MANUAL OPERACIONAL
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LINHA

WALL

SEJA BEM VINDO À LINHA WALL
WALL, seja bem vindo; Introdução ao manual
operacional para instaladores e operadores.
Olá caro instalador ou operador de sistemas compostos com a
nova Linha Wall de colunas ver cais da Taigar System. Esta linha de
caixas acús cas foi exclusivamente desenvolvida para instalações
ﬁxas em ambientes in-door; com design concebido para prover
ﬂexibilidade na escalação de projetos custom (customizados
para cada especiﬁcidade dos ambientes escolhidos) e que optaram
por serem contemplados com um sistema de úl ma geração,
ob do com tecnologia de ponta, alcançada por anos de
pesquisas e experimentações. Tangendo componentes de alta
q u a l i d a d e e e sta n d o a s s i m e nt re a s m e l h o re s e s co l h a s
para sonorização de espaços com alto nível de exigência
esté ca e acús ca durante suas reuniões sociais; possibilitando
a obtenção de resultados consistentes e facilmente mensuráveis.
Com excepcionais caracterís cas de cobertura, de simples
i n s t a l a ç ã o e a d a p t a n d o - s e c a s u a l m e n t e à s d e c o ra ç õ e s
de salas especiﬁcas, além é claro, por contar com um visual
minimalista, representa o perfeito equilíbrio entre qualidade
acús ca que é uma das principais caracterís cas dos
produtos da Taigar System, condensada com a ﬂexibilidade
de opções para agregar a modelação sonora e também visual,
dos ambientes, harmonizando suntuosamente com as
aplicações que possuem como premissa essencial manter
a qualidade e beleza esté ca em todos os possíveis quesitos.
Os modelos da linha Wall presentes neste manual operacional e
contendo em seu hardware, transdutores Full-Range de longa
durabilidade formam por tanto, um conceito sustentável e
com alto escopo de escalabilidade, abrindo um leque magistral de
opções estritamente ligada às medidas de necessidade de cada projeto.
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Princípais detalhes de aplicação. Uma contextualização
geral sobre os aspectos de toda a linha Wall.
Os principais detalhes que precisam ser citados previamente sobre a
os modelos da Linha Wall, consistem no fato de que estão
disponibilizados em 4 modelos com sequenciamento múl plo de
transdutores entre os modelos que serão apresentados individualmente
no decorrer deste manual e são eles: W205, W405, W605, W805.
Todos contém um modelo de transdutor Full-Range de 5" especialmente
desenvolvido para este equipamento . Estes trandustores
são marcados por uma excelente linearidade e sendo acoplados
ao projeto acús co ideal, fornecem uma simetria total entre os modelos,
ou seja, entre o menor e o maior modelo mantém-se uma
homegenização nas caracterís cas sonoras, apenas aumentando
o SPL e a cobertura entre um e outro, permi ndo assim
que todos os 4 tamanhos sejam mesclados em um mesmo projeto
a d a p ta n d o - s e fa c i l m e nte a o s d i v e rs o s p o s s í v e i s c a s o s e
necessidades acús cas de um determinado ambiente.
.
Ainda devemos destacar que todo projeto acús co precisa ser
entendido como uma obra de arte, em que os equipamentos
provém suas palhetas de cores e opções expressivas, compreendemos
por tanto, que cada aplicação da Wall dependerá de uma análise, estudo
e estruturação de ideias e concepções onde um dos principais
pilares encontra-se no conhecimento e experiência do instalador ou
operador do sistema. Sendo assim, cabe-nos como mensagem
fundamental antes de adentrarmo-nos nas explicações deste
manual, relembrarmos que o inves mento em estudos e
tecnologia inteligente sempre são fatores primordiais no sucesso de
qualquer projeto. Pensando nisso é que a Taigar System investe
densamente nos desenvolvimento de novas tecnologias e conhecimento
dos quais entregamos com grande entusiasmo aos que optam pela
conﬁança em nossos cuidados e dedicação com o mundo do áudio.

.
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RECOMENDAÇÕES INICIAIS
Cuidados iniciais.
- Leia e siga as instruções con das neste manual.

- Desenvolva e instale projetos com segurança e planejamento.

- Sempre indique cuidados e tratamentos acús cos no ambiente.

- Veriﬁque e teste os locais de ﬁxação das caixas acús cas.

- U lize apenas componentes indicados pela Taigar System.

- Nunca deixe o equipamento perto de fontes de calor ou úmidade.

- Dimensione corretamente a ampliﬁcação do sistema.

