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1 Segurança
Perigo!
Alto risco: este símbolo indica uma situação de perigo iminente, como, por exemplo, "Tensão
perigosa" existente no interior do produto.
Caso não seja evitada, resultará em choque elétrico, lesões corporais graves ou morte.

!

Aviso!
Médio risco: indica uma situação potencialmente perigosa.
Caso não seja evitada, poderá resultar em lesões corporais ligeiras ou moderadas.

!

Atenção!
Baixo risco: indica uma situação potencialmente perigosa.
Caso não seja evitada, poderá resultar em danos materiais ou na unidade.

1. Leia estas instruções. – Deve ler todas as instruções de segurança e funcionamento
antes de utilizar a unidade ou o sistema.

2. Guarde estas instruções. – As importantes instruções de segurança e funcionamento
devem ser guardadas para referência futura.

3. Tenha em conta todos os avisos. – Deve respeitar todos os avisos que constam no
aparelho e nas instruções de funcionamento.

4. Siga todas as instruções. – Deve seguir todas as instruções de instalação ou de
utilização/funcionamento.

5. Não utilize este aparelho junto de água. – Não utilize este aparelho próximo de água ou
num ambiente húmido, por exemplo, próximo de banheiras, lavatórios, pias de cozinha ou
tanques de lavar roupa, numa cave húmida, próximo de uma piscina, numa instalação no
exterior sem proteção ou em qualquer área classificada como local húmido.

6. Limpe-o apenas com um pano seco. – Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar.
Não utilize produtos de limpeza líquidos nem aerossóis.

7. Não obstrua os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as
instruções do fabricante. – As aberturas na caixa do aparelho, se existirem, foram
concebidas para ventilação, para garantir uma utilização fiável e para evitar o
sobreaquecimento. Estas aberturas não devem ser bloqueadas nem tapadas. O aparelho
não deve ser colocado em instalações embutidas, exceto no caso de existir ventilação
adequada ou no caso de as instruções do fabricante terem sido seguidas.

8. Não instale o aparelho junto de fontes de calor como, por exemplo, aquecedores,
fogões, nem de outro tipo de aparelho (incluindo amplificadores) que produza calor ou
sob luz solar direta.

9. Não devem ser colocadas fontes de chama aberta, como, por exemplo, velas acesas,
em cima do aparelho.

10. Não invalide o objetivo de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. - Uma
ficha polarizada tem duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha de
ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro perno para ligação à terra. A lâmina grande
ou o terceiro perno destinam-se a proporcionar segurança. Se a ficha fornecida não
encaixar na tomada, contacte um eletricista para este substituir a tomada obsoleta.

11. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem trilhado, em especial nas
fichas, tomadas de uso geral e no ponto de saída do aparelho.
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12. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante. – A montagem do
aparelho deve ser efetuada em conformidade com as instruções do fabricante, sendo
utilizados os acessórios de montagem recomendados pelo mesmo.

13. Utilize apenas o carrinho, a prateleira, o tripé, o suporte ou a mesa especificados pelo
fabricante ou vendidos com o aparelho. – Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado
quando mover o conjunto formado pelo carro e o aparelho para evitar lesões devido a
uma queda. Paragens bruscas, força excessiva e superfícies não uniformes podem
provocar a queda do conjunto aparelho/carro.

14. Desligue o aparelho se houver trovoadas ou se não tencionar utilizá-lo durante um
longo período de tempo. – Não aplicável se for necessário manter funções especiais
como, por exemplo, sistemas de evacuação.

15. Remeta todas as operações de reparação para técnicos qualificados. - É necessário
recorrer à assistência técnica quando o aparelho tiver sido de alguma forma danificado,
como nos seguintes casos: a ficha ou o cabo de alimentação está danificado; derramou
líquido ou caiu algum objeto dentro do aparelho; o aparelho foi exposto à chuva ou
humidade; não funciona corretamente ou caiu.

16. O aparelho não deverá ser exposto a gotas nem salpicos de líquidos e objetos
contendo líquidos, como jarras, não deverão ser colocados sobre o mesmo.

17. As pilhas (pack de pilhas ou pilhas instaladas) não deverão ser expostas a calor
excessivo como luz solar, fogo ou semelhante.

!

Atenção!
Existe o risco de explosão caso coloque incorretamente as pilhas. Substitua apenas pelo
mesmo tipo de pilhas ou equivalente. Elimine as pilhas usadas de acordo com a legislação e
os procedimentos ambientais.

