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WARUNKI GWARANCJI

Firma ADS s.c.gwarantuje Pañstwu, ¿e zakupiony u autoryzowanego dystrybutora jej nowy
produkt jest wolny od wad materia³owych i monta¿owych. W przypadku uszkodzenia zapewniamy
bezp³atny serwis przez 60 miesiêcy od daty zakupu stwierdzonej w dowodzie sprzeda¿y,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 66 miesiêcy od daty produkcji.
W okresie gwarancyjnym nabywcy przys³uguje prawo bezp³atnej naprawy sprzêtu w przypadku
uszkodzeñ wynikaj¹cych z wad produkcyjnych.
Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane przez autoryzowany
serwis w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez nabywcê sprzêtu do naprawy - termin
mo¿e siê wyd³u¿yæ w przypadku koniecznoœci dostawy czêœci zamiennych z zagranicy.
Okres gwarancyjny przed³u¿a siê o czas naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzêtu
do naprawy, do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi do wykonania,
których zobowi¹zany jest u¿ytkownik we w³asnym zakresie i na w³asny koszt na przyk³ad:
zainstalowanie sprzêtu,sprawdzenie dzia³ania, konserwacja
(w szczególnoœci czyszczenie filtra py³owego), wymiana bezpieczników.
Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne oraz wywo³ane nimi wady
- uszkodzenia i wady wynik³e z niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi zainstalowania,
u¿ytkowania, przechowywania i konserwacji sprzêtu,
- uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami, przeróbkami lub zmianami
konstrukcyjnymi sprzêtu
dokonywanymi przez u¿ytkownika lub inne nieupowa¿nione przez producenta osoby,
- uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe typu: po¿ar, przepiêcie w sieci itp.

Bez karty gwarancyjnej sprzêt nie bêdzie naprawiany bezp³atnie !

Pamiêtaj, karta gwarancyjna to twoje pieni¹dze !
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ŒRODKI BEZPIECZEÑSTWA
U¿ytkownik powinien dok³adnie zapoznaæ siê z wytycznymi bezpieczeñstwa zanim uruchomi
urz¹dzenie. Trzeba zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi w celu póŸniejszego wykorzystywania,
jako Ÿród³o podstawowych informacji. Nale¿y starannie przestrzegaæ ostrze¿eñ i wytycznych,
jakie s¹ umieszczone na urz¹dzeniu, albo odpowiednich informacji ostrzegawczych podanych
w instrukcji obs³ugi.

OSTRZE¯ENIE !
W celu zmniejszenia ryzyka pora¿enia pr¹dem elektrycznym i po¿aru, nale¿y chroniæ
urz¹dzenie przed dzia³aniem deszczu i wilgoci. Nie otwieraæ obudowy, wewn¹trz zagra¿a
niebezpiecznie, wysokie napiêcie i nie istniej¹ tam ¿adne czêœci dozwolone do obs³ugi
przez u¿ytkownika. Tylko specjaliœcie mo¿na powierzyæ obs³ugê techniczn¹.

PRZESTROGA
ZAGRO¯ENIE PR¥DEM ELEKTRYCZNYM !
NIE OTWIERAÆ !

Symbol pioruna w równobocznym trójk¹cie ma na celu zwrócenie
uwagi u¿ytkownika na “niebezpieczne napiêcie“, wystêpuj¹ce bez
izolacji wewn¹trz urz¹dzenia.Napiêcie to mo¿e mieæ dostatecznie
du¿¹ wartoœæ, aby stanowiæ zagro¿enie dla cz³owieka.

!

