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INTRODUÇÃO 

 

 Obrigado e parabéns por ter escolhido a linha de amplificadores DB 

SERIES. Esta representa a continuidade e a evolução em produzir os melhores 

produtos, de qualidade superior e por um preço justo. 

Nossa equipe de desenvolvimento está sempre inovando e buscando 

novas fórmulas para trazer benefícios a você. Para melhorar nossa relação, entre em 

contato conosco, dê sugestões, questione.  

Hoje ficamos mais felizes, pois você também faz parte de nossa família. 

Seja bem vindo! 
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Dicas Importantes 

 Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva 

ou umidade; 

 Não borrifar ou jogar água ou qualquer outro líquido no interior do 

equipamento; 

 Não operar o aparelho se o cabo de força estiver avariado; 

 Não remova ou interrompa o fio de aterramento elétrico. Este foi 

designado para diminuir o risco de choque elétrico, em caso falha no 

isolamento interno do equipamento; 

 Desconectar o cabo de força antes de fazer as conexões; 

 Não abrir o aparelho em quaisquer condições. Não existem partes para 

manutenção de usuário no seu interior; 

 O aparelho não deve ser utilizado em um dimmer sob qualquer condição; 

 Utilizar o equipamento em local apropriadamente ventilado, com no 

mínimo 15 centímetros afastado de qualquer parede; 

 Não opere com o equipamento se ele estiver com sinais de avaria 

externa que possam ter afetado seu interior; 

 Esta unidade foi projetada para ser usada em ambiente interno (indoor). 

Para uso externo, perderá a garantia; 

 Sempre colocar o aparelho em local mecanicamente estável e protegido; 

 Mantenha sempre o equipamento limpo; 

 Os cabos dos equipamentos devem ficar ou passar em local protegido, 

para que não se pise, amasse, corte ou prejudique a integridade física 

dos mesmos; 

 O aparelho deverá ser levado a uma assistencia técnica quando: 

o Defeito nas conexões e cabo de AC; 

o For exposto à chuva ou a qualquer líquido; 

o Não estiver operando adequadamente ou indicando falha de 

operação. 
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Retirando Da Caixa 

 

Todo amplificador DB SERIES é testado previamente em sua condição 

plena de funcionamento e sua embalagem foi desenvolvida para a proteção do 

aparelho. Confira cuidadosamente se ocorreram avarias na embalagem durante o 

transporte.  

Se por ventura ocorreu, verifique se ocorrem danos ao equipamento e 

acessórios que acompanham o aparelho. Se danos ocorreram, comunique a 

empresa para as instruções de procedimento para cada caso. Não remeta o 

equipamento para a empresa sem consultar antes o suporte técnico. 

 

Instalação 

 

Este amplificador foi desenvolvido para ser montado em rack padrão 19”. 

O painel frontal possui quatro furos, para fixação do aparelho no rack. O aparelho 

ainda possui quatro furos traseiros para fixação extra que devem ser utilizados 

quando o aparelho for instalado em um rack móvel. 

 

Suporte ao Usuário 

 

A DBSERIES possui suporte gratuito on-line via telefone, Skype ou msn, 

para responder quaisquer dúvidas iniciais de operação. Você também pode visitar 

nosso site www.dbseries.com.br para comentários e sugestões. Para os serviços 

relatados, contate-nos por estes meios de comunicação, de Segunda e sexta-feira, 

durante o horário comercial. 
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Painel Frontal 

 

Vista frontal dos amplificadores DB SERIES QUARTETTO 

 

 

1- Indicador de nível de sinal - Estes led´s verdes e amarelo indicam o nível de 

potência transmitida para a saída. Cada canal possui o seu indicador 

independente. 

2- Power Switch - Chave liga-desliga frontal. Quando o amplificador é desligado, 

o sistema fica no modo stand-by. 

3- Indicador de low cut –Cada canal tem seu indicador independente. Quando 

ativado, acende o led do canal correspondente. A frequência de corte de low-

cut é de 100Hz com 24db/oitava Linkwitz-Riley.  

  

12 
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4- CHAVE DE ACIONAMENTO DE LOW CUT – Esta chave tem a função de 

acionamento de low-cut do canal correspondente em que se deseja fazer o 

corte de frequência. Conforme mencionado anteriormente, a frequência de 

corte é de 100Hz com 24dB/oitava Linkwitz-Rilley. 

