utanför lådan och
sedan montera allt från utsidan.
Eftersom det är mycket god passform på detaljerna kan du
montera basporten utan att limma och sedan provspela för att
se att resultatet blir bra. När du efter ev. efterjustering är nöjd
med resultatet kan du limma ihop basporten.

5 Täta gärna med tätningsmassa runt flänsen för att
 få en absolut lufttät låda.

6 Vid platsproblem kan den inre mindre tratten monteras på
 utsidan. Den mindre tratten finns att köpa lös om du vill ha

den i båda ändar.

Har du några frågor om produkten så kontakta gärna
DLS kundservice på nedanstående telefonnummer.

DLS BP75 / BP110 Basportsats
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