AMPLIFICADOR
MISTURADOR

SDM 8230
Ampliﬁcador Misturador digital automático

Misturador de microfone totalmente automático
com 8 entradas Micro/Line e 2 saídas de linha.
Entradas e saídas simétricas, circuito inteligente
para supressão de ruído e harmonização da imagem
sonora.
Phantom power e compressor comutável,

entrada/saída digital óptica para conexão paralela
a outro SDM 8230.
Gain, LF, HF ajustável para cada canal, limitador
- de
sinal para evitar distorções, exibição de todos os
estados operacionais via LED e limitador digital
de saída integrado com potência de 300W/100V

Especiﬁcações:
Entradas:
Impedância de entrada:

SDM 8230
8 sym. Mic/Line com XLR/Klinke jack de combinação
Mic.: 2 kOhm
Line: 20 kOhm

Sensibilidade de entrada:

Mic.: -50 dBu até +10 dBu
Line: -28 dBu até +32 dBu

Gain:
0 até 60dB
Phantom power:
+48 V comutável para cada entrada
Saídas:
2 sym. XLR / +8 dBu
Impedância de saída:
60 Ohm
Interface digital (operação paralela):SPDIF TOSLINK entrada/saída
Programação:
USB 2.0
Equalizer:
EQ paramétrico programável com 2 ﬁltros de entrada
e 10 ﬁltros de saída
Delay:
Limiter:
Compressor:
Região de transferência (-3dB):
Factor de distorção:
Distância de ruído do sinal S/N:
Potência:
Impedância de carga (minimal):
Ampliﬁcador de potência:
Tensão da rede:
Capacidade de entrada:
Dimensões:
Peso:

0 até 125 ms
Programado para evitar distorções
2:1 comutável
20 até 20.000 Hz (-3 dB)
<0,1%
97 dB
300 W / 100 V
33 Ohm
Klasse D
230 V / 50 Hz
345 VA
483 x 44 x 285 mm (19“/1HE)
6,6 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SMV 5200
Ampliﬁcador Misturador automático

Ampliﬁcador Misturador sólido e tecnicamente

minimizado satisfaz o prazer de ouvir descontraidamente.

Phantom power conectável, SoftStart e protecção de
sobretensão integrada garantem uma operação
estável e potecção dos altifalantes.
Execução com potência de saída de 200 Watt
disponível.

O equalizador e o limitador garantem uma equalização

Com USB/MP3 Player

soﬁsticado com cinco canais . Possui excelentes
características de transferência e o factor de distorção

precisa da sala e a melhor adaptação à acústica da sala.

Especiﬁcações:

SMV 5200

Ampliﬁcador misturador:
Saídas altifalantes sem terra i:
Resposta de frequência:

200 Watt Sinus
100 V - 70 V - 50 V 8 e 4 Ohm
40 Hz até 22.000 Hz

Distância de tensão extterna:
Factor de distorção:

Total fechado 97 db
< 0,05 %

EQ gráﬁco de equalização:

250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 820 Hz,
1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz,
12 kHz (+/- 12 dB)

EQ paramétrico de
equalização:
Shifter (BYPASS):
Limiter com LED:
Automatic Mixer:
Entradas de microfone:
Entradas de LINE:

x1 & x10 (0 dB - 20 dB, largura de banda total)
sim
sim
Limiar de resposta do interruptor acústico 30 uV até
0,33 mV / 1 mBar, ajustável internamente
Automatic, 1 - 4 symm. (0,5 - 5 mV), 1 k simétrico
XLR - Neutrik
assimétrico,
(100 mV - 1V) 300 k, Klinke / Cinch (Neutrik)

Saídas Audio:

Transformador equilibrado LINE OUT (0 dB),
tomada (Neutrik)

Insert:
Phantom-Power:

sim
sim

Gain:
Circuitos de protecção:

sim
Atraso de activação, limitador de corrente
(curto-circuito), protecção de sobreaquecimento,
carga indutiva, limiter

Entrada de som e soma:

LOW 100 Hz, HIGH 10 kHz (+/- 12 dB)

Fonte de alimentação:
Dimensões

230 V AC, 50 / 60 Hz
350 x 135 x 325 mm

Peso:

11,5 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, s ujeito a alterações.

