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INTRODUÇÃO

.

Parabéns pela aquisição do amplificadorAdvance IS-703 IS-803. você está adquirindoo
resultado de quinze anos de experiência com aparelhos de som profissional. dos quais .
sempre procuramos em nosso laboratóriode pesquisa e desenvolvimento. aprimorarnossos
equipamentos para que os mesmos pudessem alcançar um estágio elevado de confiabilidade
, segurança, tecnologia e qualidade realmente profissional.
A linha IS oferece o que existe de mais modernoem termos de circuitosde proteção aliado
a potências altíssirnas de saída em um circuitoclasse AS , que permiteexcelente reprodução
do som em todas as faixas de frequência de audio (FULLRANGE).
O excelente desempenho de nossos aparelhos se deve não só ao fato de estar-mos
constantemente aprimorando e desenvolvendo seus circuitos, mas também por terem sido
projetados para trabalhar sob condições adversas. por sua montagemsimplificada por sua
construção robusta. pelo rigorosocontrolede qualidadeinternoe a utilizaçãode componentes
de ultimageração e de ótimaqualidade.
No entanto é necessário que se leia atentamente este manual para que se entenda o
complexo funcionamento deste aparelho e seus circuitos de proteção e se possa estrair
dele o máximo rendimento possfvel sem provocar danos ao equipamento e ao seu sistema
e se for preciso entre em contato com nosso departamento técnico para maiores
esclarecimentos.
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CARACTERíSTICASGERAIS

-

Placas de circuito impresso em fibra de vidro estanhada , para suportar maiores correntes e aumentar
a sua durabilidade.
- Entradas Balanceadas, sendo pino" 2 " positivo (NORMA IEc-268.) , para evitar captação de rurdos
nos cabos de sinal de entrada. OB5: Balanceamento eletrônico do sinal.
- Circuito de proteção eletrônico do amplificador contra curto circuito ou sobrecarga na sarda.
- Circuito de proteção contra super aquecimento e DC na safda , com relê de alta corrente.
- Circuito de rampa ascendente (com limiter ligado) , ao se ligar o aparelho e quando os circuitos de
proteção contra altas temperaturas e DCforem atuados ( com delay de 4 segundos para proteção contra
transientes).
- Umiter (compressor) - atua no momento em que o estágiode sarda entra em saturação, limitando o
sinal de entrada e evitando eventuais ceifamentos do sinal de audio(com chave para ativar ou desativar a
função de limiter).
- True clip - compara os sinais de entrada e safda , atuando no limiter assim que a ãlStorçãoultrapasse
0,5% , com indicação independente do circuito de VU.
- Controle automático de nfvel DC na sarda do amplificador (máximo 5mV).
- Filtros contra frequências subsOnicase ultra-sônicas.
- Indicadoresde superaquecimentoe DC , Clip , Fuseopen , Active e VU bargraf.
- Fonte de alimentação independente, para cada canal, com transformadores toroidais e capacitores
tipo GIGA elco.
- Dissipadores de calor com grande massa de alumrnio e aletas com microrranhuras longitudinais que
aumentam a área total de dissipação, disposto em duto e refrigerado por microventilador de alto
desempenho.

CUIDADOS COM O APARELHO
-

1 Abra a caixa do aparelho e certifique-se de que tudo está em ordem, a Proximity mantém um rigoroso controle
de qualidade para garantir o bom estado e funcionamento de seus aparelhos. Caso haja alguma irregularidade,
informe imediatamente o seu revendedor e ou a transportadora.
2 - Guarde a embalagem do aparelho para futuros transportes em caso do mesmo não ser acondicionado em rack's
apropriados.
3 - Em caso de instalação em rack, verifique se as entradas e saldas de ar estão realmente desobstruldas , oferecendo
uma vazão mlnima de 80 litros de ar por segundo para cada aparelho e se a temperatura ambiente não excede os 50
graus Celsius.
4 - Verifique se a rede de alimentação AC, na qual o aparelho será ligado é de 110V ou 220V ,se as chaves de
seleção de voltagem do aparelho estão na posição certa e se a rede oferece os requisitos necessários para o
consumo de potência do aparelho (com boa margem de segurança).
5 - Nunca deixe de fazer a ligação do terra de AC (fio azul do cabo de força) com o terra de seu sistema para reduzir
o risco de choques elétricos e ruldos indesejáveis.
6 - Faça as ligações dos sinais de entrada e falantes sempre seguindo as normas para bitolas de fios e ligação de
conectores , de acordo com as distãncias e potências a serem utilizadas.
7 - Sempre ligue o aparelho com os controles de volume abaixados ( ZERO),
antes de aumentar o volume ligue
todos os processadores de sinal, console de mixagem e fontes de programas para que os mesmos não ocasionem
transientes (estouros) nos falantes proporcionando danos aos mesmos.