18. Apenas instalação profissional – Não utilize este equipamento em aplicações
residenciais.

19. Condensação – De forma a evitar a condensação, aguarde umas horas antes de ligar o
equipamento após o transporte de um local frio para um local quente.

20. Danos auditivos – No caso de um aparelho com saída de áudio, para evitar possíveis
danos auditivos, não utilize o equipamento com níveis de volume altos durante um longo
período de tempo.

21. Peças de substituição – Quando precisar de peças de substituição, certifique-se de que o
técnico de assistência utilizou peças de substituição especificadas pelo fabricante ou
peças com as mesmas características da peça original. Substituições não autorizadas
podem resultar em incêndios, choques elétricos ou noutros perigos.

22. Verificação de segurança – Após a conclusão de qualquer operação de assistência ou
reparação deste aparelho, peça ao técnico da assistência que realize verificações de
segurança para determinar se o aparelho está nas devidas condições de funcionamento.

Perigo!
Sobrecargas – Não sobrecarregue as tomadas nem as extensões, pois tal pode resultar em
incêndios ou choques elétricos.

23. Fontes de alimentação – Apenas deve operar este aparelho com a fonte de alimentação
do tipo indicado na etiqueta de marcação. Se não tiver a certeza do tipo de fonte de
alimentação que deve utilizar, consulte o revendedor do aparelho ou a companhia de
eletricidade local. No caso de aparelhos cujo funcionamento se baseia em pilhas ou
noutras fontes, consulte as instruções de funcionamento.
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24. Linhas elétricas – Um sistema exterior não deve ser montado próximo de linhas elétricas
aéreas ou de outros circuitos de iluminação ou corrente, nem em locais onde possa cair
sobre essas linhas ou circuitos. Ao instalar um sistema exterior, deve ter extremo cuidado
para não tocar em linhas ou circuitos elétricos, pois este contacto pode ser fatal. Nos
modelos dos EUA - consulte o artigo 820 do National Electrical Code (Código elétrico
nacional) relativo à instalação de sistemas CATV.

Perigo!
Entrada de objetos e líquidos - Nunca introduza objetos de qualquer tipo nas aberturas deste
aparelho, uma vez que podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curto-
circuito nas peças, o que pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame
líquidos de qualquer tipo sobre o aparelho.

25. Ligação à terra coaxial – Se um sistema de cabos externo estiver ligado ao aparelho,
certifique-se de que o sistema de cabos está ligado à terra. Apenas nos modelos dos EUA:
a secção 810 do National Electrical Code (Código elétrico nacional), ANSI/NFPA N.º
70-1981, proporciona informações relativas ao correto estabelecimento de uma ligação à
terra da instalação e da estrutura de suporte, ligação do cabo coaxial a uma unidade de
descarga, tamanho dos condutores de ligação à terra, localização da unidade de
descarga, ligação a elétrodos de ligação à terra e requisitos dos elétrodos de ligação à
terra.

26. Ligação à terra para proteção – Um aparelho de construção de classe I deverá ser ligado
a uma tomada de alimentação com uma ligação à terra para proteção.
Ligação à terra – Um aparelho de construção de classe I deverá ser ligado a uma rede
elétrica com uma ligação à terra.

Nota para ligações de alimentação
– Para um equipamento sempre ligado, a ficha elétrica ou o comutador de corrente

multipolar de fácil operação deverá ser externo ao equipamento e estar em conformidade
com todas as regras de instalação aplicáveis.

– Para equipamento passível de ligação, a saída da tomada deverá ser instalada próximo do
equipamento e deverá ser de acesso fácil.

Esta etiqueta poderá aparecer na parte inferior do aparelho devido a limitações de espaço.

!

Atenção!
Para reduzir o risco de choque elétrico, NÃO abra as tampas. A assistência só pode ser
prestada por técnicos qualificados.

!

Aviso!
Para evitar o perigo de incêndio ou choque, não exponha as unidades a chuva ou humidade.
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!

Aviso!
A instalação deve ser executada apenas por técnicos de assistência qualificados, de acordo
com o código elétrico nacional ou os códigos locais aplicáveis.

!

Aviso!
Corte de corrente: se o aparelho estiver ligado à corrente e for fornecido um conjunto de
cabos de alimentação, o dispositivo de comutação é a ficha elétrica do conjunto de cabos de
alimentação.
Se for fornecido um adaptador AC‑DC e a ficha elétrica que faz parte do dispositivo de
ligação direta, o adaptador AC‑DC é o dispositivo de comutação.
A saída da tomada deve estar próxima do aparelho e ser de acesso fácil.

