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CONJUNTO PRt;:•AMPLIFICADOR 
AMPLIFICADOF ~ EHlTEREO 2 x 60 W 

NOTA IMPCilTANTE 

OAT A 

F0 L HA_2_DE .a_ 

Recomenda .. se estudar com o máximo cuidado o 
presente manual para evitar a danilicação dos amplJ.. 
ficadore s e a lto-falantes por instalação ou operação 
inadequada . 

Na aquisição dos alto .. falant es cons ulte o fabricante 
dos mesmos para os tipos mais adequados para uso 
com o seu conjunto ester eofônico EI .. 2x60 W, mos 
trando os dados técnicos contidos neste manual. -

IEiel.-ôni.:êl indusl.-ic:d s.ct. SÃO PAULO 
BRASIL 
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CONJUNTO PR€-AMPLIFICADOR 
AMPLIFICADOR - EI-8TEREO 2x60 W I DATA 

F ... MA 3_ _OE_B_ 

A. Descrição Geral do Pré-Amplificador 11 STER E011 EI 

E:ste pré-amplificador est ereofônico El foi especialmente 
construido para func ionar em conjunto com os ampHtica ... 
dores de potência estereofônicos E l de 2x60 W e 2x12 W. 

C'ontPm êste pré-amplificador todos os melhoramentos 
surgidos na técoica de reprodução de som nos Últimos anos 
e oferece uma grande variedade de possibilidades na sua 
aplicação. 

- Isento de zumbidos e ruídos. Todos os filamentos das 
válvulas são aUmentadas por corrente cont(nua filtrada 

- Seleto r para 4 fontes de audio diferentes, tais como 
s intoni"Zadores de frequência modulada (mono- stereo), 
gravadores, de fita (mono-stereo), toca-discos (mono· 
stereo) com cápsulas de a lto e baixo nível de saída, ins 
trumentos mus icais elétricos. som de TV, mictofone:-
etc. 

- Contrôles de araves e agudos independentes para cada 
canal, ofe r ecendo uma tntinidade de combinações para 
compensação de a lto-falantes diferentes e de posições 
acústicas diversas. 

- Contrôle de equiUbrio, permite centralizar o som no 
ambient e de audição para perfe ita reprodução de pro -
gramas est ereofontcos sem afetar o nível de aaudos, 
graves e volume total. 

- C"ootrôle de vo ' ume. Este controle é eletrônicamente 
compensado, permitindo variar o volume de som sem 
causar desequilíbrio na r e 1posta de graves e aaudos n!:!. 
ma vasta gama de potência de saída do amplificador . 

- Saída para gravar fitas magnéticas (mono-stereo) 
- Contrôles de nível de entrada independentes (em núme ro 

de 8) para cada posição do seletor de programas e c•nal 
(existentes na parte poetertor do pré •amplificador). 

- Chaves mono-ste reo para cada uma das 4 posjções do 
Seleto r de proeramas (na parte posterior do pré-amplif..!. 
cador) 

... Tomadas sobressalentes para adaptação de reverberação 
(eco) artificial por meio de gravador de fita . 

- lndicador de funcionamento por m eio de lâmpada Neon no 
painel do pré-amplificador 

.:h:t.-ônii:CII indusl.-ii;JI s.í:'l. SÁO PAULO 
BRASIL 



- CONJUNTO PRE:- AMPLIFICADOR 
AMPLIFICADOR- EI-sTEREO 2xSO w DATA 

FÓLHA_Loo.....ll_ 

B. Dados Técnico• do Pré-A.m,etllfcador "STEREO 11 EI 

Jtea~sta detr~uêoc:ia: 20 H&- 20KHz .t Sdb 

Olstorção : O, 5S com .saída I V. 

~: Seletor eom 4 poeelbiUdades de procrama• dite-
rente a 
Acudos (Treble): indepeo.deotea para cada ca,;,l 
com,tUdb de variação em 10 KH•. 
Gravei (Bas.,: lndenpendentes para cada canal co 
.! 15db de variação em 50 Hz • Volume (Loudneaa) : eompenAdo (c:\lrva Fletcher -
Muneonl eoftl 'atenuação de 40db. 
Eq,ulllbrlo (Baiano.): tranaferêncla de audlo por 
completo de um canal para outro. 

Sensibilidade: Poolção 1 do Seletor (para cápoula maeoltlca) 
3m V /I V aída /I KH• (100 K obms) · 
Posição 2, 3, 4 do seletor: O, 5V /1 V .Cda/IKHz 
(200 K obmal 

NÍYel de entrada: ajuetável para cada posição e canal, 
dentemente 

lndepe!!. 

Nível de saída: 1 V maz. 
(para cravador) 

Chaves Mono-Stereo: independentes para as 4 poeições do sele-
tor de proaramas. 