8 Verifique se as impedâncias obtidas com associações dos falantes é realmente a desejada e se estão dentro dos
~

parâmetros necessários para o bom funcionamento do aparelho (minimo 2 OHMS).
9 - Nunca faça ou remova conexões com o aparelho ligado, isto poderá causar danos ao aparelho e aos periféricos.
10 - Não tigue o amplificador em caso de umidade ou se o mesmo estiver molhado.
11 - Evite trabalhar com o Ied indicador de clip constantemente aceso, pois com o limiter ligado existe uma modulação
da dinâmica do sinal dentro da capacidade total do aparelho. fazendo com que a potência musical útil do amplificador
aumente em até 100% mantendo a distorção em no máximo 1% , isso faz com que o amplificador forneça uma
potência acima das especificações e pode causar o superaquecimento do aparelho. Com o limiter desligado este led
estará indicando clipamento do aparelho.
12 - Faça periodicamente a manutenção de cabos de sinal, conectores e plug's e sempre utilize material de boa
qualidade. pois a maior parte de problemas de mau contato e problemas intermitentes são causadas por cabos e
conectores de má qualidade ou em péssimo estado de conservação.
13 Não abra o aparelho ou tente fazer modificações em seus circuitos por conta própria, pois isso pode causar
danos irreparáveis e a perda total da garantia. Solicite qualquer manutenção a nossa rede de assistência técnica
autorizada mais próxima.
EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O DEPARTAMENTO TÉCNICO DE NOSSA EMPRESA
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DESCRiÇÃO DOS CONTROLES DO PAINEL FRONTAL
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1 - CHAVEMAINPOWER. Estas chaves ligam e desligam os canais do aparelho, estes canais são
independentes e para que sejam ativados é necessário que as duas chaves sejam acionadas ( cada chave
ativa o canal respectivo à mesma) , pois cada canal possui a sua própria fonte de alimentaçãoe funciona
mesmo que o outro canal esteja queimado ou danificado sem qualquer perda ou alteraçãode qualidade.
2 LED DE INDICAÇÃOONl OFF -Indica a condiçãodo canal do aparelho (ligado ou desligado).
3 LED'S HIGHTEMPI DC Atua quando o canal é ligado enquantoo circuito de proteçãoverifica se não
há problemasno canale tambémquandoas funçõesde DC e superaquecimentoforem ativadas pelo circuito
de proteção.Veja na folha 5, deste manual ,o funcionamento do circuito de proteção inteligente e suas
indicações.

-

-

4

-

-LEO'S OE FUSE OPEN -Indicam

-

se o fusível de seu respectivo canal está aberto (queimado).

-

5 LED'S OE CLlP Estes indicadorestem dupla função, quando a chave de UMITER (Paineltraseiro)
estiverativadaa funçãodestesled's é de avisarque o circuito de limiter(compressão) estáatuandoevitando
portantoo clipamento do sinal de saída e quando a chave UMITER estiver desativadaestes led's tem a
função de TRUE CUP avisando que existe na saída de seu respectivo canal uma distorção superior a
O,5%.Leia atentamente o item 11 da folha 2 ,deste manual, para nlo prejudicar o bom funcionamento
de seu aparelho.