!

Aviso!
Para evitar o risco de choques elétricos, não ligue circuitos de tensão de segurança muito
baixa (SELV, safety extra-low voltage) a circuitos de tensão da rede telefónica (TNV,
telephone-network voltage). As portas LAN incluem circuitos SELV e as portas WAN circuitos
TNV. Algumas portas LAN e WAN utilizam ambas conectores RJ‑45. Tenha cuidado ao ligar
cabos.

Equipamentos elétricos e eletrónicos antigos
Os dispositivos elétricos ou eletrónicos que já não são úteis devem ser recolhidos em
separado e enviados para reciclagem compatível com o meio ambiente (de acordo com a
Diretiva Europeia sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos).
Para eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos antigos, deve utilizar os sistemas de
devolução e recolha colocados no país em questão.

Utilizar apenas a
altitude não
superior a 2000 m.

Utilizar apenas em
regiões de clima
não tropical.



8 pt | Informações breves PAVIRO Amplifier

2020-05 | 05 | F01U306901 Manual de instalação Bosch Security Systems, B.V.

2 Informações breves
O amplificador de classe D PVA-2P500 é um amplificador de áudio profissional de 2 ✕ 500 W
para fins de evacuação. Pode funcionar tanto a partir da rede elétrica como a partir de uma
fonte de alimentação de CC. A tensão de saída está isolada galvanicamente e é
constantemente monitorizada para detetar falhas de ligação à terra. O modo de poupança de
energia e as ventoinhas de controlo da temperatura reduzem o consumo de energia e os níveis
de ruído. As funções de controlo e monitorização são efetuadas através do bus CAN. Este
amplificador foi concebido para funcionar num sistema de evacuação de emergência. Pode ser
utilizado como um amplificador de sistema ou no modo autónomo. Normalmente, os
amplificadores são controlados por um controlador e configurados através do IRIS-Net.
O amplificador de potência possui as seguintes funcionalidades:
– Saídas de potência flutuantes de 100 V ou 70 V
– Blocos de amplificador de elevada eficiência em tecnologia de classe D
– Modo de inatividade de saídas e proteção contra curto-circuitos
– Funcionamento com energia da rede elétrica de 120–240 V (50/60 Hz) e/ou reserva de

emergência de 24 V CC
– Entradas balanceadas eletronicamente
– Função de monitorização da temperatura
– Função de monitorização do sinal-piloto e da falha de ligação à terra através do

controlador PVA-4CR12 ou do router PVA-4R24
– Controlo de todas as funções pelo processador
– Monitorização do sistema do processador por circuito de vigilância
– Memória FLASH não-volátil para dados de configuração
– Função de monitorização interna
– Relés de áudio integrados
– Função de monitorização da linha
O amplificador de potência é controlado pelo processador e está equipado com funções de
monitorização exaustiva. A monitorização da linha para o CAN bus e para transmissão de áudio
permite interrupções de linha e a deteção e indicação de curto-circuitos para o utilizador.
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3 Vista geral do sistema
3.1 Painel frontal

Número Símbolo Dispositivo Descrição

1 Luz indicadora de
corte de áudio

Indica o nível do sinal do canal do amplificador:
– Verde = O sinal de saída está 18 dB abaixo do

nível de distorção
– Amarelo = O sinal de saída está a apresentar

distorção ou o limitador integrado do
amplificado está a limitar o sinal de saída.

2 Luz indicadora de
aviso de falha
combinada

Este indicador acende-se a amarelo quando ocorreu
uma falha no dispositivo. Os tipos de falha a ser
apresentados através deste indicador são
configurados no IRIS-Net. Consulte a secção
Funcionamento, página 24.

3 Botão de semi-
embutido

O botão está protegido para evitar ser premido
acidentalmente. Utilize um objeto pontiagudo (como
uma esferográfica) para premir o botão.
Se o endereço CAN do dispositivo não estiver
definido como 00, este botão tem as seguintes
funções:
– Função de localização: se a função de

localização do dispositivo estiver ativada, prima
este botão para desativar os indicadores.

– Visualizar a velocidade de transmissão CAN:
prima este botão durante pelo menos um
segundo. Consulte a secção Visualizar a
velocidade de transmissão CAN, página 23.

