
Geral

CONSUMO em vazio stand by / 120V 50mA

CONSUMO em vazio stand by / 230V 115mA

1KHz, 1Vpp  / 20Hz a 50KHz 27,3 +-3dBRESPOSTA FREQUENCIA

CONSUMO c/ carga 18W - 1KHz - 8    /120V 688mA

0,08DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 1KHz - 120V / 8W - 8

CONSUMO c/ carga 18W - 1KHz - 8    /230V 420mA

33K

NIVEL de entrada p/ auto turn on 45mV

Conexão Auxiliar J2

GANHO em tensão Vi=1,0Vpp / Vo=34Vpp +30dB

SENSIBILIDADE de entrada equal.flat / Vi=345mV -7,03dBu

1KHz  / Vrms=345mV 40W (rms)POTÊNCIA 4   / canal

1KHz  / Vrms=345mV 19W (rms)POTÊNCIA 8   / canal

IMPEDÂNCIA  de entrada f=1KHz / Vi=864mVpp

Cod.000000

3

Vermelho: indicam anomalias  ou corte por segurança  indicados abaixo:
a) corte por curto na saída dos falantes.
b) corte por impedância abaixo de 4 ohms
c) Corte por sobre aquecimento.

FUNCIONAMENTO
O AMP2CH não possui interruptor liga/desl. Para ligá-lo é necessário a presença de um sinal de áudio em qualquer 
de suas 02 entradas estéreo , a principal (RCA) ou a auxiliar (J2) levando o amplificador para a sua região ativa 
automaticamente.Seu desligamento também é automático indo para a condição de stand-by  quando não houver 
sinal de áudio em ambas entradas  por um período superior a 2 minutos .
Se a fonte de áudio utilizada possuir  controle de ganho (volume de saída) procure ajustá-la de forma a conseguir a 
melhor relação sinal/potência 
OBS:- Níveis elevados  poderão ocasionar ceifamento do sinal e conseqüente  corte  e distorção na saída.
Caso seja utilizada somente uma fonte mono usar um cabo Y para alimentar as duas entradas .

RECURSOS 
!     Tecnologia de amplificação digital  classe D.
!     Softstart de partida com  liberação gradual de saída.
!     Multiplexador com controle de ganho e equalização.
!     Proteção contra curto circuito nas saídas de áudio.

!

! Proteção de sobre tensão na rede elétrica.
! Função mute na ausência de sinal.
! Detecção automática de sinal de áudio.

Proteção de sobre corrente nos alto falantes.

!     Proteção contra sobreaquecimento nos estágios de potência.

RECOMENDAÇÕES FINAIS
Para limpeza do gabinete utilize apenas um pano úmido com detergente neutro.
Antes de ligar o AMP2CH coloque o potenciômetro de volume no mínimo (sentido anti-horário). Após isso aumente 
gradualmente até atingir o nível desejado.
Caso acondicione o amplificador em um rack ou estante certifique-se de não obstruir os orifícios de ventilação .

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PARÂMETROS FAIXA / CONDIÇÃO VALOR - UNID.

NIVEL de entrada p/ auto turn on 50mV

Conexão Principal RCA

GANHO em tensão Vi=1,8Vpp / Vo=35,4Vpp +26dB

SENSIBILIDADE de entrada equal.flat / Vi=600mV -2,22dBu

1KHz  / Vrms=600mV 40W (rms)POTÊNCIA 4   / canal
1KHz  / Vrms=600mV 19W (rms)POTÊNCIA 8   / canal

IMPEDÂNCIA  de entrada f=1KHz / Vi=800mVpp 30K

Vi= Sinal de Entrada Vo= Sinal de Saída

A GR Savage reserva-se o direito de introduzir alterações nesse produto sem prévio aviso

Rua Francisco Furtado, 65
Cep 08280-200 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 2741.3637
www.grsavage.com.br 

vendas@grsavage.com.br
CNPJ 51.170.736/0001-49

G R SAVAGE 
Sistemas Eletrônicos Ltda.
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Amplificadores de Áudio

GR SAVAGE 

AMP2CH



1

Fabricado por: CNPJ 051.170.736/0001-49
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FUSÍVELREDE
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VOLUME GRAVES AGUDOS
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AUXILIAR

AMP - 2CH
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RECOMENDAÇÕES
Antes de utilizar o seu AMP2CH, recomendamos a leitura total deste manual atentando para as especificações 
técnicas. 
Assim procedendo você estará assegurando um  melhor aproveitamento de todos os seus recursos bem como uma 
operação segura e livre de problemas.

APLICAÇÕES
O seu AMP2CH foi desenvolvido para uso em sistemas de sonorização ambiente. Seu projeto permite que ele opere 
por longos períodos a plena potência sem  perda de qualidade musical desde que respeitada as impedâncias mínimas 
especificadas.