Symbol wykrzyknika umieszczony w trójk¹cie równobocznym ma
na celu zwrócenie uwagi u¿ytkownika na to, ¿e s¹ wytyczne obs³ugi
i konserwacji (obs³uga techniczna), w postaci pisemnej za³¹czonej
do egzemplarza urz¹dzenia.
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ZALECENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
USTAWIANIE URZ¥DZENIA
Unikaj ustawiania urz¹dzenia w nastêpuj¹cych miejscach:
- nara¿one na bezpoœrednie promienie s³oneczne
- w których wystêpuje wysoka temperatura
- w których panuje du¿a wilgotnoœæ
- nara¿onych na silne wibracje
- na nierównej powierzchni
Takie warunki pracy mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia obudowy i/lub innych
czêœci - przez co skróci siê czas prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia.

WENTYLACJA
Umieszczaj urz¹dzenie w miejscu, gdzie bêdzie mia³o zapewnion¹ dobr¹ wentylacjê w odleg³oœci
przynajmniej 10 cm od œciany. Pamiêtaj aby zas³ony i inne podobne przedmioty nie zakrywa³y
otworów wentylacyjnych.

USTAWIANIE URZ¥DZEÑ NA WIERZCHU WZMACNIACZA
Nie umieszczaj ciê¿kich przedmiotów na wierzchu urz¹dzenia, ani na przewodzie sieciowym.
Mo¿e to doprowadziæ do trwa³ego odkszta³cenia górnej p³yty lub przeciêcia przewodu zasilaj¹cego.

NAPIÊCIE ZASILAJ¥CE
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ zasilane z sieci pr¹du sta³ego. Starannie upewnij siê jakie parametry
ma sieæ.

OBCHODZENIE SIÊ Z PRZEWODEM SIECIOWYM
Przy w³¹czaniu urz¹dzenia do sieci trzymaj mocno za wtyczkê i dobrze osadŸ j¹ w gnieŸdzie
sieciowym. Nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotnymi rêkoma. Unikaj przycinania, zarysowania,
nadmiernego zginania, rozk³adania i sk³adania przewodu sieciowego. Mo¿e to spowodowaæ
po¿ar lub pora¿enie elektryczne. Przy wy³¹czaniu urz¹dzenia z sieci nie ci¹gnij za przewód,
poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do pora¿enia elektrycznego.

CIA£A OBCE
- nie dopuszczaj do tego aby cia³a obce, takie jak: ig³y, monety, œrubki itp. przypadkowo wpada³y
do urz¹dzenia lub przedostawa³y siê przez otwory wentylacyjne, mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie wzmacniacza lub pora¿enie elektryczne.
- w ¿adnym wypadku nie dopuœæ do wylania wody lub innych p³ynów na urz¹dzenie, lub do jego
wnêtrza, mo¿e to spowodowaæ po¿ar lub pora¿enie elektryczne (jeœli do tego dojdzie natychmiast
wy³¹cz urz¹dzenie z sieci i skontaktuj siê z punktem serwisowym)
- unikaj rozpylania œrodków w aerozolach w pobli¿u urz¹dzenia

SERWIS
Nigdy nie próbuj rozbieraæ, przerabiaæ lub naprawiaæ urz¹dzenia. Jeœli podczas pracy wyst¹pi¹
jakiekolwiek problemy (przerywany dŸwiêk, wskaŸniki nie œwiêc¹, widaæ dym itp.), natychmiast
wy³¹cz wzmacniacz i skontaktuj siê z autoryzowanym punktem serwisowym. Jeœli nie bêdziesz
przestrzega³ powy¿szych œrodków ostro¿noœci, mo¿e dojœæ do pora¿enia elektrycznego.
Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas, wy³¹cz je z sieci.