ektroakustik und Mediensysteme

SMV 5200D
Ampliﬁcador Misturador automático

Ampliﬁcador Misturador sólido e tecnicamente
soﬁsticado com cinco canais, leitor de MP3 e
potência digital 200W.
Possui excelentes características de transferência e o
fator de distorção minimizado satisfaz o prazer de
ouvir descontraidamente.
O equalizador e o limitador garantem uma

Acústica da sala. Phantom power conectável, o ﬁltro
de impacto de som e a mudança de microfone/line
tornam o dispositivo ﬂexível. Softstart e proteção de
sobretensão integrada garantem uma operação
estável e proteção dos altifalantes. Leitor de MP3
integrado para fácil carregamento de música via
cartão
SD
ou
conector
USB.

equalização precisa da sala e a melhor adaptação à

Especiﬁcações:
Ampliﬁcador misturador:

SMV 5200D
200 Watt Sinus

Saídas altifalantes sem terra:

100 V - 70 V - 50 V 8 e 4 Ohm

Resposta de frequência:

40 Hz até 22.000 Hz

Distância de tensão externa:
Fator de distorção:
EQ gráﬁco de equalização:

Toral fechado 97 d b
< 0,05 %
250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 820 Hz,
1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz,
12 kHz (+/- 12 dB)

Limiter com LED:
Automatic Mixer:

sim
Limiar de resposta do interruptor acústico 30 uV
até 0,33 mV / 1 mBar, ajustável internamente
Automatic, 1 - 4 symm. (0,5 - 5 mV), 1 k simétrico
XLR (Neutrik)

Entradas de microfone:
Entradas de LINE:

Assimétrico,
(100 mV - 1V) 300 k, Klinke / Cinch (Neutrik)

Saídas áudio:

trafosimétrico LINE OUT (0 dB), Klinke (Neutrik)

Insert:

Sim

Phantom-Power:

Sim, comutável

Gain:
Circuitos de proteção:

Sim
Atraso de ativação, limitador de corrente
(curto-circuito), proteção de sobreaquecimento,
Carga intuitiva, limiter

Entrada de som e soma:

LOW 100 Hz, HIGH 10 kHz (+/- 12 dB)
Filtro de impacto de som 100Hz comutável

Fonte de alimentação:

230 V AC, 50 / 60 Hz

Dimensões:

350 x 96 x 280 mm

Peso:

8,6 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SMV 7200
Ampliﬁcador Misturador automático

Ampliﬁcador Misturador sólido e tecnicamente
Soﬁsticado com sete canais.
Possui excelentes características de transferênc ia,
factor de distorção minimizado, Graphic-Equalizer,

Shifter e Limiter bem como protecção de sobretensã o
integrada.
Versão com 200 Watt Sinus de saída disponí vel.
Com USB/MP3 Player

Especiﬁcações:

SMV 7200

Potência de saída (Sinus)

200W

Entradas de microfone
(phantom power comutá vel,
Interruptores acústicos)*:

30uV-0,33mV/1mbar 1 - 6 (0.5 -100mV)/1kΩ
Phantom Power 24V DC

Entrada de CD com regulador
de agudos e graves:

7: (100mV-1V) 300kΩ

Resposta de frequência:
Factor de distorção:

40 - 22000Hz
<0.05%

Saídas altifalantes sem tera :
100V, 70V, 50V, 8Ω, 4Ω
Equalização EQ: (125Hz; 160Hz ±15dB
200Hz; 250Hz; 310Hz; 400Hz;
500Hz; 630Hz; 800Hz; 1kHz;
1,25kHz; 1,6kHz; 2kHz;
2,5kHz; 3,1kHz; 4kHz; 5kHz;
6,3kHz; 8kHz; 10kHz; 12kHz)
Controle de Bas
100Hz e Soprano 10kHz:

±15dB

Limiter:
Shifter (BYPASS):
Corrector paramétrico x1
e x10 de 0 até -20 dB:

sim
sim
sim

Filtro comutável (100Hz) em
cada canal de microfone:

sim

Compressor expansor em cada sim
canal de microfone:
Dimensões:

443 x 140 x 340 mm

Peso:

12.5kg

* Todas as entradas de microfone estão equipadas com contorles de agudos e graves separados e um controle de
sensibilidade na parte de trás.