- Tenha cuidado com cabos expostos que possam ser daniﬁcados.

- Nunca desconecte ﬁações com o sistema ligado.

- Lembre-se, segurança em primeiro lugar.
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W205
A W205 é uma pequena e versá l coluna ver cal passiva composta por
2 transdutores Full-Range 5". Seu design foi exclusivamente pensado
para prover apoio sonoro em aplicações ﬁxas, sendo que seu
conceito habilita um grande leque de possibilidades de conﬁgurações,
adaptando-se facilmente às posições estratégicas do ambiente, bem
como em lacunas no projeto acús co que podem ser preenchidas e
reﬁnadas de forma sustentável e na medida para cada necessidade.

80W
2x5"

120°

Cob.Horizontal

90°

Full-Range

Cob.Vertical

110dB
SPL Máximo

4,2Kg
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W405
A W405 é uma discreta e compacta coluna ver cal passiva composta por
4 transdutores Full-Range 5", com 122 dB de SPL Máximo. Um modelo
moderno e altamente recomendado para aplicações que almejam a
imparcialidade entre tamanho e potência sonora obje va. Notavelmente
é um sistema de caixa acús ca ideal para sequenciamento de delays
com direcionamento para públicos sentados, ou instalações pontuais em
ambientes concentrados. Uma de suas principais caracterís cas
consiste na ni dez que se des na em prover para a vidades de oratória,
apresentando equilíbrio e neutralidade entre os quesitos intensidade e
inteligibilidade acús ca.

120W
4x5"

120°
Cob.Vertical

90°

Full-Range

Cob.Vertical

122dB
SPL Máximo

7,8Kg
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W605
A W605 é uma caixa acús ca do modelo
coluna ver cal, ideal para uma série de
instalações que almejam alta qualidade
sonora mesclada à potência e cobertura
acús ca homogenia em todo o espaço a ser
des na. Composta por 6 transdutores de 5"
Full-Range somando-se à um acoplamento
com potência total de 240W e 125 dB de
SPL Máximo. Uma marcante de suas
caracterís ca é a dire vidade de ângulo
ver cal de 60°, que entrega a possibilidade
para uma instalação adequado e em
extrema concordância com a área de
determinado ambiente, em que a aplicação
objete por evitar sobras reﬂexivas e
deﬂações em ambientes compostos
por certos materiais e designe com
propensão a reﬂexão no conjunto ﬁnal do
processo de sonorização. Um item
de valor mensurável para as aplicações e
que além de auxiliar, contribui efe vamente
para o melhor resultado total do projeto.

240W

6x5" 125dB
120°
SPL Máximo

Full-Range

Cob.Vertical

60°
Cob.Vertical

11,6Kg
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W805
320W
8x5"

Full-Range

128dB
SPL Máximo

120°
Cob.Vertical

60°
Cob.Vertical

14,9Kg

A W805 é uma coluna ver cal
de alta capacidade acús ca. Tem
como conﬁguração nominal: 8 x
transdutores Full-Range de 5"
provendo um total de 320 Wa s
de potência com SPL Máximo
de 128 dB SPL. É um sistema com
design excepcionalmente indicado
para projetos de médio ou grande
porte e que possuam como
premissa básica, a proposta
de alcance de cobertura
acús ca expressiva e singular
para os públicos e ouvintes
em uma gama extensa de
eventos. Dispõe de excepcional
ni dez em ações discursivas
ou de musicalização ao vivo com
intensidade moderada, e com
instrumentalidade baseada no
canto, violão ou mesmo teclado.
Como palavras-chave para esta
aplicabilidade especiﬁca, podemos
c o n c e i t u a r a fa c i l i d a d e d e
projeção acús ca aliada com a
pra cidade decorrente à u lização
de um sistema que exempliﬁca de
maneira obje va a obtenção de
excelentes resultados.
.
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Painel Traseiro.
Na parte traseira de todas as colunas passivas da linha Wall
encontram-se o painel de conectores e os pontos de posicionamento
para os acessórios de ﬁxação que serão apresentados no
decorrer deste manual. Veja a ﬁgura abaixo representando a
parte traseira de uma coluna WALL W205. O padrão é semelhante
para todos os modelos da linha passiva, a única variação acontece
na quan dade disponível e na localização dos pontos de
posicionamento de parafusos para o suporte de ﬁxação.

WALL
Pinos 1 - 1 + IN
2 - 2 + OUT

K

NE

R

I

UT

-

+

-

OUT
+

-

+

-

+

IN

Painel de
conectores
de áudio.

