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INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição do amplificador TIMES ONE XS-804, XS-1004, XS-1504, XS-2004.
Você está adquirindo o resultado de mais de vinte anos de experiência com aparelhos de som
profissional, dos quais, sempre procuramos em nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento,
aprimorar nossos equipamentos para que os mesmos pudessem alcançar um estágio elevado de
confiabilidade, segurança, tecnologia e qualidade realmente profissional.
O excelente desempenho de nossos aparelhos se deve ao fato de estarmos constantemente
aprimorando e desenvolvendo seus circuitos e também por terem sido projetados para trabalhar sob
condições adversas, por sua montagem simplificada, por sua construção robusta, pelo rigoroso
controle de qualidade interno e a utilização de componentes de ultima geração e de ótima qualidade.
No entanto é necessário que se leia atentamente este manual, para que se possa entender o
funcionamento deste aparelho e se obtenha dele o máximo rendimento possível sem provocar
danos ao equipamento e ao seu sistema.
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CARACTERíSTICAS GERAIS

~ Designavançadoe lay-outinternodesenvolvidoparafácilmanutençãodoscircuitos.
- 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 ruídos

nos cabos de sinal de entrada. 08S: 8alanceamento eletrônico do sinal.
- Circuito de proteção eletrônico do amplificador contra curto-circuito ou sobrecarga na saída.
- Circuito de proteção contra super aquecimento e DC na saída, com relê de alta corrente.
~ Filtro contra freqüências subsônicas e ultra~sônicas.
~ Fonte de alimentação super dimensionada com transformador toroidal e capacitores tipo giga elco.
- Refrigeração feita por turbo ventilador e dissipadores com grande área de dissipação.
~ Circuito classe A8, indicado para trabalhar em qualquer faixa de freqüência (fuI! range).

CUIDADOS COM O APARELHO

1. Abra a caixa do aparelho e certifique-se de que está tudo em ordem, a PROXIMITYmantém 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 racks apropriados.

3. Em caso de instalação em rack, verifique se as entradas e saídas de ar estão realmente
desobstruídas, oferecendo uma vazão mínima de 80 litrosde ar porsegundo para cada aparelho e
se a temperatura ambiente não excede a 50 graus Celsius.

4. Verifique se a rede de alimentação AC, na qual o aparelho será ligado é de 120V ou 240V, se as
chaves de seleção de voltagem do aparelho estão na posição certa e se a rede oferece os
requisitos necessáriospara 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 ruídos indesejáveis.

6. Faça as ligações dos sinais de entrada e falantes sempre seguindo as normas para bitolasde fios
e ligação de conectores, de acordo com as distâncias 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 são realmente as desejadas e
se estão dentro dos parâmetros necessários para o bom funcionamento do aparelho (mínimo 4
OHMS).

9. Nunca faça ou remova conexões com o aparelho ligado, isto poderá causar danos ao aparelho e
aos periféricos.

10. Não ligue o amplificador em caso de umidade ou se o mesmo estiver molhado.
11. 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.

12. 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. Solicitequalquer 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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Q..ESCBJCÃODOS CONTROLES DO PAINEL FRONTAL
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1. CHAVE POWER - Esta chave liga e desliga os dois canais do aparelho simultaneamente.
Este aparelho é fabricado para redes de 120 e 240V sendo protegido por fusivel - veja
folha 5 item 1. Em caso de queima de fusivel, procure uma de nossas assistências
técnicas autorizadas, pois os mesmos foram calculados para atender a potência de seus
respectivos aparelhos.

2. ATENUADORES DE NíVEL DE SINAL DE ENTRADA- Controlam o volume de saida de
sinal de seus respectivos canais, sendo CH A canal esquerdo e CH B canal direito.

3. SAíDADE AR - A linha XS da TIMESONE possui um turbo-ventilador, para garantir
excelente refrigeração de seus circuitos, evitando que este fique ligando e desligando
durante a operação, por issO,nunca obstrua as entradas e saídas de ar do aparelho.