6 - LEO'ACTIVE- Estes led's indicam que o seu respectivo canal está pronto para o funcionamento ou seja
, o circuito de proteção inteligente já verificou todas as condições do canal e ativou o relê de saída.Você

encontrará maiores detalhes na folha 5 deste manual sobre o funcionamento destes led's.
7 - LEVELLEFTE LEVELRIGH- Controlam o volume se sinal de seus respectivos canais.

8 - SAÍDA OE AR - Nunca obstrua esta saída de ar para evitar problemas de super aquecimento de seu
aparelho.
9 - VU BARGRAF -Indicam com precisão a potência que está sendo utilizada nos canais do aparelho.
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1 CABO DE FORÇA certiftque-$e de que a rede elétrica local tem condições de lhe fornecer a potência neces$ária
para o consumo deste aparelho com alguma margem de segurança. Nunca deixe de fazer a ligação do terra de AC (fio
azul do cabo de força) com o terra de seu sistema, para reduzir o risco de choques elétricos e rufdos indesejáveis.

-

-

2 CHAVE SELETORA DE TENSÃO Este aparelho possui fontes independentespara cada canal, por isso é
necessário que em caso de alteração na posição da chave (110V/220V), esta alteração seja feita nas duas
chaves.Veriflquesempre se a tensão ( 110V/220V) selecionadanestas chavesé realmentea tensão que a rede focal
oferece, paraevitarqueima do aparelho.
3

-TRAVA

SELETORA

DA CHAVE

DE TENSÃO

-Para

maior segurança

utilize esta trava após o ajuste de tensão da

chave seletorade tensão, evitando possiveisacidentes.

-

4 - FusívEIS DE AC ( LEFT E RlGH ) Para maior proteção de seu equipamento, utilize sempre fusiveis corretos de
acordo com a rede a qual o aparelho será ligado. (IS-703 - para 110V 20A e para 220V -10A) , ( IS-803- para 110V
30A e para 22OV 15A). Lembre-se que é neces$árioverificar os fusíveis dos dois canais, pois as fontes são
independentes.
5 - FAN FUSE - Fusível do turbo ventilador, O,SApara qualquer tensão, pois o turbo ventilador está ligado internamente
para operar em 110V.
6 ENTRADA DE AR Nunca obstrua a entrada de ar para que o aparelho sofra super aquecimento.
7 - CHAVE STEREO/PARAL Está chave permite a ligação do mesmo sinal de entrada para os dois canais, evitando
a utilização de cabos externos para jumpea-Ios , bastando para isso mudar a chave para a condição PARALELO. Na
posição STEREO o aparelho funciona normalmente com os canais independentes.
8 CHAVE LlMITER Esta chave fornece a opção de ligar ou desligar o compressor interno à entrada do circuito. É
recomendável que se trabalhe com o limiter sempre ligado para maior proteção dos falantes.
9 BORNES DE FALANTES - Este aparelho possui dois pares de bornes de salda para cada canal, para facilitar as
ligações dos falantes e por causa da alta potência que o mesmo oferece.
Estas entradas são balanceadas sendo, PtNO1 - TERRA; PINO210 - CONECTORES DE ENTRADA DE SINAL
Entrada não inversora (HOT) e PINO3 Entrada inversora (negativa). Cada canal deste amplificador possui dois conectores
XLR , sendo 01 fêmea para entrada de sinal e o outro macho para usar como split (ligação para outro amplificador).
11 BORNE DE CHASSI Este bom e é ligado ao chassi do aparelho e isolado do terra do aparelho para evitar o "Ioop

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de terra" que geralmentecausa "ronco" em seu P.A., caso necessite, use umjumper destebome parao bome de terra
de sinal (12).085: mantenha o borne de chassi sempre aterrado ao mesmo terra de ACdas fontes de sinal.
12 - BORNE DE TERRA DE SINAL - Este borne é ligado ao terra de sinal do amplificador e pode ser ligado ao terra
de sinal das fontes de sinal de audio , caso necessite e não haja "Ioop de terra" em seu sistema, use um jumper para
liga-Io ao borne de chassi (11).
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FUNCIONAM~NTODOSCIRCUITOS~ROTEÇÃO

