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SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS
1.1 – INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra do Amplificador Distribuidor de Áudio (Áudio Distribution Amplifier), modelo
ADA-416, equipamento desenvolvido dentro dos padrões de qualidade ISO9001 que proporcionam qualidade,
garantia e confiabilidade.
Investimento inteligente, resultado surpreendente!

1.2 – APRESENTAÇÃO
O Amplificador Distribuidor de Áudio ADA-416 é um equipamento de 4(quatro) entradas e 16(dezesseis)
saídas, sua configuração típica aceita 4 (quatro) sinais de entrada balanceados/desbalanceados e distribui cada
uma delas nas 16 (dezesseis) saídas independentes. O nível de cada uma das entradas pode ser ajustado
independentemente no painel frontal do equipamento através de trimpot's. O nível de cada uma das saídas pode
ser também ajustado separadamente em cada uma das 16 saídas. Cada entrada possui 7 led's indicadores de nível
de entrada e cada saída possui um led indicativo de clip. As entradas balanceadas/desbalanceadas foram
desenvolvidas com nível alto de rejeição (CMRR) e imunidade de rádio frequência. O ADA-416 opera com uma fonte
interna linear resultando em muito baixo ruído e alta performance de áudio.
A arquitetura pela qual o ADA-416 foi desenvolvido permite que o equipamento seja configurado de diversas
formas e o detalhamento de sua configuração e instalação será descrito a seguir na “sessão 4”.
A melhor tecnologia aliada à excelência em atendimento, faz a Teletronix se posicionar como líder no mercado
de radiodifusão!

1.3 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Na última página deste manual consta o Certificado de Garantia, informando que este equipamento somente
poderá ser manuseado por pessoas autorizadas pela TELETRONIX, bem como demais informações importantes
sobre a garantia de seu equipamento. Caso o equipamento seja manuseado ou adulterado por pessoa não
autorizada, cessará imediatamente sua garantia.
Encontra-se na “sessão 6”, os dados para contato com suporte técnico da empresa em caso de necessidade.

1.4 – INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO
Todo equipamento TELETRONIX é inspecionado e testado pelo controle de qualidade da fábrica antes de
sua liberação à transportadora. Se ao receber o equipamento for encontrado qualquer irregularidade, notifique
imediatamente seu revendedor ou a empresa responsável pelo transporte, pois danos encontrados foram
certamente causados por falhas ao transportar e/ou armazenar.
No caso de dúvida, não ligue o equipamento, consulte-nos antes que sua dúvida torne-se efetivamente um
problema.
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1.5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE ÁUDIO – ADA-416
Entradas (Input 1, Input 2, Input 3 e Input 4)
balanceadas eletronicamente

Barra de conexões de 3 vias

Link (Link 1, Link 2, Link 3 e Link 4)
balanceadas eletronicamente em paralelo
com as entradas

Barra de conexões de 3 vias

Saídas (Output 1A,1B,1C e 1D)
(Output 2A,2B,2C e 2D)
(Output 3A,3B,3C e 3D)

Barra de conexões de 3 vias

(Output 4A,4B,4C e 4D)
balanceadas eletronicamente
Nível máximo de entrada (INPUT)

+28dBu Balanceado

Nível máximo de saída (OUTPUT)

+28dBu Balanceado

Impedância de entrada

20k Ohms balanceado
10k Ohms desbalanceado

Impedância de saída

100 Ohms balanceado
50 Ohms desbalanceado

Resposta de frequência

20Hz a 20KHz, +/- 0,1dB

Distorção harmônica total

0,001% de 20Hz a 20kHz @ 4dBu

CMRR

>50dB, 20Hz-20kHz

Headroom

24dB com relação a +4dBu

Variação de ganho nas entradas (INPUT)

-15dB a +15dB

Variação de ganho nas saídas (OUTPUT)

-15dB a +15dB

Temperatura de operação

< 50°C

Consumo máximo

10W

Tensão de alimentação

110/220Vac (50/60Hz)