5- LED READY – Este tem a função de indicar se o canal correspondente está 

pronto para operar. Quando em vermelho, o canal está sendo preparado para 

operar. Deverá se tornar cor verde quando o canal estiver liberado para 

utilização.  

6- Level - O ganho do canal correspondente do amplificador é ajustado por este 

knob rotativo. Girando para o sentido horário, incrementa-se o ganho, até 

chegar em 0dB, onde a sensibilidade máxima é de 0,775V. 
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 Painel Traseiro 

 

+1 -1 +1 -1 / +2 -2+1 -1 +1 -1 / +2 -2

STEREO A/B

LINK A/B

BRIDGE A/B

STEREO C/D

LINK C/D

BRIDGE C/D

Função Bridge utilizar:
Input A e Out A/B
Bridge, utilizar +1/+2
imp. mínima de 4ohms.

Função Bridge utilizar:
Input C  e Out C/D
Bridge, utilizar +1/+2
imp. mínima de 4ohms.

Sensibilidade de entrada de 0,775V

 
 
 

Vista traseira dos amplificadores DB SERIES Quartetto. 

 

7- Entradas de ar - Não as obstrua e deixe-as no mínimo afastadas a quinze 

centímetros de qualquer parede ou obstáculo. 

8- Inputs/Conexões XLR – Entradas de sinal dos canais do amplificador. 

9- Chave Bridge / Link / stereo – Esta chaves tem a função de utilizar a função 

bridge, link ou independente entre os canais. As chaves executam as posições 

escolhidas entre o canal A e B ou C e D.  

10- Saídas Speakon – Estas conexões são para ligar as caixas acústicas 

correspondentes ao canal conectado.  

11- Entrada de Força - Conector Powercon. Checar se a tensão e a potência 

disponível na tomada são compatíveis com as necessidades do equipamento. 

12- Disjuntor - Este tem a função de proteger o amplificador contra sobre carga. O 

mesmo deve ser desligado quando forem feitas as conexões de entrada e saída 

do amplificador. Quando estiverem feitas, acione o disjuntor e opere o 

amplificador pelo seguindo o painel frontal. Esta linha de aparelhos vem 

disponível apenas em para a tensão de 220V, devido aos alto níveis de 

corrente e potência necessários para o máximo rendimento do equipamento. 

Versão em 127V apenas disponível sob encomenda. 

 

  

7 
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Setup 

Entradas 

 A linha de amplificadores DB SERIES Quartetto, possui um jack XLR por 

canal. Use esta conexão para inserir o sinal de áudio que vem da saída de um 

console/mixer, processador de áudio ou equalizador para seu amplificador DB 

SERIES. Recomenda-se sempre usar conexão balanceada, não sendo possível, utilize 

os pinos 1 e 3 na malha e o pino 2 como sinal. Sendo utilizado o pino 3 como sinal e 

aterrando o pino 2, o sinal entrará com polaridade invertida. 

 

Diagrama de conexão do conector XLR fêmea e do conector XLR macho. 

FILTRO LOW CUT – As chaves de low cut são independentes para cada canal. 

Estes filtros foram projetados para fazer corte de low CUT em 100Hz e 24db/oitava. 

Quando esta função estiver acionada, o led indicador correspondente irá acender, 

mostrando que a função low CUT esta ativa. 

 

Modos de Operação 

Os modos de operação são selecionados através dois pares de seletores: 

Um a direita dos canais A e B e outro, à esquerda C e D. O par de seletores próximos 

de A e B se referem ao modo de operação entre os canais A e B e a chave localizada 

próxima a C e D se referem aos canais C e D.  

Atenção: Para evitar danos ao seu equipamento, verifique as 

configurações do amplificador antes de começar sua utilização, as conexões e cabos 
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que devem se encontrar em bom estado de conservação, bem como a tensão de 

entrada que deve ser compatível com a tensão nominal do equipamento. 

STEREO A/B

LINK A/B

BRIDGE A/B

STEREO C/D

LINK C/D

BRIDGE C/D

Conectores XLR de entrada e modos de função. Chave para as funções em A e B ou C e D. 

Operação STEREO – as duas chaves destravadas - Este modo determina que 

as duas saídas de áudio operem de modo independente. Cada canal tem sua 

entrada e sua saída de maneira independente. Nesta situação é possível entrar com 

até 4 sinais diferentes, e sair com 4 sinais individuais para as caixas acústicas.  