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

Elektroakustik und Mediensysteme

SMV 7200D
Ampliﬁcador Misturador automático

Ampliﬁcador
Misturador
sólido
e
tecnicamente soﬁsticado com sete canais,
leitor de MP3 e potência digital 200W.
Possui excelentes características de transferência
e o fator de distorção minimizado satisfaz o
prazer de ouvir descontraidamente. O equalizador
e o limitador garantem uma equalização precisa
da sala e a melhor adaptação à acú stica da sala.

Phantom power conectável, o ﬁltro de impacto de
som e a mudança de microfone/line tornam o
dispositivo ﬂexível. Softstart e proteção de
sobretensão integrada garantem uma operação
estável e proteção dos altifalantes Leitor de MP3
integrado para fácil carregamento de música via
cartão SD ou conector USB.

Especiﬁcações:
Ampliﬁcador misturador:

SMV 7200D
200 Watt Sinus

Saídas altifalantes sem terrai:

100 V - 70 V - 50 V 8 e 4 Ohm

Resposta de frequência:

40 Hz até 22.000 Hz

Distância de tensão externa:

Total fechado 97 db

Fator de distorção:
EQ gráﬁco de equalização:

< 0,05 %
250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 820 Hz,
1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz,
12 kHz (+/- 12 dB)

Limiter com LED:
Automatic Mixer:

Sim
Limiar de resposta do interruptor acústico 30 uV
até 0,33 mV / 1 mBar, ajustável internamente
Automatic, 1 - 6 symm. (0,5 - 5 mV), 1 k simétrico
XLR (Neutrik)
Assimétrico,
(100 mV - 1V) 300 k, Klinke / Cinch (Neutrik)

Entradas de microfone:
Entradas LINE:
Saídas áudio:

trafosimétrico LINE OUT (0 dB), Klinke (Neutrik)

Insert:

sim

Phantom-Power:

Sim, comutável

Gain:
Circuitos de proteção:

Sim
Atraso de ativação, limitador de corrente
(curto-circuito), proteção de sobreaquecimento,
Carga intuitiva, limiter

Entrada de som e soma:

LOW 100 Hz, HIGH 10 kHz (+/- 12 dB)
Filtro de impacto de som 100Hz comutá vel

Fonte de alimentação:

230 V AC, 50 / 60 Hz

Dimensões:

445 x 96 x 280 mm

Peso:

9,3 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SMV 4-200
Pré-Ampliﬁcador Misturador

Pré-Ampliﬁcador Misturador com 3 entradas XLR
simétricas, das quais duas com phantom
power comutável e função limitadora,
adicionalmente tem uma entrada de áudio
assimétrica com tomadas RCA.
Controle de som separado para fala e música, cada
um com controle de agudos e graves.
Indicador de nível de LED com função de operação.

Saída simétrica +6 dB/1 kOhm.
Fonte de alimentação 24V -/30 mA. Painel frontal de
Alumínio anodizado com possibilidade de instalação
de 4 interruptores ou botões adicionais. A caixa de
montagem embutida BRC3UP está disponível
opcionalmente.

Especiﬁcações:
SMV 4-200
Entrada de microfone 1 e 2:
- 63 dB / 600 Ohm
Entrada de gravação:
- 14 dB / 20 kOhm
Resposta de frequência mic.1e2:130 Hz - 20 kHz
Resposta de frequência grav.: 30 Hz - 20 kHz
Igualação:
100 Hz ± 15 dB
10 kHz ± 10 dB
VU:
Saída:
Tensão da operação:
Consumo de corrente:
Dimensões:
Peso:

- 26 dB bis + 6 dB, 10 LED
+ 6 dB / 1 kOhm symm.
24 V 100 mA
200 x 140 x 40 mm
490 g

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SBT 3
Painel de módulo

Painel de módulo com 3 HE e 84 TE para
gravação de, por exemplo, a série de cassete
40 e o ampliﬁcador ﬁnal SV 120 B 1.
As barras transversais dianteiras e traseiras são de
perﬁs de alumínio com ranhuras para porcas
deslizantes para ﬁxação das placas dianteiras ou
Especiﬁcações:
Dimensões:
Peso:

das tiras de mola de acordo com a norma DIN 46 612.
Paredes laterais de alumínio de 2mm de espessura
com perfurações de 7,5mm para ﬁxação dos perﬁs
transversais. Flange frontal para montagem em
- caixas
de 19'’ também disponível com pegas, conjunto de tira
mola, disponível por encomenda.