KONSERWACJA
Czyœæ obudowê, p³ytê czo³ow¹ i regulatory miêkk¹ szmatk¹, lekko zwil¿on¹ roztworem ³agodnego
detergentu. Nie u¿ywaj ¿adnych materia³ów œciernych ani proszków do szorowania. Nie stosuj
rozpuszczalników takich jak alkohol i benzyna.
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CECHY WZMACNIACZY SERII PVA
Seria wzmacniaczy pracuj¹cych z lini¹ 100V przeznaczona jest g³ównie dla nag³oœnieñ
instalacyjnych takich jak: biurowce, centra handlowe, supermarkety, bary, obiekty
u¿ytecznoœci publicznej, itp. G³ówn¹ zalet¹ wzmacniaczy dla sieci 100V jest zmniejszenie
gruboœci kabli ³¹cz¹cych g³oœniki, w porównaniu ze wzmacniaczami niskonapiêciowymi.
Zasada transformacji jest podobna jak w sieci energetycznej, wiêksze napiêcie zapewnia
mniejszy pr¹d przy tej samej mocy. Dodatkowo przy wiêkszym napiêciu mo¿emy pogodziæ
siê z wiêkszym spadkiem napiêcia na przewodach doprowadzaj¹cych.
Wszystkie stopnie koñcowe w serii PVA pracuj¹ przy obni¿onym napiêciu zasilania, dziêki
czemu mo¿liwa jest praca nie tylko z napiêciem sieciowym, ale równie¿ z napiêciem
zasilania 24VDC (lub 18AC) w systemie awaryjnym. Prze³¹czanie napiêcia zasilania,
przy zaniku napiêcia sieciowego, odbywa siê automatycznie i bezg³oœnie. Stopieñ koñcowy
jest zintegrowany z transformatorem wyjœciowym, nawijanym w specjalny sposób,
dla uzyskania pe³nego pasma akustycznego w zakresie wysokich czêstotliwoœci. Stopieñ
koñcowy pracuje w zmodyfikowanej konfiguracji „pushpull". Zalet¹ tej konfiguracji jest to,
¿e dzia³a ona w sposób podobny do konfiguracji mostka, co pozwala na prawie dwukrotne
zmniejszenie pojemnoœci filtruj¹cych. W przeciwieñstwie do konfiguracji „push-pull", nasz
stopieñ koñcowy jest w pe³ni komplementarny (co owocuje m.in. ma³ymi zniekszta³ceniami),
nie trac¹c zalet standardowej konfiguracji „push-pull".
Stopnie koñcowe wyposa¿one s¹ w zabezpieczenia porównywalne do zabezpieczeñ we
wzmacniaczach estradowych. Zabezpieczenia te obejmuj¹ m.in. przekroczenie temperatury:
transformatora zasilaj¹cego, wyjœciowego i radiatora stopnia koñcowego; zwarcie i przeci¹¿enie;
przesterowanie (limiter), ³agodne w³¹czanie (softstart). Dziêki temu mo¿na je montowaæ w
instalacjach o zwiêkszonych wymogach co do niezawodnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej
i zabezpieczeñ awaryjnych.
Wzmacniacze wyposa¿one s¹ w wejœcia priorytetowe, za³¹czane za pomoc¹ dodatkowego
wejœcia lub sterowane automatycznie po pojawieniu siê sygna³u. Seria PVA posiada równie¿
wejœcia testowe, s³u¿¹ce do pod³¹czenia sygna³u ultrasonicznego pilota, wykrywaj¹cego
sprawnoœæ po³¹czeñ. Wejœcia symetryczne umo¿liwiaj¹ ³¹czenie kablami na wiêksz¹ odleg³oœæ,
bez ryzyka zak³óceñ i brumów sieciowych.
Filtr subsoniczny zabezpiecza g³oœniki, które czsto sa w takich instalacjach relatywnie s³abej
jakoœci. Filtr ten zabezpiecza równie¿ wzmacniacz przed nasyceniem transformatora wyjœciowego.
Wentylator ch³odzenia wymuszonego zmienia swoj¹ prêdkoœæ obrotow¹ w sposób ci¹g³y, zale¿ny
od temperatury radiatora. W przypadku, gdy wzmacniacz gra bardzo cicho, wentylator stoi lub
pracuje na minimalnych obrotach, dziêki czemu nie wci¹ga niepotrzebnie kurzu i nie zmniejsza
swej ¿ywotnoœci.
Seria PVA:
-Stopieñ koñcowy w zmodyfikowanej konfiguracji push-pull
-Zasilanie awaryjne 24VDC
-Wejœcia priorytetowe i testowe
-Limiter
-Filtr subsoniczny (Subsonic filter)
-Ch³odzenie wymuszone ze zmienn¹ prêdkoœci¹.
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE TYLNEJ
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CH 2 INPUT