Operação LINK – chave da esquerda pressionada e a da direita livre - Neste 

modo de operação, os canais de saída se repetem. Você pode repetir o mesmo sinal 

de entrada para os dois canais de saída correspondentes através desta função. É 

possível repetir os sinais entre A e B ou entre C e D. O sinal de entrada deve ser 

inserido em IN A ou em IN C. Os volumes e a função low-cut operarão de forma 

independente neste modo. 

Operação BRIDGE – as duas chaves pressionadas - Neste modo de operação, os 

canais de saída se somam. Esta função é entre os canais A e B e os canais C e D. 

Quando se colocar na função bridge nos canais A e B, por exemplo, a potência dos 

dois canais será somada e enviada para a saída de speakon A, através dos pinos 

+1(positivo) e do pino +2(negativo). Quando se utilizar a função bridge, as entradas 

devem ser nos inputs A ou C e as saídas são A ou C respectivamente. 

Atenção: neste modo, para o máximo desempenho, as funções low-cut e os 

volumes dos canais correspondentes devem estar iguais no painel dianteiro. 
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Outputs 

 

 

 

As conexões de saída do amplificador são feitas por meio de conectores 

speakon. Esta regulamentação surgiu na Europa e se expalhou para todo o mundo, 

com o intuito de se eliminar conexões com fios e terminais expostos, deixando o 

usuário exposto a descargas elétricas. As vantagens deste tipo de conexão é que 

facilitam a troca e conexão de amplificadores e caixas acústicas com segurança e 

agilidade. Você necessita de um par de conectores speakon NL4FC. Use 

preferencialmente plugs da marca Neutrik, Amphenol, Switchcraft. Você também 

deverá utilizar cabos de boa qualidade e dimensionados adequadamente para a 

potência e impedância de seu amplficador. Consulte o anexo constante neste 

manual. 

 
Esquema de Ligação dos cabos de saída com conector Speakon. 

                                                          

 

Conectores de saída speakon. Quatro saídas nos pinos +1 e -1 de cada conector. Saída do out B 
em A nos pinos +2 e -2 e saída D também presente no conector de saída C nos pinos +2 e -2. Bridge nos 

conecores A e C nos pinos +1 e +2. 

 

Atenção: não utilizar conectores speakon com +1 e 

+2 linkados. Isso poderá danificar o amplificador! 

Atenção: não utilizar conectores speakon com +1 e 

+2 linkados. Isso poderá danificar o amplificador! 
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As saídas dos canais dos quatro amplificadores estão baseadas nos pinos 

+1 e -1 de cada canal correspondente. Nos conectores de saída A e C, é possível sair 

com os sinais dos canais B e D respectivamente, através dos pinos +2 e -2. Quando 

for utilizada a função Bridge, utilize as saídas A ou C somente. O pino 1+ será o sinal 

positivo e o pino 2+ será o sinal negativo que irá para a caixa acústica.  

Atenção  Não interligue as saídas sob quaisquer circunstâncias. 

 

Proteções 

Limiter - Os amplificadores da linha DB SERIES Quartetto possuem limiters 

internos que controlam os níveis do sinal de entrada e saída. Quando este atua, o 

ganho do amplificador é atenuado automaticamente, para que sejam diminuídas as 

distorções por achatamento de onda. Passado o nível anormal de entrada, o limiter 

é automaticamente desativado, sendo ativado novamente na presença de outro 

sinal de nível anormal. O limiter é fixo e é ajustado na fábrica. 

Falha - Ao ligar o aparelho ou quando ocorrerem falhas na saída, o led Ready fica 

aceso na cor vermelha, desabilitando a saída de áudio, a fim de monitorar o que 

está acontecendo com o módulo de potência correspondente, sendo acionado assim 

que a saída estiver apta para funcionar. Esta função, quando ativada, desliga os alto 

falantes (cargas) por meio de relés para protegê-los. 

Curto-Circuito ou Baixa Impedância - Existem duas proteções 

para este sintoma. O sistema de falha, que desabilita a carga de saída ou a proteção 

interna dos módulos de potência, que gera uma pequena interrupção da 

amplificação por 1 segundo. Se ocorrer isto mais de uma vez, verifique se a 

impedância miníma da carga é compatível com o modelo de amplificador ou se 

existem falhas nos cabos, conexões ou componentes que fazem parte do sistema. 
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Especifícações Técnicas 

 

 Topologia do Módulo de Potência – Self-Oscillating second-order Sigma-

Delta Modulation (SDM) com estágio de saída BD Half Bridge, eficiência 

de 90% e frequência de amostragem 200KHz; 

 Fonte de Alimentação – Fonte “linear” com transformador toroidal e alta 

capacitância, sendo que essa fonte de alimentação “linear” garante a 

amplificação de 100% do sinal de entrada, SEM COMPRESSÃO, 

garantindo a excitação plena do sistema Fonte de alimentação dupla. 