4. lED'S ACTIVEE DCITEMP- Indicam a condição do aparelho, ACTIVE- prontopara operar,
ou seja, o circuito de proteção inteligente já verificou todas as condições do canal e ativou o
relê de saída, DC/TEMP - indica que o canal está desativado por alta temperatura dos
dissipadores ou DC na saída do aparelho.

5. lED'S SIGNAl E CLlP - O SIGNAl indica a presença de sinal na saída (Ied verde piscando
ou acesso), e o CLlP indica o limitede potência do aparelho (quando o led vermelho começa
a acender o aparelho está próximo de seu limite, ou seja, vai começar a "clipar". Pode-se
trabalhar com este led piscando ocasionalmente, porém se esta indicação for constante deve-
se atenuar o nivel de entrada de sinal.
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~ DOS CONTROLES DO eAINEL TRASEIRO
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1. CABO DE FORÇA - Este aparelho foi construído para operar em rede de 120Vac e 240Vac,
bastando para isso que se selecione a tensão desejada na chave seletora de tensão (item 5).
Certifique-se de que a rede elétrica local tem condições de lhe fornecer a potência necessária
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 os
riscos de choque elétrico e ruídos indesejáveís.

2. FusíVEL DE PROTEÇÃO - Deve se utilizar fusível de: 10 Amperes para o XS-804, 15
Amperes para o XS-1004, de 15 Amperes para o XS-1504, de 20 Amperes para o XS-2004, em
rede de 120V, e fusível 7 Amperes para o XS-804, 10 Amperes para o XS-1004, de 10
Amperes para o XS-1504, de 15 Amperes para o XS-2004, em rede de 240V. Em caso de
queima fusível não substitui-Io por de maior corrente, pois se o aparelho estiver com problemas
estes poderão ser agravados pela utilização de fusível incorreto.

3. ENTRADAS DE AR - Nunca obstrua as entradas de ar do aparelho, para não prejudicar o seu
rendimento.O fluxode ar na linhaXS é feito do painel traseiro para o painel frontal, certifique-se
de que este fluxo não seja prejudicadopelo rackou poraparelhos que tenham fluxocontrário.

4. GROUNDLlFT - Esta chave na posição ligado conecta o chassis ao terra da fonte de
alimentaçãodo aparelho.Na posiçãoLlFT (desligado) isola o chassisdo amplificadordo terra
da fonte.

5. CHAVE SELETORA DE TENSÃO - Esta chave permite a utilização do aparelho em 120V ou
240V, bastando para isso selecionar a tensão desejada. Sempre verifique a tensão da rede
local antes de ligar o aparelho, para evitar danos ao mesmo. Utilize sempre o fusível adequado
a rede utilizada (ver item 2 desta folha).

6. CONECTORES DE ENTRADA DE SINAL - Estas entradas são balanceadas sendo, PINO 1:
TERRA, PINO 2: Entrada não inversora (HOT) e PINO 3: Entrada inversora (negativa). Para
utilizar o aparelho com sinal não balanceado, jumpeie o pino 1 (terra) com o pino 3 (entrada
inversora) e mantenha a entrada de sinal (HOT) no pino 2. Cada canal deste amplificador
possui dois conectores XLR, sendo 01 fêmea para entrada de sinal e o outro macho para usar
como split (ligaçã9 para outro amplificador).

7. BORNES DE SAlDA - Para ligação dos falantes, verifique nas folhas "6"e "7" deste manual
como efetuar as ligações de saída de sinal.