Corpo da
caixa
acústica

Base rosca
para
parafuso.

Base para
suporte do
xador.
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Suporte Wall-ﬁx.
(Padrão para instalações ﬁxas).
A ﬁgura abaixo representa o suporte padrão para instalações dos
modelos Wall. Um acessório ubiquamente versá l que pode ser u lizado
para ﬁxação das colunas em paredes, tetos ou pisos (dependendo de
cada modelo). Os pontos de ajuste de ângulos horizontais e ver cais
permite realizar o posicionamento de cobertura ﬁnal da coluna, que
pode então ser travada no próprio disposi vo.

Ponto de
seleção
horizontal.

Base de xação
de parede.
(base xa).

Base de xação
da coluna acústica.
(base móvel).
Ponte de encontro
entre base xa
e base móvel.

Ponto de
seleção
vertical.
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Conectores do painel traseiro.
Nas imagens abaixo podemos dis nguir as duas opções de conectores
presentes no painel traseiro das colunas. Dependerá de cada proposta
de instalação para que se selecione a opção de maior viabilidade
para um determinado projeto, que pode optar por u lizar
os conetores do modelo Speakon NL4, uma opção que proporciona
s e g u ra n ç a q u a n d o a i n sta l a ç ã o a c o n t e c e e m p o s i ç õ e s
sujeitas a contato sico eminente ou que por algum mo vo
precisam ser re rados periodicamente com rapidez. Ou ainda,
disponibiliza a opção para u lização do borne de painel ﬁxo,
um padrão ideal para instalações ininterruptamente
ﬁxas e que precisam conﬁar na não necessidade de revisões
por um longo período.
.

Conector Speakon NL4
-Conector de Painel Speakon Neutrik NL4.
-Cuidado ao desconectar (Puxe a trava e gire).
K

NE

R

I

UT

Acompanhe a instrução de montagem do conector
de cabo no capítulo sobre instalação da linha Wall.
Utilize conectores de cabo de qualidade para maior
durabilidade.

Borne de Painel

-Conector Borne de Painel Fixo.
-Cuidado com o engate pré-fixo ao desconectar.
Acompanhe a instrução de montagem do conector
de cabo no capítulo sobre instalação da linha Wall.
Utilize apenas o par de conectores enviados junto
do equipamentos ( Macho já fixo no painel e a
parte fêmea que acompanha para ligação dos
cabos externos).
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A
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PARTE 1
INSTALANDO
O SUPORTE DE
FIXAÇÃO DAS
COLUNAS.

INSTALANDO A LINHA WALL

Fixando a Linha Wall.
Este é o momento de ﬁxarmos as colunas da Linha Wall em seus
respec vos pontos de sonorização. Após estudo do projeto, veriﬁque
as super cies onde o suporte Fix-Wall será preso através dos
parafusos do suporte padrão. Atente-se sempre para com o cuidado
com os materiais compondo a parede, teto ou palco; super cies de
gesso ou madeira por exemplo, precisam de maior cuidado
para que não sofram desgastes nos parafusos e assim possam
acarretar em acidentes ou daniﬁcações nos equipamentos.
Mais detalhes serão apresentados no decorrer do passo
a passo de instalação, mas tenha em mente sempre: Segurança
em primeiro lugar.
.

PAREDE
PALCO

COLUNA
VERTICAL

Consulte a Taigar System para diferentes opções de suporte em casos
alternativos de aplicação que exijam adaptações na instalação
como por exemplo: compartimentos com espaço de instalação limitados.
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Conhecendo o suporte Wall-Fix.
Agora vamos conhecer detalhadamente o suporte de ﬁxação padrão
Wall-Fix O conjunto do suporte é formado por três (3) peças diferentes
e seis (6) conjuntos de parafusos completos para ﬁxação destas partes.
(o Kit de parafusos acompanha a peça de fábrica. Consulte nosso
suporte técnico na ausência dos mesmos). A seguir apresentamos cada
peça separadamente com seus respec vos parafusos.
.

PEÇA Nº 1 - (BASE FIXA PARA PAREDE)
CONJUNTO DE
PARAFUSOS (2).
FIXAR PEÇA N°2.

Pontos superiores
de xação da peça
número 1.

4x
Conjunto parafusos (1)
para xação na parede.

Pontos inferiores
de xação da peça
número 1.