Uma para os canais A e B e outra para os canais C e D; 

 Resposta em Frequência (10WRms @ 8Ohms) – 20Hz – 0dB; 1KHz – 0dB; 

20kHz – +1dB;  

 Atraso de Fase – +5° em 20Hz; -10° em 10KHz; 

 THD+N – BW 20Hz à 20KHz na potência máxima em 8Ohms  < 0,1%; 

 Fator de Amortecimento – 15Hz à 8KHz em 8Ohms   > 400; 

 Resíduo DC na Saída –  < ±5mV; 

 Sistema de Proteção: 

o HPF – Filtragem das frequências subsônicas abaixo de 10Hz; 

o LOW CUT – corte de frequência de 100Hz; 

o Auto Rampa para o sinal de áudio; 

o Start Delay contra transientes de acionamento; 

o DC Out – Proteção dos alto-falantes contra tensões DC na 

saída; 

o Over current shutdown – Proteção contra impedâncias baixas 

ou curto-circuito na saída. 

o Soft Start – Evita Correntes de surto na rede elétrica ao ligar; 
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 Potência RMS: 

 Modo 4 Canais Modo 2 Canais em Brigde 

 

Q8K 

2Ω 

4X2050W 

4Ω 

4 X 1025W 

8Ω 

4 X 550 W 

4Ω 

2 X 4100 W 

8Ω 

2 X 2050 W 

Q 6K 4 X 1525 W 4 X 763 W 4 X 381 W 2 X 3050 W 2 X 1525 W 

Q 4K 4 X 1025 W 4 X 513 W 4 X 256 W 2 X 2050 W 2 X 1025 W 

Q 4000 ------ 4 X 1000 W 4 X500 W ------ 2 X 2000 W 

Q 1600 ------ 4 X 400 W 4 X 200 W ------ 2 X 800 W 

      

 

 Entrada – 4 x conectores XLR fêmea;  

 Sensibilidade 775mV; Impedância de entrada de 20Kohms; 

 Saída – 4 x conectores speakon 4-pólos; 

 Alimentação AC – Conector Powercon. Tensão Nominal 220V e 

tolerância de (185V – 240V). 

 Consumo – Em máxima potência (220V): Q8K≈ 9KVA Max, Q6K ≈ 7KVA 

max, Q4K ≈ 4,5KVA max, Q4000 ≈ 4,5 KVA max; 

 Peso e dimensões: 

o Padrão 2U Rack para toda DB SERIES; 

o Peso: Menos de 20Kg para toda a linha.  
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Garantia 

 

Os amplificadores DB SERIES possuem um ano de garantia limitada para o 

primeiro comprador do equipamento mediante a apresentação da nota fiscal. A 

garantia se refere a defeitos de fabricação e defeitos de componentes. Defeitos 

apresentados por mau uso ou negligência não serão cobertas pela garantia. As 

instruções descritas no manual devem ser seguidas fielmente.  

Para serviço de garantia, envie somente para a própria fábrica. Os custos 

de transporte devem ser pagos pelo usuário. Se for detectado defeito de fabricação 

(incluindo peças de reposição) que estiverem incluídas dentro da garantia, o valor 

do frete de devolução do equipamento será pago pela empresa dentro de todo o 

território nacional e o valor pago para o envio do equipamento será devolvido 

mediante a comprovação do gasto através de cópia do custo de envio. A empresa 

não se reponsabiliza por acessórios enviados junto com o equipamento nem pelo 

transporte do mesmo. 

A garantia será anulada se o número de série for alterado ou removido, 

se o produto for modificado ou aberto por pessoal não autorizado DBSERIES com 

exceção de manutenção urgente com prévia autorização despachada pela DBSERIES. 

Este não é um contrato de manutenção e esta garantia não inclui 

limpeza, manutenção ou check-up periódico. Durante o período descrito acima, 

DBSERIES irá manter partes, peças e acessórios em estoque para a manutenção 

apropriada. A DBSERIES se reserva ao direito de fazer mudanças no design e 

upgrades em seus produtos sem qualquer obrigação de fazer mudanças nos 

produtos vendidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

* As informações contidas neste manual poderão sofrer modificações sem aviso prévio. 
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Dimensionamento de Cabos 

 

Esta guia é um modelo simplificado de dimensionamento de cabos, 

sendo utilizável para distâncias de até 10 metros. 