8. CHAVE SELETORA STEREO/PARAL - Esta 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 mudara chave para a condiçãoPARALELO. Na posição STEREO o aparelho funciona
normalmente com os canais independentes.
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CIRCUITOS DE PROI.EÇÃO

1. FusívEL DE REDE- Este fusívelfoidimensionado para suprira potência do aparelho em uma rede
de 120V, com uma margem de folga para que o mesmo pudesse funcionar nas mais diversas
variações de rede encontradas em nosso país. Deve se utilizarfusívelde: 10 Amperes para o XS-
804, 15 Amperes para o XS-1004, de 15 Amperes para o XS-1504, de 20 Amperes para o XS-
2004, em rede de 120V,e fusível 7 Amperes para o XS-804, 10 Amperes para o XS-1004, de 10
Amperes para o XS-1504, de 15 Amperes para o XS-2004, em rede de 240V. Em caso de queima
fusível não substitui-lo por de maior corrente, pois se o aparelho estiver com problemas estes
poderão ser agravados pela utilizaçãode fusível incorreto.

2. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS NAS SAíDAS DE FALANTES - Este aparelho
possui circuitode proteção eletrônico contra curto circuitoe sobrecarga em suas saídas, fazendo
com que a potência de saída do amplificador seja limitada automaticamente em caso de alto
consumo de corrente, o que ocorre quando a carga aplicada a suas saídas é muito baixa (menor
que 4 OHMS)ou quando existe curto circuitona saída. O sinal é automaticamente restabelecido
assim que o problema forsanado, sem que haja danos ao equipamento. OBS:Como este circuitofoi
construído com referencia ao terra do aparelho, ele não atuará em caso de ligação em ponte
(BRIDGE).

3. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO - Mesmo que a linha XS tenha sido
projetada para trabalhar nas condições mais adversas de temperatura, de modo a funcionar sem
que fique ligando e desligando periodicamente, o uso deste circuitose torna necessário, pois alguns
fatores como: quebra do turbo-ventilador, bloqueio nas entradas ou saídas de ar, utilização de
cargas inferiores às permitidas em suas saídas, instalação em locais que não ofereçam boa
circulação de ar e etc. poderiam fazer 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 ativa o circuitofazendo com que o sinal de entrada
seja interrompido,em seguida ocorre o resfriamentodos dissipadores(máximo4 minutos).O
circuitorestaurao sinalassimqueosdissipadoreschegarema 75 graus.

4. FILTROS CONTRA FREQUÊNCIASsua SÔNICAS E ULTRA-SÔNICAS- Por ser um
amplificador classe AB, com seus circuitos muito estáveis,componentes de últimageração e de boa
qualidade, a velocidade de resposta às freqüências aplicadas a seus circuitos é altíssima (SLEW
RATE) e sem os filtros este aparelho operaria com freqüências de 5HZ a 150 kHZ estando sujeito a
captar e reproduzir freqüências que podem danificar os falantes e tweeter's, por esse motivo foi
incorporado ao circuito filtros passivos de maneira a deixar que só a faixa de áudio seja
reproduzida, sem que ocorra perdas na nitidez e qualidade do seu som e seu sistema fique
protegido.

5. CIRCUITODE PROTEÇÃO CONTRA De NAS SAíDAS- Este circuito foi projetado para não
permitir níveis de DC maiores que 3V na saída, caso isso ocorra o circuito de proteção desativa o
relê de saída (o led de DC/TEMP é ativado e o de ACTIVE se apaga) protegendo os falantes até
que o problema seja solucionado.

6. TURN ON DELAY - Ao se ligar o aparelho, um circuito temporizador que controla os relês de
saída de cada canal retarda a sua conexão, isto ocorre para que os circuitos de proteção de DC e
altas temperaturas verifiquem se há algum problema nos circuitos do aparelho e para que os
circuitos internos se estabilizem e não produzam transientes que danificariam os falantes (estouros
nas caixas). Este circuito também é ativado quando o amplificador retoma de qualquer estado de
proteção.
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INFORMACÕES GERAIS DE UTILlZACÃO