24V

ROUTING 1-2

MODEL: PA 2-240
POWER AMPLIFIER

ALL Chs

OFF
IN

CONTROL

ON

IN

TEST IN
PRIORITY

1,6A

SERIAL:

PRIORITY

GND

MADE IN EUROPE
CONTROL

IN
VOLUME

IN
GND

HPF 240 Hz
OFF

IN
VOLUME

AUTO MANUAL
MODE

ON

HPF 240 Hz
OFF

CONTROL

AUTO MANUAL
MODE
TO REDUCE THE RISK OF FIRE
OR ELCTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
DO NOT INSERT ANY METAL OBJECTS
THROUGH VENTILATION GRILS.

ON

TEST IN

COM

8

70V

+

GND LINK

DC POWER

100V

+

+

COM
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100V
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WARNING !

+
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

+

+
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1. Prze³¹cznik HPF ( filtr górno przepustowy 240 Hz ) OFF - ON
2. Gniazdo wejœciowe PRIORITY IN
3. Gniazdo wejœciowe CH 1 INPUT
4. Potencjometr VOLUME PRIORITY CH 1
5. Gniazdo wejœciowe PRIORITY CONTROL
6. Gniazdo wejœciowe INPUT TEST IN dla wszystkich
7. Gniazdo wejœciowe PRIORITY IN
8. Gniazdo wejœciowe CH 2 INPUT
9. Potencjometr VOLUME PRIORITY 2 CH
10. Gniazdo PRIORITY CONTROL
11. Prze³¹cznik ³¹czenia ROUTING
12. Prze³¹cznik MODE ( AUTO - MANUAL )
13. Listwa wyjœciowa OUTPUT CH 1
14. Prze³¹cznik MODE ( AUTO - MANUAL )
15. Listwa wejœciowa DC POWER ( zasilanie awaryjne )
16. Prze³¹cznik HPF ( filtr górno przepustowy 240 Hz ) OFF - ON
17. Prze³¹cznik GND - LINK
18. Listwa wyjœciowa OUTPUT CH 2
19. Gniazdo sieciowe AC 230V
20. Gniazdo bezpiecznikowe

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE PRZEDNIEJ

VOLUME 2
4

POWER

1

PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

PVA 2-240

5

CLIP
SIGNAL

VOLUME 1

6

4

3

7

1

9
0

10

6
7
8

2
1

PROTECT
READY

5 2 4

1. W³¹cznik zasilania POWER
2. VOLUME CH 2
3. VOLUME CH 1
4,7. WskaŸnik dzia³ania, READY/ PROTECT
- dioda œwieci na zielono - wzmacniacz zdolny do pracy
- dioda œwieci na czerwono - oznacza, ¿e zadzia³a³o zabezpieczenie
5,6. WskaŸnik wysterowania, CLIP/ SIGNAL
- dioda œwieci na zielono - pokazuje obecnoœæ sygna³u na wejœciu
- dioda œwieci na czerwono - informuje nas, ¿e zosta³ podany za du¿y sygna³ wejœciowy
i zaczyna dzia³aæ automatyczne ograniczenie sygna³u