– Teste dos LEDs: prima este botão durante pelo
menos três segundos para ativar o teste dos
LEDs. Todos os indicadores no painel frontal
acendem-se enquanto o botão é premido.

Se o endereço CAN do dispositivo estiver definido
como 00 (modo autónomo), este botão tem as
seguintes funções:
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Número Símbolo Dispositivo Descrição

– Repor uma falha de ligação à terra ou uma falha
de vigilância: prima o botão brevemente para
confirmar a falha de vigilância ou a falha de
ligação à terra (apenas no modo autónomo,
consulte a secção Modo autónomo, página 24)

– Definir/visualizar a velocidade de transmissão
CAN: prima este botão durante pelo menos um
segundo. Consulte a secção Configurar a
velocidade de transmissão CAN, página 23.

– Repor para a condição de entrega: para repor
todas as definições para a respetiva
configuração original aquando da entrega,
prima este botão durante pelo menos três
segundos para repor todas as definições do
dispositivo.

4 Luz indicadora de
falha de ligação à
terra

Este indicador acende-se a amarelo quando ocorreu
uma falha de ligação à terra pelo menos numa saída.
O indicador permanece aceso mesmo quando a
falha de ligação à terra tiver sido resolvida. Para
desativar o indicador, prima o botão de confirmação
da falha Botão de semi-embutido (3) ou utilize o
IRIS-Net. Consulte a secção Modo autónomo, página
24.

5 Luz indicadora de
sinal de áudio

Esta luz indicadora acende-se a verde se estiver
existir um sinal de áudio (nível do sinal > -36 dB) na
entrada do amplificador de potência.

6 Luz indicadora de
rede

Esta luz indicadora acende-se a verde na
eventualidade de comunicações de dados bem-
sucedidas com o controlador.

7 Luz indicadora de
standby

Este indicador acende-se a verde quando o
dispositivo está no modo standby.

8 Luz indicadora de
alimentação

Este indicador acende-se a verde quando a fonte de
alimentação está OK.
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3.2 Painel posterior

Número Dispositivo Descrição

1 A Entrada de alimentação CA
e o interruptor de alimentação

2 Parafuso de ligação à terra Ligação à terra para sistemas apenas com DC.

3 Entrada de alimentação CC

4 Porta CAN BUS Ligação com CAN bus, por exemplo, controlador.

5 Seletor CAN ADDRESS Byte alto (HIGH) e byte baixo (LOW) para
configuração do endereço CAN do dispositivo.

6 Tomadas de entrada de áudio
LINE 1-4 IN/THRU (RJ-45)

Entrada de áudio (e através de tomada) para
todos os canais. Consulte a secção Entradas de
áudio, página 15.

7 Tomadas de entrada de áudio
LINE IN L1 ou L2 (Euroblock)

Entrada de áudio balanceada para os canais 1 ou
2. Consulte a secção Entradas de áudio, página
15.

8 Tomadas de saída de potência
do amplificador (70 V ou 100
V)

Saída de potência para zonas de altifalantes.
Consulte a secção Saída de áudio, página 17.
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4 Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Amplificador de potência PVA-2P500

1 Cabo de alimentação de 230 V CA

1 Cabo de alimentação de 120 V CA

1 Conjunto de conectores

1 Conjunto de pés

1 Manual de instalação

1 Instruções de segurança importantes
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5 Instalação
Este dispositivo foi concebido para ser instalado na horizontal num armário em bastidor
convencional de 19 polegadas. Em geral, tem de ser selecionado um local de instalação no
qual o dispositivo seja protegido das seguintes condições:
– Gotas de água ou pulverizador
– Luz solar direta
– Temperaturas ambiente elevadas ou efeito direto de fontes de calor
– Elevado nível de humidade
– Acentuada acumulação de pó
– Vibrações fortes

Fixação frontal do dispositivo
Consulte a ilustração seguinte para fixar a parte frontal do dispositivo, utilizando quatro
parafusos e anilhas. Devido às superfícies pintadas, recomenda-se a conexão do parafuso de
ligação à terra no painel posterior do dispositivo.

Figura 5.1: Instalação do dispositivo num bastidor de 19 polegadas

!

Atenção!
Recomenda-se a utilização de calhas de montagem em bastidor quando instalar o dispositivo
numa prateleira do bastidor ou num armário em bastido para evitar torções ou deformações.
Se for possível empilhar os dispositivos no bastidor (por exemplo, utilizando as bases
autocolantes fornecidas) deve ser considerada a carga máxima admissível das calhas de
montagem. Consulte as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante das calhas do
bastidor.