-

1 FuslVEL DE REDE E LED FUSE OPEN

-Este fusível foi dimensionado

para suprir a potência do aparelho em

uma rede de 22OV, com uma margem de folga para que o mesmo pUdesse funcionarnas mais diversas variações
de rede encontradas em nosso país. Utilizarpara o 1$-803(fusrvelde 30A em 110Ve de 15Apara 22Ov)epara o IS703 (fusívelde 20A em 110Ve de 10A para 220V) e em caso de queima do fusível o LED DE FUSE OPEN se
acenderá automaticamente indicando o problema.Nunca substitua os fusíveis por fusfveis de amperagem maior
do que às recomendadas, pois isso poderá causar danos maiores ao aparelho caso este esteja com problemas.
2 CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS NAS SAlDAS DE FALANTES Este aparelho possui dois
circuitosde proteção eletrônica contra curtocircuitoe sobrecarga em suas sardas (LIMITE
R e circuitoconvencionaJ),
fazendo com que a potência de saída do amplificadorseja limitadaautomaticamente em caso de alto consumo de
corrente, o que ocorre quando a carga aplicada as suas saídas é muito baixa ( menor que 2 OHMS) ou quando
existe curto circuitona salda .0 sinal é automaticamente restabelecido assim que o problema for sanado ,sem que
haja danos ao equipamento.
3 CIRCUITO DE PROTEÇAo CONTRA SUPER AQUECIMENTO Mesmo que a linha IS tenha sido projetada
para trabalhar nas condições mais adversas de temperatura, de modoa funcionarsem que fique ligandoe desligando
periodicamente, o uso deste circuitose toma necessário, poisalguns fatores como: Quebra dos turbo ventiladores
, boqueio nas entradas ou saídas de ar , utilizaçãode cargas inferioresàs permitidasem suas sardas, instalação
emlocaisque nãoofereçamboacirculaçãode ar e ete..., poderiamfazer com que a temperatura de seus dissipadores
chegassem a mais do que os 100 graus Celsius , o que comprometeria a vida útildos transistores de potência,
capacitores , diodos e transformador, podendo ocasionar a queima dos mesmos. Seu funcionamento é simples,
mas eficaz, assim que a temperatura dos dissipadores ultrapassa 95 graus, os sensores de temperatura ativam o
circuitode proteção inteligentefazendo com que o sinal de salda do aparelho seja interrompido, através de relê de
alta corrente, em seguida ocorre o resfriamento dos dissipadores (máximo4 minutos).O circuito restaura o sinal
gradativamente assim que os dissipadores chegarem à 75 graus ativando o AUTORAMP , circuitode rampa
ascendente.
4 - FILTROSCONTRAFREQU~NClASSUB SÔNICASE ULTRA-SÔNICAS- Por ser um amplificadorclasse
AS , com seus circuitos muito estáveis, componentes de ultima geração e de boa qualidade, a velocidade de
resposta às frequênciasaplicadas a seus circuitosé altíssima( SLEW RATE) e sem os filtroseste aparelho
operaria com frequências de 5 HZ à 150 kHZ , estando sujeito a captar e reproduzir frequências que podem
danificar os falantes e tweeter's , por esse motivofoi incorporado ao circuitofiltrospassivos de maneira a deixar
que só a faixade audio seja reproduzida , sem que ocorra perdas na nitideze qualidade do som e seu sistema fique
protegido.
S - CONTROLEAUTOMÁTICODE NIVEL DC NA SAlDA DO AMPUFICADOR - Este circuitofunciona através
de urna constante realimentação do sinal de sarda para o sinal de entrada, comparando os mesmos e corrigindoo
sinal caso haja necessidade. Uma vez que na entrada do circuitoexiste um filtropara baixas frequências (incluindo

-

-

-

-

DC ) o nfvel de DC na sarda tende a se manter em no máximo 5mV.
6 - DELAY COM REL~ (SOFT START) E AUTO RAMP