CONJUNTO DE
PARAFUSOS (3).
PARA DEFINIR O ANGULO
HORIZONTAL.
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PEÇA Nº 2 - (BASE MÓVEL HORIZONTAL)
PONTO DE
FIXAÇÃO
COM PEÇA N° 1
CONJUNTO (2)
PÁGINA
ANTERIOR

CONJUNTO DE
PARAFUSOS (4).
FIXAR PEÇA N°3.

CONJUNTO DE
PARAFUSOS (5).
PARA DEFINIR O
ANGULO VERTICAL

PEÇA Nº 3 - (BASE MÓVEL VERTICAL)
PONTO DE
AJUSTE ÂNGULO
VERTICAL
COM PEÇA N° 2
CONJUNTO (5)
FIGURA ACIMA

PONTO DE
FIXAÇÃO
COM PEÇA N° 2
CONJUNTO (4)
FIGURA ACIMA
(2 LADOS).

CONJUNTO DE
PARAFUSOS (6).
FIXAR COLUNA.
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Montando o suporte Wall-Fix.
Chegou a hora da instalação, vamos ﬁxar nossas colunas, porém,
lembre-se das recomendações iniciais (realize projetos com planejamento
prévio) e cer ﬁque-se sempre de ﬁxar as colunas em super cies
com boa aderência aos parafusos e buchas de ﬁxação da peça N°1.
Abaixo você pode acompanhar um passo a passo para instalação,
em caso de dúvidas sempre tenha o manual próximo durante o processo.

PASSO 1
Após o planejamento e veriﬁcação da super cie, com a peça N° 1 em mãos,
posicione-a no local exato em que será instalada a coluna, alinhe a
peça N° 1 com muito cuidado e em seguida realize a marcação dos quatro
furos de ﬁxação com uma caneta do po marcador de retroprojetor.

MARCADOR DE
RETROPROJETOR

MARCAS PARA FURAÇÃO
(TENHA CUIDADO COM
O ALINHAMENTO DA PEÇA)

PEÇA 1, ALINHADA
NA SUPERFÍCIE.

QUADRO REPRESENTANDO A SUPERFÍCIE (PAREDE, CHÃO, PALCO)
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PASSO 2
Após cer ﬁcar que as marcações estão corretas, u lize uma furadeira na função
«martelete» para concreto, com uma broca de concreto de 8mm de diâmetro.

MARCAÇÕES

BROCA DE 8mm

«ATENÇÃO» Em superfícies de madeira, a bucha não será utilizada. Apenas
parafuse a peça diretamente, cuidando o alinhamento da mesma!

PASSO 3
Insira as buchas de concreto em
cada um dos respec vos furos.

BUCHA 8 X 50.

Buchas inseridas!
Certique-se de
que estão bem
xadas.

20

INSTALANDO A LINHA WALL

PASSO 4

PEÇA 1

Estando as buchas devidamente
ﬁxadas na parede, posicione
a peça N° 1 e em seguida
parafuse a mesma com
os parafusos do conjunto
(1). Para este processo você
pode usar uma parafusadeira
com «ponteira» padrão para
parafusos phillips ou uma chave
padrão phillips. Dependerá da
disponibilidade das ferramentas.
Aperte cada parafuso até
o ﬁnal até que a peça N° 1
ﬁque totalmente sem folgas.

«ATENÇÃO». Muito cuidado com
esta par te do processo. É
extremamente impor tante
que a peça que muito bem xada,
dela depende toda a sustentação
da coluna.
.
Também que atento ao
alinhamento nal da peça
como apresentado na gura
ao lado.
.

PEÇA 1 FIXADA NA PAREDE.
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PASSO 5
WALL
Pinos 1 - 1 + IN
2 - 2 + OUT

NE

K

PEÇA 3

R

I

UT

-

+

-

OUT
+

-

+

-

+

IN

PARAFUSO (6)

Nesta etapa do processo, ﬁxaremos
a peça de número (3), u lizando do
conjunto de parafusos nº (6), para que a
mesma ﬁque presa na parte
traseira de sua respec va coluna.
O local de ﬁxação da peça 3
já está devidamente situado
com os compar mentos de
i n s e r ç ã o d o s p a ra f u s o s n º ( 6 ) .
AVISO: EVITE APERTAR EXCESSIVAMENTE
OS PARAFUSOS DESTA PEÇA, POIS ELES
PODEM DANIFICAR A ROSCA NAS CAIXAS!

PEÇA 3 FIXADA
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PASSO 6
PEÇA 2

PEÇA 3

LADO DE FORA

LADO DE DENTRO

CONJUNTO DE
PARAFUSOS (4).