Figura 5.2: Empilhamento dos dispositivos utilizando as bases fornecidas (exemplo com 3 dispositivos; as
calhas de montagem em bastidor são apenas utilizadas para o dispositivo do fundo)
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Formação de calor
A tabela no capítulo Especificações pode ser utilizada para determinar os requisitos da fonte
de alimentação e das linhas de alimentação. A potência extraída da rede elétrica é convertida
em potência de saída para alimentar os sistemas de altifalantes e o calor. A diferença entre o
consumo de potência e a saída da potência é denominada dissipação da potência (Ploss). O
calor que é gerado pelas perdas pode permanecer na prateleira do bastidor e tem de ser
dissipado através das medidas adequadas. Pode ser utilizada uma tabela para calcular a
relação térmica no interior da prateleira do bastidor/armário ou para dimensionar as
eventualmente necessárias medidas de ventilação. A coluna Ploss lista a dissipação da potência
para diversas condições de funcionamento.
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6 Ligação
6.1 Entradas de áudio

O amplificador de potência tem quatro canais de entrada de áudio. Com a ajuda da
monitorização do sinal-piloto integrado, um sinal de entrada em falta ou com falha pode ser
detetado com fiabilidade. Consulte a secção Esquema do circuito, página 31 para obter
detalhes sobre o encaminhamento de áudio interno do dispositivo.

RJ-45

A atribuição de pinos das tomadas de entrada de áudio LINE 1-4 IN/THRU permite a ligação do
amplificador de potência à tomada de saída de áudio de um controlador utilizando os cabos
diretos RJ-45 normais. As duas tomadas RJ-45 são acopladas em paralelo o que permite ligar
o sinal de áudio em loop.

Figura 6.1: Atribuição de pinos da tomada LINE IN 1-4

Informação!
Não utilize cabos cruzados de Ethernet para ligar entradas de áudio. Utilize apenas cabos de
Ethernet diretos de alta qualidade com blindagem.

Informação!
Não ligue uma resistência de terminação CAN à tomada LINE IN 1-4.



16 pt | Ligação PAVIRO Amplifier

2020-05 | 05 | F01U306901 Manual de instalação Bosch Security Systems, B.V.

Euroblock

As entradas de áudio L1 ou L2 permitem ligar fontes de áudio locais; por exemplo, em modo
autónomo. O sinal de áudio L1 é misturado com o sinal de entrada LINE IN 4 (fornecido
através de tomada RJ-45) e amplificado através do canal de saída do amplificador 1. O sinal
de áudio L2 é misturado com o sinal de entrada LINE IN 4 e amplificado através do canal de
saída do amplificador 2.

Informação!
Se for necessário utilizar fontes de áudio locais enquanto a supervisão total do sistema for
obrigatória, um sinal-piloto terá de estar disponível em LINE IN 4. Consulte a secção Esquema
do circuito, página 31 e a documentação do IRIS-Net.

As entradas de áudio são balanceadas eletronicamente. Sempre que possível utilize um sinal
de áudio balanceado na entrada do dispositivo. O âmbito de entrega para o dispositivo inclui
um conector de 3 pinos. Podem ser utilizadas as secções transversais do condutor de
0,14 mm² (AWG26) a 1,5 mm² (AWG16).
Cabo de ligação recomendado: cabo balanceado com par entrançado blindado de 0,14 mm².

Cablagem balanceada
A seguinte ilustração mostra a cablagem balanceada de uma entrada (ou saída) de áudio no
dispositivo.

Figura 6.2: Cablagem balanceada

Cablagem não balanceada
Se os cabos de ligação forem muito curtos e não se preverem nenhuns sinais de interferência
no ambiente do dispositivo, então também é possível ligar um sinal não balanceado. Neste
caso, é imperativo comutar uma ponte no conector entre a blindagem e o pino invertido
(consulte o esquema abaixo), caso contrário o nível pode cair 6 dB. No entanto, por questões
de imunidade às fontes de interferência externas, tais como redutores, redes de alimentação,
linhas de controlo de alta frequência, etc., a cablagem balanceada é sempre preferível.
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Figura 6.3: Cablagem não balanceada