P'iltro de RuÍdo mecânico: Com atenuação de 60 clb por oitava 
ababode40Hz 

Válvul&a: 4 >< ECCU 
A.limeotação: Por meto de conector de 8 pinoa pelo amplifica-

dor dt potência El de 2 x 60 W ou 2 x 12 W. 
Montarem: conforme croquis anexo. 
Dimensões: 340 x 100 x 240 mm. 
Pe.o Aprox : 4 K,.a. 

li.•lóod-·10.~-/,.,.._llio•lóod....OU"~í{ 

EIEII'ôDil:êl indusll'icd S .CI. SlO JlAULO 
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CONJU'ITO PRil:- AMPLIFICADO!' 
AMPLIFICA I)QR - EI-STEREO 2 ~ 60 W ~~0-AT_•-----l 

C. Descrição do amplificador de potência EI ''Stereo" 2 x 60 W 

Sendo construido para serviço comercial contínuo. êste am
ptiticador com seu desenho avançado satisfaz as mais severas 
eXigências no campo de reprodução de som estereofonico. 

Bàsicamente, é um ampllficador de tensão constante, sim é .. 
trico, com 2 canais em clrcufto ponte, semt transformador de 
saída, utilizando apenas, um auto-transformador de linha para 
o casamento de impcdância de saída. Emprega uma fonte de 
retilicador es de silÍcio, diminuindo-se desta maneira o calor 
gerado pelo uso de válvulas nas fontes de alimentação. 

- Alta potência por canal. satisfazendo as mais severaa exi 
gências, mesmo utilizando alto-falantes de baixo rendimê.!!_ 
to. 

- Extraor dinária repJtOduçào de transientes 
... Extrema gama de frequências 
- Oistorçào Íntima 
- Fonte de alimentação com retificadores de silício de ex .. 

trema durabilidade. 
- Várias impedâncias de saída para linhas e para ligação di-

reto de alto-falantes, todas simétricas, com centro a massa 
-Construção SÓlida e m chapa de ferro. 
- Tamanho reduzido em relação a sua potência de saída. 
- Ventilação adequada , prolongando desta forma a vida dos com 

ponentes. -
- Pode-ser adaptado em bastidor padrão 1911 

O. Dados Técnicos do amplificador de potência 'Stereo El 2x.60 W11 

R§SDQSta de freauência: 1~ da potência - 8 Hz - 200KHz 

Potência de saída; 
D1storçao Harmonica : 

100% do potência - 20Hz - 40 KHz 
60 W {rros) por canal 
Inferior a O, 2,. 
fnferior a 1,. 
800 ohms (200V) 

Intermodulacao: 
fmpedâncias de salda: 

200 ohms (IOOV) sa(da padrão (europeu) 

Nível de entrada: 
'\Hmentacao dã rêde: 
F'onte de alimentacão: 
Válvulas:· 
~es: 
Peso Aprox 

16 ohms ( 31V) 
1 V (rms) .sôbre 500 K Ohms 
100/ 220V - ~0/60 Hz 
10 diodos de silfcio RYxtOO 
2 X 6A~8. 2 X 6CG7, 4 X EL34 
4~0 x 220 x 180 mm 
22 Kg. 

E!l~ll'ônit:e~ indust ... ic:ll s.êl. SÃO PAULO 
BRASIL 
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- CONJUNTO F'R€-AM'PLIFICADOR 
AMPLIFICADOR - EI-STEREO 2 x 60 W DATA 

E . Instalação e ajustes preliminares 

Instalação 

Para a inatalação do pré -amplificador utiliza-se o croquis existente 
no final do manual e procede-se como segue.: 

1. Fazer um recorte no móvel conforme mostra o croquis de insta

2. 
3. 
4. 

s. 

6. 

7. 

lação. 
Remover as duas tramelas laterais, soltando os dois parafusos. 
Colocar o pré-ampliflcador no recorte, pela frente do móvel. 
Recolocar as duas tramelas e reapertar os dois parafusos, até 
que o painel do pré -amplificador encoste perfeitamente no móvel 
(Recomenda-se não ~perta r em excesso). 
Colocar pinos tipo RCA compridos nas extremidades dos cabos de 
saída das respectivas fontes de programas (toca-discos, sintoniza 
dor de FM, gravador de Cita etc.) -
Colocar os cabos preparados (conforme (tem 5) nas tomadas tipo 
RCA existentes na parte posterior do pré-amplificador (visto de 
trás, as tomadas da direita corre~pondem aos alto .. falantes da e!. 
querda e vice-versa. Vide desenho ane:ao. 
Interligar o pré-amplificador e o amplificador de potência medlan 
te o cabo acompanhante. Note que o lado que pertence ao préo--am:"' 
plificador está identificado por meio de uma pinta de côr. 
A inversão do cabo poderá provocar ru{dos r esiduais. 