Após ﬁxação da peça 3 na coluna ver cal, ﬁxaremos a peça 2 na peça
número 3, u lizando primeiramente o conjunto de parafusos (4).
Como na imagem 1, disposta a baixo, encaixe a peça 2 fora da de numero 3.
Em seguida, encaixe os parafusos pelo lado de dentro da peça 2,
depois insira por fora, a ruela e a porca, então aperte ambos até que as peças
estejam ﬁxas. Detalhe: O parafuso bem como os pontos de regulagem do
ângulo da coluna serão apresentado no nal deste processo.

2

1
A
LUN
CO ESTÁ
JÁ DA!
A
FIX

VISÃO DIAGONAL DA PEÇA
MONTADA NA COLUNA.

COLUNA
VERTICAL
FIXADA!

VISÃO FRONTAL DA PEÇA
MONTADA NA COLUNA.

23

INSTALANDO A LINHA WALL

PASSO 7

PEÇAS 2 e 3 FIXADAS
NA COLUNA

PEÇA 1 FIXADA
NA PAREDE
Agora que todas as 3 peças estão
em seus respec vos lugares
posicionaremos a base da peça 2
que está na coluna ver cal em
cima da peça 1 que está presa
na parede (como na ﬁgura acima).
Em sequência, u lize o conjunto de
parafusos (2) para ﬁxação das
peças. Como na imagem ao lado.
Aperte até que todo o conjunto
esteja totalmente ﬁxado.

A
LUN
CO ESTÁ
JÁ DA!
A
FIX

OBS: Para os modelos de maior porte
como o W605 ou W805, é totalmente
recomendável que duas pessoas
estejam participando desse processo.
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PASSO 8

AJUSTE DE ÂNGULOS

Ajuste de ângulo horizontal.
Com todo o suporte montado, solte o conjunto de parafusos (2).
Em seguida ajuste a posição horizontal de cobertura da coluna ver cal,
ﬁxe essa posição com o parafuso (3) no furo disponível e depois
aperte novamente o conjunto de parafusos (2) para que ﬁque bem preso.

Conjunto de
parafusos (3).

Ajuste de ângulo vertical.
Por úl mo, solte um pouco os dois parafusos do conjunto (4) e ajuste
o ângulo ver cal da peça 3. Posicione o parafuso (5), na entrada do
ângulo correto e aperte novamente o conjunto (4).
.

Conjunto de
parafusos (5).
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LIGAÇÃO DOS
CABOS DE
ÁUDIO.
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Ligações de áudio no painel traseiro.
Chegou a hora da montagem dos conectores que alimentarão o
o sínal de áudio das colunas ver cais, cujo respec vos plug´s
serão confeccionados e corretamente encaixados. Escolha entre as
duas opções de conectores presentes na linha Wall. (Acompanhe
o turtorial de confecção de ambos os modelos de conectores
nas próximas páginas deste manual). Nunca deixe de trabalhar
com componentes e cabos de qualidade, além de testa-los
antes de realizar qualquer ligação deﬁni va no sistema.
.

WALL
Pinos 1 - 1 + IN
2 - 2 + OUT

-

+

-

OUT
+

-

+

-

+

IN

MARCADOR DE
MONTAGEM
DO CONECTOR
BORNE DE
PAINEL.

R

K

NE

UT

I

CONECTOR SPEAKON
DE PAINEL.

CONECTOR SPEAKON DE CABO.

MARCADOR DE
MONTAGEM
DO CONECTOR
SPEAKON.

CONECTOR BORNE
DE PAINEL.

CONECTOR BORNE DE CABO.
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Montando conector - Borne de painel.
Tutorial para montagem do borne de painel de ligação no painel
traseiro das colunas Wall. Sistema de ligação dos cabos de sínal
oriundos do ampliﬁcador. É de suma importância realizar a
montagem correta nos terminais e de preferência que seja
realizado por alguém com experiência em instalações de
equipamentos de áudio. Vide nas ﬁguras abaixo as 3 peças
que compõe o borne de painel. Não esqueça, siga o passo
a passo con do nas próxima páginas durante a instalação.

-

+

-

OUT
+

-

+

-

+

IN

1

Borne de painel xo
(Macho)

2
3

Borne externo ações
(Fêmea)

- IN
+IN

Cabo de sinal de
áudio do amplicador.
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Com a parte externa do borne de painel em mãos,
iden ﬁque cada uma das respec vas dimensões
do borne conforme a descrição nas imagens abaixo.

PASSO 1

Antes de realizar o PASSO 2, abra o terminal (1),
através do parafuso (2), as vias a serem utilizadas.
veja a ferramenta sugerida no PASSO 4.