5

3
8

2

CLIP
SIGNAL

9
0

10

PROTECT
READY

6 3 7
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PRACA PRIORYTETU
Uk³ad priorytetu ma w³asn¹ regulacjê wzmocnienia niezale¿n¹ od regulacji SIGNAL umiejscowion¹ z ty³u
wzmacniacza opisan¹ VOLUME.
Jest mo¿liwoœæ za³¹czenia filtru górno-przepustowego >240Hz (HPF 240Hz) który ma na celu wyciêcie
niskich czêstotliwoœci z sygna³u pochodz¹cego na przyk³ad z mikrofonu, co ma polepszyæ zrozumia³oœæ
nadawanego komunikatu s³ownego.
Przy ustawieniu prze³¹cznika MODE w tryb pracy AUTO
Czu³oœæ wejœciowa dla za³¹czenia sygna³u PRIORITY IN wynosi > -29dB. Oznacza to, ¿e przy ni¿szym
poziomie sygna³u, sygna³ nie bêdzie s³yszany w g³oœnikach, zostanie wyciszony, a na wyjœciu wzmacniacza
otrzymamy sygna³ z gniazda wejœciowego INPUT IN.
W momencie przekroczenia -29dB sygna³u na wejœciu PRIORITY IN, zostaje wyciszony sygna³ z gniazda
INPUT IN a w g³oœnikach bêdzie s³yszalny sygna³ z gniazda PRIORITY IN. Mo¿na to wykorzystaæ jako
automatyczne œciszanie muzyki podczas wyg³aszania komunikatu.
Przy ustawieniu prze³¹cznika MODE w trybie pracy MANUAL
Przy pod³¹czonych Ÿród³ach sygna³u do wejœæ wzmacniacza INPUT IN i PRIORITY IN na przyk³ad
o podobnym poziomie, przejœcie uzyskuje gniazdo INPUT IN, a PRIORITY in zostaje wyciêty do czasu
gdy podamy na gniazdo CONTROL (pin 1,2) napiêcie sta³e z zakresu 5-24V, rys.1a, b¹dŸ zostanie zwarty,
za pomoc¹ prze³¹cznika pin (2,3) gniazda CONTROL rys. 1b.
TRYB PRACY MANUAL
2

5 - 24V

1

1

3

2

3

LUB
Switch

PRACA TEST IN
Gniazdo wejœciowe TEST IN s³u¿y do testowania wzmacniacza w systemie, wystarczy tylko podaæ na
wejœcie sygna³, omijaj¹c w ten sposób regulacje i inne ustawienia wzmacniacza by sprawdziæ poprawnoœæ
dzia³ania systemu. Na to gniazdo najczêœciej pod³¹cza siê sygna³ nies³yszalny o czêstotliwoœci 22 kHz
i ma³ej amplitudzie.
Regulacja wzmocnienia jest ustawiona na sta³e,

PRACA £¥CZENIA ROUTING
W ten tryb wyposa¿one s¹ tylko wzmacniacze wielokana³owe.
Dysponuj¹c tylko jednym sygna³em wejœciowym i chêci¹ zasilenia nim wszystkich kana³ów wzmacniacza
(stref), nie ma potrzeby rozdzielania sygna³u na zewn¹trz, gdy¿ za pomoc¹ prze³¹czników ROUTING
mamy mo¿liwoœæ przechodzenia sygna³u z kana³u 1 na ka¿dy nastêpny. Oczywiœcie pracê nadrzêdn¹
sprawuje kana³ 1. Regulacjê wzmocnienia i innych parametrów dokonujemy za pomoc¹ potencjometrów
i prze³¹czników z kana³u 1.