Os amplificadores classe AS são indicados para trabalhar em todas as freqüências de áudio (20HZ a
20 KHZ), pois nesta faixa oferecem baixa distorção, fidelidade de reprodução, estabilidade em seus
circuitos e boa relação consumo / temperatura / potência.
Nos classe AS a máxima eficiência de sua fonte de alimentação, bem como, toda a capacitância de
seus filtros estão disponíveis o tempo todo para o estágio de potência, fazendo com que eles estejam
sempre prontos para reproduzir os picos de sinal em qualquer freqüência de áudio, o que não acontece
com os amplificadores classe H, que não operam nas freqüências médias e altas com o mesmo
desempenho que operam em graves. A versatilidade dos amplificadores classe AS é muito grande
justamente por não estarem restritosa reproduzir apenas uma parte das freqüências de audio, isso faz
com que a possibilidade de ligações e de utilização desses amplificadores seja ampla e limitada
apenas pela necessidade do sistema.

Exemplos de utilização em 3 vias com carga de 4 OHMS:

-XS-2004(2000W ) para graves, XS-1504 (1500W) para médios e XS-1004 (1000 W) para altas.
- XS-1504(1500W)paragraves,XS-1004(1000W) paramédiose XS.;804(800W) paraaltas.
- XS-1004(1OOOW) paragraves,XS-804(800W) paramédiose AS-400(400W) paraaltas.

Podemos também utilizar um amplificador classe AS para reproduzir duas faixasde freqüência em um
mesmo sistema apenas mudando a impedância 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:

- XS-2004(2000W RMS) para amplificar graves em um canal e médios graves em outro canal e XS-
804 (800W RMS) para amplificar médias altas em um canal e altas em outro canal.
- XS-1504 (1500W RMS) um canal parâ graves, e o outro canal para médios graves, e XS-1004
(1OOOWRMS) um canal para médias altas e o outro canal para altas, ou ainda:
- XS-2004 (2000W RMS) um canal para graves e o outro canal com potência controlada no
crossover ou atenuador de volume do amplificador para médios graves, e XS-804 (800W RMS)
um canal para médias altas e outro canal 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 freqüências (FULL
-RANGER), 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
fornecida pelo amplificador.

Exemplo de utilização em full-ranger:

XS-1004 em 8 OHMS- 1 caixa de 340W RMS/8 OHMS por canal.
XS-1004em4 OHMS- 2 caixasde 250WRMS/8 OHMSporcanal.

Como podemos ver, a utilização dos amplificadores classe AS pode ser muito variada e vai depender
da necessidade de cada sistemae de cada evento,essaversatilidadevai proporcionaruma 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 assistênciastécnicas autorizadas
para que juntos possamos esclarecer e ou resolver o problema.
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ESQUEMA DE .bjGACÃO

XS-2004

Para graves, médias graves, médias altas e
altas acionando 4 transdutores de 8 Q (2 por
canal) com 500W RMS por falante. Ou
ilustração ao lado.
Estes aparelhos podem ser utilizados em
todas as faixas de freqüência por serem
classe AR, apresentando um excelente
desempenho.

Este esquema de ligação é ilustrativo e demonstra uma ligação simples em 8 e 4 OHMS, feita com
caixas full range de 3 vias, associadas em paralelo (4 OHMS). Note que a fonte de sinal (pré-mixer)
é a mesma para as 2 ligações, para mostrar que os conectores de entrada estão ligados
internamente em paralelo e podem ser utilizados como "SPLlT", 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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Utilização em 8 Q :
XS-804

Para graves, médias graves, médias altas e
altas acionando 2 transdutores de 8 Q (1 por
canal) com 250W RMS por transdutor. Ou
ilustração ao lado.

XS-IOO4

Para graves, médias - graves médias altas e
altas acionando 2 transdutores de 8 Q (1 por
canal) com 340W RMS por transdutor . Ou
ilustração ao lado.

XS-1504

Para graves, médias graves, médias altas e
altas acionando 2 transdutores de 8 Q (1 por
canal) com 450W RMS por falante. Ou
ilustração ao lado.