Compartimento
de inserção de
cabos de sinal.

Ponto de xação
dos cabos de
sinal. Parafuso.

1

2

PASSO 2
20X

PUSH

40X

I

NE

I

K

CH2

R

STEREO
AC INPUT
220V-60Hz

SPEAKER
OUT 1.2

OUT

PUSH

UT

ELECTRIC SHOCK
RISH DO NOT OPEN
THIS EQUIPMENT

NE

R

IN

20X

DANGER

CH1

MONO
SENSIBILITY
MAX: 0.775V

UT

EL

FU

40X

S IV

OFF

3

6 mm

K

FUSE
16K - 35A
12K - 30A
6K - 20A
3K - 10A

ON

Ponto de encaixe
com o borne xo
do painel.

SENSIBILITY
MAX: 0.775V

Em seguida, desencape a ponta do cabo
de sinal que será inserida na peça externa
do borne. U lize um desencapador
ou alicate de corte próprio para esta
função. Garanta que as capas de
proteção ou malhas do cabo não
sejam daniﬁcados durante o processo.
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PASSO 3

-+
-

Após desemcapar as pontas do cabo de sinal, insira cada uma delas em seus
respec vos terminais na peça externa do borne. Em seguida aperte
o parafuso como indicado no (Passo 4) localizado abaixo. Atente-se
para o posicionamento correto dos cabos em suas polaridade nega vo (-) ou
posi vo (+), como indicado nos marcadores do painel traseiro.
Esteja atento para que a malha dos os não que exposta. Ela deve
permanecer totalmente inserida dentro do compartimento do terminal.

PASSO 4

Após inserir a ponta do ﬁo desencapada
no compar mento do terminal do borne,
insira a chave no respec vo parafuso
deste terminal e realize o aperto
do mesmo para ﬁxar a malha do ﬁo.
«Atenção» Tenha cuidado para não
apertar demasiadamente o parafuso,
pois isto pode danicar a malha.

Chave mais indicada!

1/8x3.1/8” (3x80mm)
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PASSO 5
-

+

-

OUT
+

-

+

-

+

IN

Após ter xado os cabos de sinal como indicado
nos passos anteriores, encaixe a parte externa
do borne na parte xa do painel. Existe apenas
uma posição modelada para o encaixe.

WALL
Pinos 1 - 1 + IN
2 - 2 + OUT
UT

O tamanho das partes da ação que
aparecem expostas nestas imagens
são meramente ilustrativas. Dena
o tamanho ideal que cará externo
sem que sobre demasiadamente
nem que estritamente rente à peça.

IN

IN

R

K

NE

Existem duas travas que xam as peças!
tenha cuidado para que não se quebrem
em uma eventual necessidade de
desconectar as mesmas.

I

Certique-se de que as peças quem bem
encaixadas.

OUT

- + - +
---- + - +

OUT

-+ -+

Atente-se para sempre seguir a ordem marcada para
os cabos de entrada de sinal (IN) e de saída (OUT)
bem como de sua respectiva polaridade especicada.
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Conector Speakon NL4
Entre as duas opções de conectores de áudio presentes na Linha Wall, o
Speakon NL4 é recomendado para aplicações em que o sistema precise
ser movido esporadicamente ou de um sistema que necessite
de uma freqüência de manutenção mais intensa por conta de intempéries.
OBS: Lembre-se que a escolha dos modelos de conectores dependerá
da análise e estudo que levem em conta as necessidades e viabilidades
de cada projeto proposto.
.

1 - 1+ = IN

Acompanhe o passo a passo
de montagem dos conectores
a partir da próxima pagina.

2 - 2+ = OUT
1+

22+
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Montando conector Speakon
É de suma importancia seguir estes passos corretamente durante
a confecção dos cabos de áudio Speaker para as colunas , esteja atento
a qualidade dos cabos e conectores u lizados, opte sempre por
componentes e marcas de conﬁança. Quando es ver montando o
conector preste atenção ao cortar, desencapar e apertar as partes,
preze para que todo o processo seja feito por um proﬁssional capacitado.

PASSO 1

Primeiramente desmonte o conector e insira a
capa de proteção. Em seguida o prensador de
cabo. Fique atento para posiciona-los de forma
correta.

PASSO 2
20 mm
8 mm

Em seguida, desencape a ponta do cabo
de sinal que receberá o conector. U lize
um desencapador ou alicate de corte
próprio para esta função. Garanta que as
capas de proteção ou malhas do cabo não
sejam daniﬁcados durante o processo.
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PASSO 3
Chave mais indicada!