Dimensões AxLxP(mm)

44x482x119

Peso (kg)

1,5
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SEÇÃO 2 – OPERAÇÃO
2.1 – CUIDADOS INICIAIS
Verificações básicas que devem ser feitas antes da operação do equipamento:
•

Cabos e conectores: conferir as conexões dos cabos ligados ao ADA-416, bem como as condições dos
conectores e do cabo;

•

Alimentação: observar se o equipamento está devidamente alimentado com sua tensão nominal (vide item 1.4);

•

Aterramento: verificar se o equipamento está devidamente aterrado em seu ponto no painel traseiro.

2.2 – ATIVAÇÃO
Antes de ligar o equipamento, verifique se a chave 110/220Vac está na posição correta de acordo
com a rede elétrica do local!

2.3 – DESCRIÇÃO E CONTROLES DOS PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO DO ADA-416
2.3.1 – PAINEL FRONTAL
Channel 1(Canal 1)

a) – Indica o nível do sinal de entrada no canal 1;
b) – Trimpot de ajuste do nível de entrada do canal 1;
c) – Led's indicadores de Clip para cada uma das saídas (1A, 1B, 1C e 1D);
d) – Trimpots de ajuste de níveis para cada uma das saídas (1A, 1B, 1C e 1D);

Obs.: As descrições acima são as mesas pra os canais 1,2, 3 e 4.
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2.3.2 – PAINEL TRASEIRO

a) – Entrada AC da rede elétrica e porta fusível;
b) – Chave liga/desliga;
c) – Chave seleção de 110/220Vac;
d) – Entrada de áudio de uma fonte de externa;
e) – Link de expansão de saídas;
f) – Saídas de áudio (Output 1A,1B,1C e 1D).
Obs.: As descrições acima são as mesmas para os canais 1, 2, 3 e 4.
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SEÇÃO 3 – DETALHAMENTO DO ADA-416
3.1 – DIAGRAMA DE BLOCOS

3.2 – CONTROLE DE NÍVEL DE ENTRADA(INPUT)
Cada uma das 4 entradas estão identificadas por INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3 e INPUT 4. Cada trimpot possui
um ajuste de 30dB de ganho, de -15dB a +15dB. Cada uma das entradas possui 7 led's indicadores de nível de
entrada de áudio, os led's são: -18dBu, -12dBu, -6dBu, 0dBu, +6dBu, +12dBu e +18dBu(clip), o led clip irá acender
caso o nível de entrada seja superior a +18dBu.
Para aumentar o nível da entrada gire o trimpot utilizando a chave de ajuste (fornecida junto com o
equipamento) no sentido horário. Para diminuir gire no sentido anti-horário.
Um ajuste correto do nível de entrada aumenta a relação sinal-ruído e diminui a distorção harmônica.

3.3 – CONTROLE DE NÍVEL DE SAÍDA(OUTPUT)
Cada uma das 16 saídas estão identificadas por OUTPUT (1A,1B,1C,1D), OUTPUT(2A,2B,2C,12), etc. Cada
trimpot possui um ajuste de 30dB de ganho, de -15dB a +15dB. Cada uma das saídas possui um led indicador de
clip, sendo que o led irá acender caso o nível de saída seja superior a +18dBu.
Para aumentar o nível da saída gire o trimpot utilizando a chave de ajuste (fornecida junto com o equipamento)
no sentido horário. Para diminuir gire no sentido anti-horário.
Um ajuste correto do nível de saída aumenta a relação sinal-ruído e diminui a distorção harmônica.
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3.4 – CONSIDERAÇÔES SOBRE CABOS E RUÍDOS
Para as conexões de áudio, tanto para as entradas como para as saídas, recomenda-se que seja utilizado
cabos profissionais de áudio blindados com duas vias para ligações balanceadas e uma via para desbalanceadas.
Recomenda-se uma padronização de cores, segue abaixo uma sugestão de padronização:

Cabo de áudio de 3 vias (Conexões balanceadas)
Cor

Identificador

Fase

Vermelho

“+” (High)

Positiva do Sinal

Branco

“-” (Low)

Negativa do Sinal

Malha

“G” (Ground) Terra

-

Cabo de áudio de 2 vias (Conexões desbalanceadas)
Cor

Identificador

Fase

Vermelho ou Branco

“+” (High)

Positiva do Sinal

Malha

“G” (Ground) Terra

-

Caso ocorra zumbido ou ruído no áudio é necessário que:
1. Verifique se o aterramento do equipamento seja o mesmo aterramento dos circuitos AC do local;
2. Caso o aterramento esteja correto e o problema persistir, será necessário isolar as saídas
desbalanceadas com as entradas balanceadas do ADA-416 utilizando um transformador isolador de áudio.
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3.5 – MODOS DE CONFIGURAÇÂO DO ADA-416
Os modos mais comuns de utilização do ADA-416 serão apresentados na figura abaixo.
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SEÇÃO 4 – INSTALAÇÃO
O digrama abaixo ilustra como recomenda-se as conexões de áudio ao equipamento.
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SEÇÃO 5 – MANUTENÇÃO
O equipamento só poderá ser aberto por pessoas autorizadas pela fábrica. O rompimento do lacre de
segurança por pessoas não autorizadas anulará imediatamente a garantia.

5.1 – CONSIDERAÇÕES
O controle de temperatura do ambiente é responsável pela maior vida útil do equipamento, portanto
recomenda-se que o ambiente seja refrigerado, com ausência de poeiras e sem umidade. É necessário também
que seja feita manutenção preventiva no equipamento periodicamente, de acordo com os itens que seguem:

5.1.1 – INSPEÇÃO VISUAL
- Verifique se os conectores de entrada/saída estão devidamente conectados (sem qualquer tipo de folga);
- Procure sempre parafusar todos os conectores de áudio da barra de conexões;

5.1.2 – PRECAUÇÕES
Algumas dicas para aumentar a vida útil do seu equipamento:
- Manuseie os cabos cuidadosamente. Sempre conectar os cabos (inclusive o cabo de força) segurando no
conector, não no cabo.
- Em caso de umidade não ligue o aparelho. Deixe-o secar, antes de ser ligado.
- Transporte o aparelho com o máximo cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.
- Para sua limpeza, utilize apenas um pano seco e macio e jamais use solventes, tais como: thinner, álcool,
benzina, etc.
- Não abra o equipamento, nem tente repará-lo ou modificá-lo sem o devido conhecimento, pois em seu
interior existem peças que contêm tensões perigosas que poderão colocar o usuário em risco.

5.1.3 – LIMPEZA
Para iniciar a limpeza de seu equipamento, faça previamente os seguintes passos:
- Desligue o equipamento da rede elétrica;
- Desconecte os cabos do painel traseiro;
- Utilize um pano seco e macio e, jamais utilize solventes como: benzina, thinner, álcool, etc. para limpeza
do gabinete. Ao terminar refaça as conexões e ligue o aparelho à rede elétrica.
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SEÇÃO 6 – SUPORTE

Qualquer dúvida favor fazer contato através dos telefones, e-mails ou MSN.
Nossos colaboradores estão sempre dispostos a ajudar em qualquer momento.
Telefones:
Assistência Técnica: (35)3473-3723 / (35)3473-3724/ (35)3473-3725
Vendas: (35)3473-3705 / (35)3473-3706 / (35)3473-3708

E-mail:
Assistência Técnica: laboratorio@teletronix.com.br
Vendas: vendas@teletronix.com.br

MSN:
Assistência Técnica: laboratorio@teletronix.com.br
Vendas: vendas@teletronix.com.br
Internet:
www.teletronix.com.br
Endereço:
Avenida Embaixador Bilac Pinto, 973 – Bairro Bela Vista
CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - MG

11

12