 

Dimensionamento de Cabos da Entrada 

 

Para a alimentação de amplificadores sempre é recomendado usar fio de seção 

suficiente para suportar os picos de carga do amplificador. Existem teorias na qual 

se dimensiona os cabos conforme o tipo de música, utilizando, muitas vezes cabos 

menores do que o aparelho necessita ocasionando grandes quedas de tensão na 

entrada do equipamento prejudicando seu desempenho.  

100%

50%

35%

40%

30%

20%

Música brasileira & jazz

Ambiente

Sinal de programa Ciclo útil em %

Sinal senoidal

Ruído rosa (pink noise)

Trio elétrico típico

Show de rock

 
Sinais de entrada de amplificadores típicos e seu consumo de potência útil. 

  

Utilizando tensão de 220V, a seção de fio utilizada deverá seguir a seguinte 

fórmula: 

  
 

   
 , onde 

P é a potência do amplificador ou dos equipamentos a serem dimensionados. 

I é a corrente (Ampères) resultante. 

A Partir daí, utilize a tabela a seguir: 
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Seção nominal Capacidade de condução para 

mm^2 2 condutores carregados (A)

2,5 24

4 32

6 41

10 57

16 76

25 101

35 125
 

Tabela da Capacidade máxima de corrente de 2 condutores corregados. 

 

Como exemplo, tomemos o amplificador LD 6K, a potência máxima dele é de 

7KVA. 

  
 

   
 

    

   
         

Para a corrente calculada a bitola mínima para o cabo de entrada deve ser 

2,5mm2. Esta fórmula serve para medidas até 10m de distância. Para maiores 

distâncias, utilizar fórmula para correção de carga. Esta fórmula adotou como fator 

de demanda ruído rosa, com ciclo de demanda de 50% e com eficiência de 90%. Essa 

eficiência de 90% é alcançada somente nos amplificadores DB SERIES, pelo motivo 

que a classe D (que é a classe dos amplificadores DB SERIES) de amplificadores 

possui uma eficiência 35% maior que amplificadores classe AB. 

 

Dimensionamento de Cabos de Saída 

 

Para a saída de potência de amplificadores sempre é recomendado usar fio de 

seção suficiente para suportar os picos de potência gerada pelo amplificador. Como 

os agrupamentos de caixas nos sistemas brasileiros operam com impedâncias 

baixas, na ordem de 2ohms, a resistência elétrica dos cabos influencia diretamente 

na impedância final do sistema, pois estes apresenta-se como uma carga em série 

com as caixas acústicas, diminuido o rendimento final do conjunto. O fator de 

amortecimento, assim como damping e rendimento ficam alterados, resultando em 
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aquecimento dos fios, perdas na definição do áudio e distorção, que baixam a 

qualidade do áudio esperada na saída dos transdutores (alto-falantes). 

O cabo de ligação e os conectores são de fundamental importância para o bom 

funcionamento do sistema, pois é ele que irá fazer com que o amplificador e as suas 

caixas reproduzam a melhor qualidade de som. 

Qual o dimensionamento correto para se utilizar em meu sistema?  

Indica-se utilizar cabos com o menor comprimento possível, pois estes 

possuem resistência ôhmica proporcional ao seu comprimento. Veja a potência do 

seu amplificador e a impedância que as caixas serão ligadas. A partir daí, acompanhe 

a tabela abaixo. Tomemos como exemplo o LD 6K. Este distribui 3100Wrms por 

canal em 2ohms.  

Acompanhando a tabela, recomenda-se fio de 10mm2 para a saída. O 

comprimento máximo do fio é de 8m. 

Seção do Corrente max do Resistencia 

fio fio paralelo 8 4 2 do fio

mm^2 A/mm^2 Wrms Wrms Wrms Ohms/m

1,5 7,5 450 225 112,5 0,0119

2 10 800 400 200 0,00889

2,5 12,5 1250 625 312,5 0,00711

4 20 3200 1600 800 0,00445

6 30 7200 3600 1800 0,00296

10 50 20000 10000 5000 0,00178

15 75 45000 22500 11250 0,00119

Maxima transf de pot em carga

 
Tabela da Máxima transferência de potência para a Carga distintas.  
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Anotações 
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