Está é a parte do processo que requer mais atenção. Após desencapar
o cabo, enrole a malha até que ﬁque ﬁrme e sem ﬁos espalhado
ou abertos. Depois insira a malha enrolada no terminal
respec vo e aperte com a chave até que ﬁque devidamente preso.
Por úl mo veriﬁque se está bem ﬁrme.
.
1-Não aplique estanho na malha do cabo, isso garante um contato
melhor com o terminal do conector!
2-Não aperte o parafuso demais, isso pode quebrar a malha!
3-Cuidado para que não quem pedaços da malha fora do terminal!
4-Utilize a chave correta para apertar o parafuso!

PASSO 4
Após ligar todas
as malhas aos seus
respec vos terminais,
posicione o prensador
de cabo rente à peça que
suporta os terminais.
Cada modelo de Speakon
tem seu respec vo
encaixe para esta peça.
Po s i c i o n e d e fo r m a
correta.
.
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PASSO 5

Em seguida posicione todo conjunto que
está preso ao cabo no local correto de
entrada na capa externa do conector.
Mantenha as guias do conector alinhadas
com as entradas da capa externa!
Insira todo conjunto dentro da capa
Preste atenção para que o
conector seja inserido corretamente até que as extremidades se encostem!
dentro da capa como mostra o
círculo laranja!

PASSO 6
Para ﬁnalizar, posicione a capa de
proteção traseira junto a capa
externa e gire-a no sen do horário
até que encoste no ﬁm da rosca!
Por ﬁm, veriﬁque se todo o conjunto
está corretamente ﬁxo!
Sempre realize testes após a montagem
dos conectores. Recomenda-se para
essa função que você u lize um
testador de cabos padrão

Realize a revisão e manutenção
periódica dos seus cabos.
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INSTALANDO A LINHA WALL
Recomendação de ampliﬁcadores.
Nesta etapa do manual apresentam-se recomendações básicas quanto
à u lização de ampliﬁcadores. Serão demonstrados 3 exemplos comuns
com 2 modelos diferentes de ampliﬁcadores, são eles TX4x0.5K (com 4 x
canais de 500W cada). ICE HD 3K (com 2 x canais de 1500W cada).
Por ﬁm disponibilizamos uma tabela com os possíveis padrões de
e ligação respec vos para cada modelo da Linha Wall.
.

Combinação 1 (W205) - Ampliﬁcador de 4 canais.

TX 4x0.5K.

1

2

Amplicador com 4 canais
de 500W cada um.

Neste exemplo
destaca-se o padrão
de ligações com
4 colunas mod. W205
ligadas a cada canal
do amplicador.
(Vide tabela, p. 40).

3

4
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Combinação 2 (W405) - Ampliﬁcador de 2 canais.

1
ICE HD 3K.
Amplicador com 2
canais de 1500W
cada um.

2
No exemplo acima aferido, destaca-se que o padrão de ligação do
sistema está estruturado em 2 canais de amplicador, sendo que cada
canal responsabiliza-se por alimentar 6 colunas do modelo WALL
W405, respectivamente. Para mais padrões de ligação
acompanhe a tabela disposta na página 40 deste manual.
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Combinação 3 (W605/W205) - Ampliﬁcador de 2 canais.

1
ICE HD 3K.
Amplicador com 2
canais de 1500W
cada um.

2
No exemplo acima devemos notar a variação no padrão de ligação bem como a estruturação
do sistema com uma variabilidade dos modelos empregados ao projeto. Perceba como o canal 1
do amplicador está a alimentar 4 colunas do modelo W605, conquanto o canal 2 se ocupa
de alimentar 12 colunas do modelo W205. Este exemplo cabe perfeitamente para apresenta o
grande leque de variáveis que podem ser mescladas em um mesmo projeto, em detrimento de
cada especicidade de ambiente ou necessidade de sonorização. Para mais
exemplos. Veja a tabela na próxima página.
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Tabela de ligações de ampliﬁcadores.
Na tabela disposta abaixo estão grafados os limites de
caixas por ligação que podem ser aplicadas com os respec vos
ampliﬁcadores das Linhas TX ou ICE HD. Para maiores dúvidas
técnicas recomenda-se que entre em contato com nossa central de
atendimento. Lembre-se que aqui estão as quan dades máximas
suportadas por ampliﬁcador, você pode ligar uma quan dade menor.

Tabela de ligações de ampliﬁcadores.
Mod. Coluna.

Mod. Amp.

Quant. Colunas.