- Ao

se ligar o aparelho

o circuito de proteção

inteligente

faz a verificação de todo o funcionamento dos circuitos internos certificando-se que os mesmos não estão alterados
(Ied de high temp I DC permanece aceso), esta verificação é realizada em + ou 4 segundos, período em que o

-

amplificador permanecerá em estado de MUTE , não existindoproblemas o relê de salda é ativado ao mesmo
tempo em que é enviado ao circuito de AUTO RAMP um sinal para que o mesmo libere o sinal gradatívamente Oed
de high templDC se apaga e led de ACTIVEacende).
7 - LIMITER(COMPRESSOR) - e um circuitoduplamente ativado, ou seja, recebe informações do circuito de
TRUE CLIP que compara os sinais de entrada e saída ativando<>limiterassim que a distorção ultrapasse 0,5% e
também é ativado por comparação de corrente do estágio classe A com o estágio de potência, o que faz com que
ele se auto ajuste as impedâncias de carga de sarda (8 , 4 e 2 OHMS).Sua função é impedir que o sinal de saída
sofra clipamentos por excesso de sinal de entrada ou por cargas muito baixas na saída, evitando queima dos
falantesA utilizaçãodo limiterfaz com que a potênciamusicalútil do amplificador aumente em até 100% e a
distorção se mantenha dentro de 1% no máximo.
8 - CIRCUITODE PROTEÇÃO CONTRA DC NA SAíDA Este circuito recebe informação do estágio de potência

-

e é ativadoautomaticamentese houver, porqualquermotivo, umatensãoDe superiora 2V nasaídado aparelho.
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lliFORMACÕES Gt=RA~SDE UTILIZAÇÃO
Os amplificadores classe AS são indicados para trabalhar em todas as frequências de audio porque
oferecem nesta faixa (20HZ a 20KHZ) baixa distorção fidelidade de reprodução. estabilidade de seus
circuitos. boa relação consumoltemperatura/potência e toda a potência de sua fonte de alimentação. bem
como toda a capacitância desta fonte. estão disponíveis o tempo todo em seu estágio de potência fazendo
com que os amplificadores classe AS estejam o tempo todo preparados para reproduzir os picos de sinal em

.

.

qualquer frequência de audio . o que não acontece com os amplificadoresclasse H . impossibilitandoos
mesmos de operarem nas frequências médias e altas com a mesma potência e desempenho que operam
em graves.
A versatilidade dos amplificadores classe AS é muito grande justamente por não estarem obrigados a
reproduzir s6 uma faixa de frequência (grave. médias graves. médias altas ou altas). isso faz com que a
possibilidade de ligações e de utilização desses amplificadores seja muito ampla e limitada apenas pela
necessidade do sistema.
Exemplos de utilização em 3 vias com carga de 2 OHM8:
R8 612 (2000W RMS) para graves, 550 XT (1400W RMS) para médios e 350 RT (800W RMS) para altas.
18703 (3300W RMS) para graves, R8 612 (2000W RMS) para médios e 550 XT (1400W RMS) para altas.
18 803 (5000W RMS) para graves, 18 703 (3300W RMS) para médios e R8 612 (2000W RMS) para altas.
Podemos também utilizar um amplificador classe AS para reproduzir duas faixas de frequência em um
sistema, apenas mudando a impedãncia das cargas em suas saídas ou controlando as potências nos
atenuadores de volume do crossover ou dos amplificadores para que o resultado final seja uma resposta
plana das frequências.
Exemplo de utilização em quatro vias com 01 18 803 para amplificar graves em um canal e médios
graves em outro canal e 01 18 703 para amplificar médias altas em um canal e altas em outro canal:
18 803 (2500W RMS 1 canal em 2 OHMS) para graves, 18 803 (1650W RMS 1 canal em 4 OHMS) para
médios graves. 18 703 (1000W RMS 1 canal em 4 OHMS) para médias altas e 18 703 (580W RMS 1 canal
em 8 OHMS) para altas, ou ainda:
18803 (2500W RMS 1 canal em 20HMS) para graves, 18803 (outro canal ligado em 20HMS . com
potência controlada no crossover ou atenuador de volume do amplificado" para médios graves, 18 703

(1650W RMS 1 canal em 2 OHMS . com potência controlada no crossover ou atenuador de volume do
amplificador) para médias altas e 18 703 (outro canal ligado em 2 OHMS . com potência controlada no
crossover ou atenuador de volume do amplificador) para altas.
Podemos ainda utilizar um amplificador classe AS para reproduzir todas as faixas de frequências ( FULLRANGER). bastando para isso que as caixas acústicas tenham em seu interior um crossover passivo e que
sua potência ou a potência resultante da associação das caixas seja igualou superior à potência fomecida
pelo amplificador.