SMV 3-200
483 x 132,5 x 254 mm
1,48 kg

RE 321-14
Equalizador de sala

Módulo de equalizador para equalização de espaços com 9 frequências em distância de ½ oitava
e comutador de derivação. Módulo plug-in para instalação no Ampliﬁcador Misturador 1437.
Especiﬁcações:
Faixa de ajuste:
Equalizador de frequências:

RE 321-14
± 10 dB
250 Hz, 350 Hz, 500 Hz, 700 Hz, 1 kH, 1,4 kHz, 2
kHz, 2,8 kHz, 4 kHz

Fonte de alimentação:
Dimensões:
Peso:

24 V -/58 mA
113 x 25 x 57 mm
64 g

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

MV40 MV41
Ampliﬁcador de microfone

Ampliﬁcador de microfone com entrada de
transmissão simétrica e potenciômetro deslizante
de 60mm. Agudos, médios e graves separados.
O ajustador central e o pré-regulador podem ser

ajustados com uma chave de fendas (MV 41
- todos
os atuadores reguláveis com parafuso). Módulo
facilmente substituível com placa frontal anodizada de
alumínio.

MV 42
Ampliﬁcador de microfone automático

Ampliﬁcador de microfone automático MV42
com entrada de transmissão simétrica e
potenciômetro deslizante. Agudos, médios e
graves separados, bem como posicionador para
sensibilidade de entrada, tudo ajustável com chave
de fendas. Silenciador pode ser ligado/desligado.

Ampliﬁcador automático pode ser ligado/desligado
(ﬁxado, até +6 dB). Limitador ﬁxo (ﬁxo até +28 dB).
LED verde para indicar sinal de entrada. LED vermelhos
para indicar limitação do sinal. Módulo facilmente
substituível com placa frontal anodizada de alumínio.

Especiﬁcações:
Ampliﬁcação:
UE max:
Resposta de frequência:
Factor de distorção:
Igualação:

MV40 MV41
37-46 dB (ajustável)
40 mV = -30dB
30 Hz – 20 kHz ± 1dB
< 0,2 %
±10 dB/50 Hz, ± 6dB/800 Hz, ±
10dB/ 15 Hz

MV 42
6-63 dB (ajustável)
500 mV = -6 dB
30 Hz – 20 kHz ± 3dB
< 0,2 %
±15 dB bei 50 Hz, 650 Hz und
15kHz

Distância tensão de ruído:
Tensão da operação:
Dimensões:
Peso:

76 dB
24 V - /14 mA
25 x 129 x 75 mm (5 TE, 3 HE)
100 g

88 dB mit Rauschsperre, 72dB ohne
24 V - /38 mA
25 x 129 x 75 mm (5 TE, 3 HE)
106 g

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

LV 40
Módulo de entrada Studio

Módulo de entrada Studio LV 40 com ampliﬁcação
de nível com entrada de transmissão simétrica.
Potenciômetro deslizante de 60 mm, bem como
sensores separados para agudos e graves.

Presença/ausência ajustável com chave de fendas.
O módulo com placa dianteira anodizada de alumínio
é facilmente substituível com a remoção de dois parafusos.

TV 40
Módulo para mídias adicionais

O módulo TV 40 permite a conexão de outors
mídias, como cassete, CD ou beamer.
Este pré-ampliﬁcador possui uma entrada RC de
alta impedância, um potenciômetro de pressão- de
60mm bem como controladores separados para

agudos e graves. Ampliﬁcação e a presença/ausência
são ajustáveis com chave de fendas. O módulo com
placa dianteira anodizada de alumínio é facilmente
substituível com a remoção de dois parafusos.

Especiﬁcações:
Ampliﬁcação:
UE max:
Resposta de frequência:
Factor de distorção:
Igualação:

LV 40
- 12 bis +9 dB
3,1 V = + 12dB
30 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB
> 0,15 %
±10 dB/50 Hz, ± 6dB/800 Hz, ±
10dB/ 15 Hz

TV 40
- 12 bis +9 dB (ajustável)
3,1 V = + 12dB
30 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB
> 0,1 %
±10 dB/50 Hz, ± 6dB/800 Hz, ±
10dB/ 15 Hz

Distância tensão de ruído:
Tensão da operação:
Dimensões:
Peso:

80 dB
24 V – /10 mA
25 x 129 x 75 mm (5 TE, 3 HE)
110 g

73 dB
24 V - /10 mA
25 x 129 x 75 mm (5 TE, 3 HE)
75 g

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