ADS
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERII PVA

Pasmo przenoszenia

Dynamika

Zniekszta³cenia (THD) 1 kHz, 100V OUT
(80% mocy znamionowej)

Moc wyjœciowa RMS kana³u przy 1% THD

Model

81 ( 38dB)

32Hz - 42kHz

> 90 dB

0,2%

240W

PVA 240

81 ( 38dB)

32Hz - 30kHz

> 90 dB

0,2%

480W

PVA 480

81 ( 38dB)

32Hz - 42kHz

> 90 dB

0,2%

2 x 240W

PVA 2240

81 ( 38dB)

32Hz - 30kHz

> 90 dB

0,2%

2 x 480W

PVA 2480

81 ( 38dB)

32Hz - 42kHz

> 90 dB

0,2%

4 x 120W

PVA 4120

81 ( 38dB)

32Hz - 42kHz

> 90 dB

0,2%

4 x 240W

PVA 4240

+4dB 1,23V

Wzmocnienie napiêciowe 100V OUT
Czu³oœæ wejœciowa (V RMS )

32Hz, 24 dB / oct
signal, clip, ready , protect
signal, vol
priority vol, priority HPF 240Hz, priority mode ( auto/manual )

od przodu do ty³u, wentylator stoj¹cy na zimno ( front to back ) ze zmienn¹ prêdkoœci¹
limiter, subsonic, sofstart, temp, zwarcie i przeci¹¿enie,
24VDC +/- 17% lub 14-20V AC

Pr¹d zasilania przy 1/8 mocy wyjœciowej ,
szum ró¿owy (normalna muzyka)

Pr¹d stanu ja³owego ( 230V AC )

1,6A

1,1 A

< 160 mA

40000uF

3,1A

2,1A

< 170 mA

120-130V

40000uF

3,2A

2,2A

< 270 mA

120-130V

80000uF

6,3A

4,5A

< 270 mA

1200W

120-130V

40000uF

3,2A

2,2A

< 420 mA

2400W

120-130V

80000uF

6,5A

4,7A

< 550 mA

Przód
Ty³

Subsonic filter -3dB, nachylenie
WskaŸniki ( LED )
Regulacja, prze³¹czniki

Ch³odzenie
Zabezpieczenia
Zasilanie awaryjne

Pr¹d zasilania przy 1/3 mocy wyjœciowej ,
szum ró¿owy (mocno wype³niona muzyka)

20000uF

120-130V

2400W

230V AC +10% -15%

Pojemnoœæ filtra

120-130V

1200W

Zasilanie

Max. amplituda napiêcia wyjœciowego

1200W

20V/ us

482 x 88 x 340

25V/ us

482 x 88 x 430

20V/ us

21 kg

482 x 88 x 430

25V/ us

28 kg

482 x 88 x 430

25V/ us

signal in, priority in
priority , control

600W

wejœciowe
wyjœciowe

Moc tranzystorów koñcowych
Gniazda

25V/ us

482 x 88 x 340

25 kg

Slew rate 100V OUT, Rated impedance

482 x 88 x 340

16,5 kg

Wymiary ( W x H x D )

16 kg

4 x 43,8V 240W 8 ohm
4 x 70V 240W 10,2 ohm
4 x 100V 240W 20,8 ohm

12 kg

4 x 31V 120W 8 ohm
4 x 70V 120W 10,2 ohm
4 x 100V 120W 20,8 ohm

Waga netto

2 x 62V 480W 8 ohm
2 x 70V 480W 10,2 ohm
2 x 100V 480W 20,8 ohm

Mo¿liwoœæ konfiguracji

2 x 43,8V 240W 8 ohm
2 x 70V 240W 10,2 ohm
2 x 100V 240W 20,8 ohm

40A

1 x 43,8V 240W / 8ohm
1 x 62V 480W 8 ohm
1 x 70V 240W / 20,4 ohm 1 x 70V 480W 10,2 ohm
1 x 100V 240W / 41,7 ohm 1 x 100V 480W 20,8 ohm

20A

20A

40A

10A

10kohm
symetryczne
20kohm
niesymetryczne

20A

Bezpiecznik zasilania awaryjnego
Impedancja wejœciowa

+ 24V

MAINS

230V

0

N

L

DC POWER
24V

CONTROL

PRIORITY IN
+ 4dB

+
-

+
-

CASE

+
-

GND
LINK

AC
FUSE

POWER
SWITCH
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