Exemplo de utilização em full-ranger:

-

18 703 em 8 OHMS 1 caixa de 600W RMS / 8 OHMS por canal.
18 803 em 4 OHMS - 2 caixas de 825W RMS /8 OHMS por canal.
18 803 em 2 OHMS - 4 caixas de 650W RMS /8 OHMS por canal.
Como podemos ver. a utilização dos amplificadores classe AS pode ser muito variada e vai depender da
necessidade de cada sistema e de cada evento, essa versatilidade vai proporcionar uma melhor relação
custo/benefício com um alto rendimento e qualidade de som nas mais diversas situações e condições de
uso.No entanto é necessário lembrar que o resultado final não depende apenas dos amplificadores. mas
também das ligações. dos periféricos, das caixas acústicas, da rede de alimentação local. etc... ,por isso
, em caso de dúvida ou mau funcionamento de um de nossos aparelhos, entre em contato com nossa
empresa ou uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que juntos possamos esclarecer e ou
resolver o problema.
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ESQUEMA DE LIGACÃO
Utilização em 8 Q :
15-703
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Para graves ou médio-graves,
acionando 2 alto-falantes de 80 (1 por
canal) de 12"ou 15" superpesado com
580W RMS por falante.Ou ilustração ao
lado com potência proporcional.
15-803
Para graves ou médio-graves,
acionando 2 alto-falantes de 80 (1 por
canal) de 15"ou 18" superpesado com
920W RMS por falante. Ou ilustração ao
lado com potência proporcional.
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Utilização em 4 Q :
18-703
Para graves ou médio-graves,
acionando 4 alto-falantes de 8Q (2 por
canal) de 1Z'ou 15" superpesado com
51OW RMS por falante. Ou ilustração ao
lado com potência proporcional.
15-803
Para graves ou médio-graves,
acionando 4 alto-falantes de 8Q (2 por
canal) de 15" ou 18" superpesado com
825W RMS por falante.Ou ilustração ao
lado com potência proporcional.

Utilização em 2 Q :
15-703
Para graves ou médio-graves,
acionando 8 alto-falantesde 8r.! (4 por
canal) de 1Z'ou 15" superpesado com
412W RMSpor falante.
1S-803
Para graves ou médío-graves,
acionando 8 alto-falantesde 8Q (4 por
canal) de 15" ou 18" superpesado com
650W RMSpor falante.
Estes aparelhos podem ser utilizados em
todas as faixas de frequência por serem
classe AS, apresentando
um excelente
desempenho. Para isso utilize a mesma
quantidade
de
Superdrivers
ou
Supertweeters para cada ligação acima ,
obedecendo as mesmas impedâncias e
potências utilizadas nos falantes.
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Este esquema de ligação é ilustrativo e denonstra uma ligação simples em 8 , 4 e 2 OHMS , feita com caixas fuI! range
de 3 vias, associadas em paralelo (4 e 2 OHMS).Note que a fonte de sinal (pré mixer) é a mesma para as 3 ligações,
para mostrar que os conectores de entrada estão ligados internamente em paralelo e podem ser utilizados como "SPLfT"
, não sendo obrigatória a sua utilização desta maneira.
Você pode optar por ligações mais complexas com crossover de 2 , 3 , 4 e 5 vias seguindo as informações da coluna
localizada ao lado de cada ligação (representada acima) , melhorando o desempenho de seu amplificador e de seu
sistema.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TOTAL ( ElA

- 1KHZ < 0,05%

- THD )
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