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Esta garantia é válida pelo prazo de 12 meses, a partir da data na nota ﬁscal de compra.
Abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DYNAMO 30KW
• Classe de operação: Classe D em ponte
• Crossover ativo Butterworth Low-pass variável: 30Hz a 6500Hz (12dB/oitava)
• Resposta em frequência: 30Hz a 6500Hz
• Filtro subsônico variável: 30Hz a 120Hz
• Led indicador de Clipping
• Distorção harmônica total (THD): menor que 0,3%
• Relação sinal ruído (S/N): melhor que 82,4dB
• Fator de amortecimente >100
• Sensibilidade de entrada: 0,2 a 4Vrms
• Impedância de entrada de sinal 47Kohms
• Entrada do sinal em modo diferencial
• Sistema de controle com software dedicado: O ampliﬁcador é monitorado constantemente pelo
_micro controlador avaliando condições de trabalho, como a tensão de alimentação e se existe
_curto-circuito na saída.

Excluem-se da garantia:
1. Os aparelhos submetidos a reparos por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
2. Os produtos que apresentarem danos causados por acidentes (queda) ou agentes da natureza
_ como inundações e raios;
3. Defeitos oriundos de adaptação e/ou acessórios.
Esta garantia não abrange despesas de transporte do aparelho.
Para gozar do benefício desta garantia, o aparelho que necessitar de reparos deverá ser enviado à
Banda Audioparts, situada no seguinte endereço:
Rua Manoel Joaquim Filho188 - Jardim Santa Terezinha II - Paulínia - SP - Brasil Cep. 13.148-115

A Banda Audioparts reserva-se o direito de alterar as características do produto sem prévio aviso.
Nota: Assistência Permanente
Após o término da garantia, a Banda Audioparts continuará prestando ampla assistência técnica
diretamente ou através de sua rede de Assistência Autorizada, cobrando, todavia, os serviços de
reparo e substituição de componentes.
o

Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal n. 11.291/06).

DADOS CADASTRAIS
Consumidor:

• Dimensões:
Comp. 443mm / Alt. 64mm / Larg. 257mm
Peso: 7,3kg

N.F:

Data:

Fone:

Endereço:
Loja:

Fone:

Os dados especiﬁcados são típicos, assim podem sofrer pequenas variações
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SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SOLUÇÕES
PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS
Curto-circuito (LED vermelho aceso):
Acionado quando é detectado curto-circuito na saída do ampliﬁcador. Por ter uma calibragem "dura"
para evitar seu acionamento durante o uso normal, essa proteção não deve ser testada
aleatoriamente. Se for acionado, o ampliﬁcador só voltará a funcionar após ser desligado o remoto e
ligado novamente. Certiﬁque-se que não há mais curto na saída, antes de ligar novamente o remoto.
Baixa tensão de alimentação (LED amarelo piscando):
Acionado quando a tensão de alimentação cair abaixo de 80Vcc por um período maior que 20µs
(microssegundos). O LED amarelo acenderá e em seguida ﬁcará piscando. Apenas religue o sistema
quando estiver certiﬁcado que as baterias estão totalmente carregadas e possuírem corrente elétrica
(carga) suﬁciente para alimentar o sistema de áudio.
Fusível (LED amarelo aceso):
Se houver a queima dos fusíveis de proteção (1 fusível tipo MIDIVAL de 100A instalado internamente),
o LED amarelo ﬁcará aceso quando o remoto for acionado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DYNAMO 30KW
DYNAMO 30KW
• Potência de saída:
_30000Wrms @ 0,5ohm / 200Vcc
_16000Wrms @ 1ohm / 200Vcc
• Corrente de consumo a plena potência (programa musical médio): 85A*
*Equivalente a corrente consumida com carga resistiva e sinal senoidal a meia potência com 200Vcc de
alimentação.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
• Este ampliﬁcador foi desenvolvido para trabalhar alimentado por uma fonte ou conjunto de baterias
_que forneçam entre 150Vcc a 200Vcc. Por se tratar de tensões potencialmente letais a instalação do
_equipamento só poderá ser feita por mão de obra especializada e credenciada pela Banda
_Audioparts.
• Um disjuntor de proteção de 100A deve, obrigatoriamente, ser instalado na linha de alimentação, o
_mais próximo possível das baterias. Este disjuntor deve ser bem ﬁxado e possuir fácil acesso.
• Todos os cabos e terminais que possuam tensão alta devem ser totalmente isolados para evitar
_curtos, acidentes ou incêndios.
• As bitolas de ﬁos e corrente de disjuntor devem ser respeitadas tanto por segurança quanto por
_eﬁciência do sistema.
• Não utilizar o equipamento enquanto o veículo estiver em movimento.
• Quando o equipamento não estiver em uso, com o veículo em movimento ou carregando as baterias
_o disjuntor deve estar desligado.
• O ampliﬁcador deve ser ﬁxado corretamente em local apropriado, que permita ventilação adequada,
_sem obstruir as entradas e saídas de ar.
• Qualquer alteração na instalação, como troca de falantes ou de cabos deve ser feita com o
_ampliﬁcador desenergizado (disjuntor desligado).
• O uso com tensões de alimentação maiores que 200Vcc (16baterias) daniﬁca permanentemente o
_aparelho.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DYNAMO 30KW
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
A conexão do equipamento deve ser feita nesta ordem:
1. Conecte o cabo de GND(-) ao polo negativo do banco de baterias ou fonte
2. Conecte os cabos de sinal (RCA) remoto e falantes com o cd-player desligado
3. Conecte o cabo do (+), com o disjuntor aberto, ao polo positivo do banco de baterias ou fonte
4. Veriﬁque toda a instalação para certiﬁcar-se que não existem erros ou curtos-circuitos
5. Acione o disjuntor
6. Acione o remoto através do cd-player
Bateria do CD Player
Vista do painel frontal da unidade