Nota importante 

Em hipótese alguma o amplificador de potência deverá ser colo
cado no interior de móveis Cechados. 
Nunca obstruir as áreas perfuradas, destinadas à ventilação. 
Recomenda-se colocar o amplificador de potência em lugares com 
facilidade de circulação de ar (estantes de livros, móveis com 
parte posterior aberta e fundo perlurado, etc). 
Acima do ampllricador de potência deverá ficar um vão livre de 
no mínimo 20 em para garantir uma boa ventilação. 

8) Ligar os 2 sistemas de alto-falantes aos bornes correspondentes 
no amplificador de potência, coocluindo-se a instalação dos ..am
plificadores. 

Ajustes Preliminares 

1. Girar todos os contrôles de nível (existentes na parte posterior 
do pré-at:nplificador~ ver desenho ) para sua posição inicial, ou 
seja,totalmente à esquerda. 

2. Colocar os contrôles de Agudos (Treble), Graves (bass) e Equl 
libr io (Balance) nas suas posições centrais, demarcadas em 
vermelho. ' 

4. Colocar o contrôle de volume para uma posição intermediaria, 
ou seja, Ponto 4 ou S. 

IÚoÚ<'I-~J00,....,-1,..,_,..,,&.n_b .... razil 

~~~:~~1.-ôni.:êl indusl.-iêll s.êl. SÃO PAUlO 
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CONTU'ITO l'R~ -A\1P< !P!CAOOR 

AMP L!E"!CAOOR - El-STF!W() 2 x 60 W 

5) Ligar o cabo da rêde a uma tomada com tensão correspondente 
ao ajuste interno do amplificador (11 O ou 220 V, 50/60 .Hz) 

6. Ligar o conjunto amplificador mediante o botão Selector, gira~ 
do de "ofr' 1 para a posição escolhida anteriormente para toca 
discos (ou seja, 1, 2, 3 ou 4). 

7. Colocar um disco monofónico, tocando com cápsula stereo. 
Passar a chave mono-stereo para posição stereo (ver desenho 
anexo). 

8, Agora, avançar os contrôles de nível correspondentes ao tocaT 
discos até aparecer som nos âtto · falantes. 

9. Girar o contrôle de Equilibrio (Balance) para a esquerda (left) 
e verificar se a posição esquerda do contrôle de equilíbrio 
coincide com o som no alto falante à esquerda. O alto-falante 
à di r eita deverá estar mudo nestas condições. Repetir o mes
mo procedimento com o alto falante da direita. Se os lados es
tiverem invertidos. intercambiar os cabos vindos dos alto-falan 
tes nos bornes correspondentes aos canais no amplificador de -
potência. 

Isto completa o a juste Esquerda .. Direita Oeft-right) dos alto
falantes. 

10) Avançar o contrôle de volume para sua posição máxima total -
mente à direita, ou seja, n9 10. 

11) Colocar o contrôle de equilíbrio totalmente para a esquerda e 
avançar o contrôle de nível correspondente a êste canal para 
um volume tal que se possa considerar como o máximo aprovei 
tável no ambiente. -

12) Repetir a mesma operação com o canal da direita (right) visa12.,. 
do alcançar o mesmo volume do canal da esquerda. Isto completa 
o ajuste de nível máximo de som aproveitável no ambiente de au
dição, condição imprescindível para a perfeita compensação de 
graves e agudos em nível r eduzido. 

13) Para o ajuste de fase dos alto-talantes proceder como segue: 
a. Contrôles de agudos e graves e equilibrio nas suas posições 

centrais 
b. Colocar o contrôle de volume na posição n9 5 
c. Colocar um disco montõnico tocando com cápsula stereo. 

14) Ao fazer o seguinte ajuste colocar-se em frente ao conjunto de 
alto-falantes e reparar a imagem sonora vindo do espaço entre 
os dois alto-falantes. Não podendo reconhecer a image m sonora 
contorme descrito acima, inverter os dois nos de apenas de um 
dos dois alto --talantes e repetir a prova. Isto completa o ajuste 
de ra se dos alto-falantes 

SÃO PAULO 
BRASIL 
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- CONJUNTO PR~-AMPLIFICAOOR 
AMPLIFICADOR - El- STEREO 2 >: 60 W OATA 

FOLHA • OE L 

15) Para o ajuste dos canais esquerda-direita da cáp8ula de toca
discos, colocar um disco de demonstração estereofônica com 
locução. Se o locutor afirmar que está do lado direito e o som 
correspondente vier do alto4falante esquerdo, basta inverter 
os cabinhos vindos do toca-discos nas entradas do pré-amplif,l 
cador. 
Isto completa o ajuste dos canais esquerda ... direita da cápsula 
estereofônica do seu «>ca-discos. 

16) Para as de.mais posições do seletor e fontes de proarama pros 
seguir conforme o procedimento adotado para o toca ..<:fiscos. -

Isto completa o ajuste do 11 Conjunto Estereofônico El "e agora 
a Eletrônica Industrial S .. A. deseja 

BOM DIVERTIMENTO 

S.lO PAULO 
BRASIL 
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lorja do esmanlha do IEIIEf~ônill:il indushiill S.il. 
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