INSTALAÇÃO 
Ao desembalar o aparelho você encontrará junto a ele um
cabo de força e uma embalagem  contendo um par de 
cantoneiras com  respectivos parafusos para fixá-las na  lateral  
do amplificador caso haja necessidade de colocá-lo em uma 
parede. Tambem pode ser fixado pela sua base conforme 
desenho ao lado.

Antes de ligá-lo à rede elétrica verifique a voltagem local e
posicione a chave seletora de tensão do seu AMP2CH  para 
a voltagem correspondente. (vide painel traseiro).

CAIXAS ACÚSTICAS
O AMP2CH permite a utilização de caixas acústicas de vários tamanhos e potência, entretanto sugerimos o uso de 
caixas com  potência sempre superior ao do amplificador.

IMPEDÂNCIA DOS SONOFLETORES
O AMP2CH foi dimensionado para alimentar sonofletores de 8   /6    /4   .
Há também a possibilidade de paralelizar sonofletores para atender mais de um ambiente entretanto a impedância 
final da associação não pode ser inferior a 4   .
Sempre use sonofletores com o mesmo valor de impedância para ambos canais evitando assim desbalanceamento 
de potência. A proteção interna do amplificador cortará suas saídas caso as impedâncias das caixas caiam abaixo de 
4    por canal por período prolongado.

CONEXÃO DAS CAIXAS ACUSTICAS
Atenção- Faça essas ligações com o equipamento desconectado da rede elétrica.
Utilize os bornes localizados no painel traseiro para a ligação das caixas respeitando sempre a polaridade indicada 

2(+/-) e evitando o curto circuito entre os bornes. Utilize cabos  polarizados com bitola nunca inferior a 1mm .
OBS –não faça a união dos dois pólos negativos de cada borne pois estes não são eletricamente iguais. Utilize sempre 
um par de cabo polarizado para cada caixa acústica.

CONEXÃO PRINCIPAL DE SINAL DE ENTRADA DE ÁUDIO
Localizada no painel traseiro composto de dois conectores tipo RCA  (L/R)  desbalanceados e polarizados da seguinte 
forma: TIP(+) / SLEEVE(). Deve ser ligada a esses conectores a fonte de áudio principal do sistema. Essa entrada 
possui um circuito detetor de áudio isso implica que o o sinal deve possuir um ganho mínimo necessário pra levar o 
amplificador para sua região ativa( vide especificação nível de entrada para auto turn on).

CONEXÃO DE SINAL DE SAIDA DE ÁUDIO (BYPASS ATIVO)
Ao lado dos conectores  RCA de entrada e com a mesma especificação destes, essa conexão recebe o sinal  da 
entrada vindo através do  redirecionamento  para  um amplificador de ganho unitário interno. Essa conexão  permite 
que o AMP2CH seja cascateado em  até 6 unidades sem degradação do sinal original.

CONEXÃO AUXILIAR
Localizada no painel dianteiro é uma conexão  J2 estéreo  controlada por microcontrolador que permite utilizar outra 
fonte de áudio fornecida por um dispositivo tipo iPod , iPhone, MP3,etc., de baixa amplitude de sinal.
Ao plugar o pino P2(3,5mm) da fonte nessa conexão o sistema  aguardará o inicio do material musical para  então 
excluir automaticamente a fonte de áudio principal passando a executar o áudio da fonte auxiliar. Para evitar estalos , 
ruídos indesejáveis nas caixas acústicas no momento da inserção do plug  o sistema possui um retardo que aguarda a 
informação de áudio vinda do conector P2 para habilitar o sinal de forma gradativa e crescente até atingir o nível 
previamente ajustado.
Uma vez cessado o sinal proveniente dessa fonte por um período superior a 12 segundos  o circuito 
automaticamente restabelecerá a fonte principal  desde que haja sinal de áudio na mesma sem a necessidade de 
desplugar o plug P2.

OPERAÇÃO
CONTROLES FRONTAIS (VOLUME, GRAVES, AGUDOS)

Na parte frontal do AMP2CH estão localizados 3 potenciômetros rotativos do tipo linear graduados. Todos atuam 
simultaneamente nos dois canais L/R do amplificador. Esses potenciômetros não manipulam o sinal de áudio e sim 
um nível de tensão DC controlado por microcontrolador dessa forma não apresentam ou injetam ruído no áudio ao 
serem rotacionados.

VOLUME
1º botão a esquerda é responsável pelo aumento gradativo do volume  graduado de 0 a 10. 

GRAVES
2º botão central  é graduado em  (-14) - 0 - (+14). Ele atenua ou  reforça as freqüências baixas  do sinal de áudio. 
Deixando-o na posição central 0 ele não interfere no sinal original.

AGUDOS
3º botão a direita  é graduado em  (-14) - 0 - (+14). Ele atenuaou  reforça as freqüências altas do sinal de áudio. 
Deixando-o na posição central 0 ele não interfere no sinal original.

SINALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
Através de dois Leds bicolores, cada qual para seu canal, que dependendo da sua coloração indicam as seguintes 
situações:
Verde: indicam que o sistema está ativo.
Amarelo: indicam que o sistema está em standby.
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