1 2

3

4

1. Led azul indicador de:
• Fonte e ampliﬁcador ligados / On
2. Led vermelho indicador de: • Distorção na saída (Clipping) ou curto-circuto na saída
3. Led amarelo indicador de: • Falta de fusível
Tensão
•
de baterias abaixo da especiﬁcada
4. Ajuste de ganho

Disjuntor

INDICADOR DE CLIPPING
Pólo positivo do
banco de baterias

Clipping (LED vermelho aceso/piscando - LED azul aceso):
Acionado quando é detectado distorção na saída do ampliﬁcador. Este indicador inicia sua
amostragem pouco antes do limite de potência do ampliﬁcador. Pode-se utilizar desde que os altofalantes suportem a potência com ele piscando. Mas se ele ﬁcar aceso, durante o funcionamento,
indica distorção na saída de áudio, assim podendo daniﬁcar os alto-falantes, neste caso diminua o
nível de ganho do ampliﬁcador ou o “volume” do CD/DVD Player.
04
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EXEMPLO DE LIGAÇÃO DYNAMO 30KW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DYNAMO 30KW
Vista lateral da unidade de alimentação

CD PLAYER

RCA

1

2

Bateria do CD Player

3

4

1. Entrada negativa: ligar ao polo negativo do banco de baterias ou fonte.
2. Fusível de proteção da alimentação: Interno 100A (MIDIVAL).
3. Entrada positiva (+200Vcc): ligar ao polo positivo do banco de baterias ou fonte em série com um
_disjuntor de 100A.
4. Entrada para acionamento (REM): ligar no acionamento da antena elétrica (remoto).
Observações importantes:
• Usar cabos de 21mm2 tanto para o (-) quanto para o (+) da entrada de alimentação.
• Estanhar a ponta do cabo a ser inserida no terminal com aproximadamente 15mm de comprimento
_com os ﬁos bem acomodados, para que haja melhor contato elétrico. Mau contato na alimentação,
_falta de energia ou ﬁo com bitola abaixo do especiﬁcado podem causar a queima do ampliﬁcador e
_sérios acidentes, inclusive incêndios.
• Para maior eﬁciência
e segurança, os cabos devem ser o mais curto possível.
Disjuntor
• Se utilizado mais de um ampliﬁcador no projeto, utilizar cabo de bitola especiﬁcada, independente
_para cada ampliﬁcador.
• Em ampliﬁcadores de alta potência não é aconselhado acioná-lo sem que haja carga em sua saída de
_áudio e sinal em sua entrada de áudio (RCA).

21mm2

21mm2

200 Vcc Max.
Pólo negativo do
banco de baterias

Nota 1:
positivo do à bateria.
Os ampliﬁcadores podem ser alimentados por fonte emPólo
substituição
banco de baterias
A fonte deverá cumprir as seguintes exigências:
• Possuir tensão de saída entre 150Vcc e 200Vcc.
• Ser capaz de fornecer de forma contínua a corrente exigida pelo(s) ampliﬁcador(es) quando à plena
_potência.
• Apresentar ﬁltragem que permita uma variação máxima da tensão de saída (Vripple) de 10%.

...........
OBS: Usar cabos de 21mm2ou barramento de alumínio ou cobre para a interligação das baterias
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DYNAMO 30KW

EXEMPLO DE LIGAÇÃO DYNAMO 30KW 0,5ohm

Vista lateral da unidade de entrada de sinal, ajuste de ﬁltro subsônico,
ajuste do crossover e saída de áudio.

1

2

3

4

5

1. Saída positiva (alto-falante)
2. Entrada de sinal (RCA)
3. Ajuste de ﬁltro subsônico
4. Ajuste do Crossover ativo Low Pass
5. Saída negativa (alto-falante)

4ohms
4000Wrms

Nota 2:
2. Utilizar apenas uma saída do CD Player ou Crossover (esquerda), para a entrada do ampliﬁcador
_ (INPUT), não é aconselhado juntar canais (esquerdo e direito).
1 e 5. Terminais de saída de áudio

40
35

4ohms
4000Wrms

4ohms
4000Wrms

4ohms
4000Wrms

4ohms
4000Wrms

4ohms
4000Wrms

EXEMPLO DE LIGAÇÃO DYNAMO 30KW 1ohm

Crossover Low Pass ativo

Filtro subsônico ativo

50

4ohms
4000Wrms
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120Hz
Determina o inicio da resposta

100

220
540

30
6500Hz
Determina o ﬁm da resposta

4ohms
4000Wrms

06

4ohms
4000Wrms

4ohms
4000Wrms
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4ohms
4000Wrms

4ohms
4000Wrms