XS-2004

Para graves, médias graves, médias altas e
altas acionando 2 transdutores de 8 Q (1 por
canal) com 600W RMS por falante. Ou
ilustração ao lado.

Utilização em 4 Q :
XS-804

Para graves, médias graves, médias altas e
altas acionando 4 transdutores de 8 Q (2 por
canal) com 200W RMS por transdutor. Ou
ilustração ao lado.

XS-IOO4

Para graves, médias - graves médias altas e
altas acionando 4 transdutores de 8 Q (2 por
canal) com 250W RMS por transdutor . Ou
ilustração ao lado.

XS-1504

Para graves, médias graves, médias altas e
altas acionando 4 transdutores de 8 Q (2 por
canal) com 375W RMS por falante. Ou
ilustração ao lado.
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AMPLIFICADORES

ESPECIFICAÇÕES

TIMES ONE

TÉCNICAS

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA IMPEDÂNCIA DE ENTRAD
BALANCEADA: BALANCEADA: BALANCEADA: BALANCEADA:

10 K OHMS 10 K OHMS 10 K OHMS 10 K OHMS

A PROXIMITY SE RESERVA O DIREITO DE PROMOVER MODIFICAÇOES SEM PREVIO AVISO
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POTÊNCIA TOTAL: POTÊNCIA TOTAL: POTÊNCIA TOTAL: POTÊNCIA TOTAL:
B Q - 500 W RMS B Q - 680 W RMS 8 Q - 900 W RMS B Q -1200 W RMS
4 Q - 800 W RMS 4 Q - 1000 W RMS 4 Q -1500 W RMS 4 Q - 2000 W RMS

RESPOSTA DE RESPOSTA DE RESPOSTA DE RESPOSTA DE
FREQÜÊNCIA: FREQÜÊNCIA: FREQÜÊNCIA: FREQÜÊNCIA:
15 HZ A 25 KHZ 15 HZ A 25 KHZ 15 HZ A 25 KHZ 15 HZA25 KHZ

THD -@ 100 W -4 Q: THD -@ 100 W -4 Q: THD - @ 100 W - 4 Q: THD - @ 100 W - 4 Q
> 0,03% > 0,03% > 0,03% > 0,03%

SLEW RATE: SLEW RATE: SLEW RATE: SLEW RATE:

35V/f.1S 35V/f.1S 35V/f.1S 35V/f.1S

FATOR DE FATOR DE FATOR DE FATOR DE
AMORTECIMENTO: AMORTECIMENTO: AMORTECIMENTO: AMORTECIMENTO:

900:1 900:1 900:1 900:1

SENSIBILIDADE DE SENSIBILIDADE DE SENSIBILIDADE DE SENSIBILIDADE DE

ENTRADA: ENTRADA: ENTRADA: ENTRADA:

0,775 V 0,775 V 0,775 V 0,775 V

RELAÇÃO SINAL RELAÇÃO SINAL RELAÇÃO SINAL RELAÇÃO SINAL
RuíDO: RuíDO: RuíDO: RuíDO:
>-100dB >-100dB >-100dB >-100dB

CROSST ALK: CROSST ALK: CROSST ALK: CROSST ALK:
> -100dB > -100dB > -100dB > -100dB

PESO: PESO: PESO: PESO:
20 KG 21,5 KG 23 KG 24,8 KG

DIMENSÕES: DIMENSÕES: DIMENSÕES: DIMENSÕES:
L:19" L:19" L:19" L:19"
A: 5 1/4" A: 5 1/4" A: 5 1/4" A: 5 1/4"
P: 17" P:17" P:17" P:17"

CONSUMO MAX 120V CONSUMO MAX 120V CONSUMO MAX 120V CONSUMO MAX 120V
UNIDADE WATTS: UNIDADE WATTS: UNIDADE WATTS: UNIDADE WATTS:

1300 1700 2500 3400