W205.

TX 4X0.5K (4 oHMS)

até 4 Por canal.

W205.

ICE HD 3K (1.2 oHMS)

até 12 Por canal.

W405.

TX 4x0.5K (4 oHMS)

até 2 Por canal.

W405.

ICE HD 3K (1.2 oHMS)

até 6 Por canal.

W605.

TX 4x1K (4 oHMS)

até 3 Por canal.

W605.

ICE HD 3K (1.2 oHMS)

até 4 Por canal.

W805.

TX 4x1K (4 oHMS)

até 4 Por canal.

W805.

ICE HD 3K (1.2 oHMS)

até 2 Por canal.
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Projetos e recomendações ﬁnais para aplicação.
Lembre-se que este manual, apesar de completo, ainda requer que
proﬁssionais qualiﬁcados realizem as instalações da Linha Wall para que
sejam ob dos os melhores resultados possíveis. Contamos com
as habilidades do instalador para que todo o sistema seja
ﬁxado de forma correta e com segurança. Também requer-se
conhecimentos basilares em instalação elétrica e de áudio para as ligações
de cabos de sinal que precisam ser impreterivelmente confeccionados
corretamente como amplamente indicado neste manual.
.
Além deste material de apoio o instalador e operador de sistemas de
á u d i o d a Ta i ga r Syste m d i s p õ e d e u m rá p i d o e co m p l eto
serviço de suporte e assistência técnica. Estes serviços
podem ser solicitados durante os estudo e planejamento
de projeto; em dúvidas durante a instalação, operação e também
m a n u te n çã o d o s e q u i p a m e nto s Ta i ga r Syste m .
.
Questões mais complexas como por exemplo: Especiﬁcidade
de um ambiente em par cular, detalhes de instalações alterna vas,
diagnós cos (ou) predições de cobertura sonora e alinhamento
ﬁnal de sistemas são pontos abordados diretamente com nossos
clientes durante a operacionalização via canais de suporte
técnico avançado da Taigar System.
.
Muito obrigado por toda a conﬁança depositada em nossas soluções
para sonorização de ambientes. Lembramos que você pode sempre
contatar a Taigar System em nossos canais de comunicação.
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Ficha técnica de cada modelo.

W205

W405

Sensibilidade:

98 dB SPL @ 1W/m

Sensibilidade:

100 dB SPL @ 1W/m

SPL Máximo:

117 dB SPL @ 1m

SPL Máximo:

122 dB SPL @ 1m

Cobertura Horizontal:

120°

Cobertura Horizontal:

120°

Cobertura Vertical:

90°

Cobertura Vertical:

90°

Potência:

80W

Potência:

160W

Resposta de frequência: 125Hz-20KHz ( ±

3dB)

Componentes:

2 x 5" TGR FULL RANGE

Resposta de frequência: 125Hz-20KHz ( ±

3dB)

Componentes:

4 x 5" TGR FULL RANGE

Impedância:

16 Ohms

Impedância:

8 Ohms

Dimensões:

L175 x P170 x A335 mm

Dimensões:

L175 x P170 x A625 mm

Peso:

4,25 Kg

Peso:

7,80 Kg

W605

W805

Sensibilidade:

102 dB SPL @ 1W/m

Sensibilidade:

103 dB SPL @ 1W/m

SPL Máximo:

125 dB SPL @ 1m

SPL Máximo:

128 dB SPL @ 1m

Cobertura Horizontal:

120°

Cobertura Horizontal:

120°

Cobertura Vertical:

60°

Cobertura Vertical:

60°

Potência:

240W

Potência:

320W

Resposta de frequência: 110Hz-20KHz ( ±

3dB)

Resposta de frequência: 110Hz-20KHz ( ±

3dB)

Componentes:

6 x 5" TGR FULL RANGE

Componentes:

8 x 5" TGR FULL RANGE

Impedância:

12 Ohms

Impedância:

16 Ohms

Dimensões:

L175 x P170 x A915 mm

Dimensões:

L175 x P170 x A1210 mm

Peso:

11,80 Kg

Peso:

14,90 Kg
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.

ACESSE TODOS OS MODELOS DA
LINHA WALL, DATASHEET´S TÉCNICOS
COM LEITURAS DE COBERTURA EM
GRÁFICO POLAR E RESPOSTA DE
FREQUÊNCIA, VISUALIZAÇÃO 3D.
UTILIZE O QR CODE OU ACESSE:
WWW.TAIGAR.COM.BR/LINHAWALL

MUITO OBRIGADO!
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