6.2 Saída de áudio

As saídas de áudio no dispositivo estão isoladas galvanicamente e são constantemente
monitorizadas para detetar falhas de ligação à terra. Para cada canal de saída existem 6 pinos,
dois pinos para linhas de altifalantes de 0 V, dois pinos para 70 V e dois pinos para 100 V. O
dispositivo fornecido inclui um conector de 6 polos. Podem ser utilizadas as secções
transversais do condutor de 0,14 mm² (AWG26) a 1,5 mm² (AWG16).
Cabo de ligação recomendado: fio CU flexível, LiY, 0,75 mm².
Para facilidade de instalação, é possível remover o conector. Relativamente ao número
máximo de altifalantes que podem ser ligados, os altifalantes podem ser ligados até ao ponto
em que o consumo total de energia da rede de altifalantes corresponde ao valor de potência
nominal da fase de saída, em que a resistência de carga nominal da fase de saída não deve ser
excedida. Os valores de potência nominais e as resistências de carga nominais das saídas
podem ser encontrados na secção intitulada Dados técnicos.

Informação!
Secção transversal do condutor
A queda de tensão máxima tem de ser inferior a 10% para evitar a atenuação do sinal de
alarme e para assegurar um nível de sinal suficiente do sinal-piloto para (opcional) módulos
EOL.

Informação!
Não utilize saídas de 70 V e 100 V simultaneamente.
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Perigo!
É possível que durante o funcionamento possam surgir tensões com perigo de choque (valor
de pico > 140 V) nas saídas. Como tal, as zonas de altifalantes ligados têm de ser instaladas
em conformidade com os regulamentos de segurança aplicáveis. Durante a instalação e o
funcionamento das redes de altifalantes de 100 V, é obrigatório cumprir a norma DIN VDE
0800 da VDE. Especialmente, no que diz respeito a redes de altifalantes de 100 V em
aplicações de sistema de alarme, todas as precauções de segurança devem estar em
conformidade com a norma de segurança da classe 2 para cablagem.

6.3 Tensão de alimentação
Normalmente, o dispositivo é operado através da entrada da rede elétrica (120-240 V). Além
disso, está disponível uma entrada de bateria para funcionamento em caso de emergência
(24 V CC).

Informação!
Se forem utilizadas entradas de alimentação CA e CC, recomenda-se que ligue primeiro a
alimentação CA, em seguida, ligue o dispositivo e depois ligue a fonte de alimentação CC.

Informação!
É possível detetar um atraso de ligação para o PVA-2P500 através do IRIS-Net. Aquando da
ligação da fonte de alimentação, o dispositivo não arranca enquanto o tempo de atraso
definido não tiver decorrido. Se vários dispositivos forem operados através do mesmo
disjuntor automático (ou bateria), é possível efetuar uma ligação em cascata programando
atrasos de ligação individualmente diferentes para os dispositivos. Isto também impede a
atividade de disparo magnético de um disjuntor automático e, por conseguinte, que os
dispositivos sejam desligados da rede de alimentação quando vários dispositivos estiverem
ligados ao mesmo tempo.

Entrada CA e o interruptor de alimentação

A fonte de alimentação para o dispositivo é fornecida através da entrada da rede elétrica
utilizando apenas o cabo CEI fornecido. Durante a instalação, desligue sempre o dispositivo
de todas as fontes de alimentação. Ligue o dispositivo apenas a uma fonte de alimentação
adequada que cumpre os requisitos especificados na placa de características. O fusível
associado está localizado no interior do amplificador e não é acessível a partir do exterior do
dispositivo.
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O interruptor de alimentação na parte posterior separa o dispositivo da fonte de alimentação
quando o interruptor está na posição de desligado (0). O dispositivo começa a arrancar
quando o interruptor passa à posição de ligado (|). Um circuito de arranque suave limita os
picos de corrente durante este processo. Os altifalantes são ligados através dos relés de saída
após um atraso de tempo. Isto suprime eficazmente quaisquer ruídos dos picos.

Entrada CC

O dispositivo muda automaticamente para a entrada CC na eventualidade de falha de tensão
da rede elétrica. Para esta entrada, ligue uma fonte CC de 24 volts à entrada DC INPUT. O
âmbito de entrega para o dispositivo inclui um conector de 2 pinos. Podem ser utilizadas as
secções transversais do condutor de 2 mm² a 6 mm².
Cabo de ligação recomendado: fio CU flexível, LiY, 4 mm².
A entrada CC está protegida contra polaridade incorreta e sobrecargas. O fusível associado
está localizado no interior do dispositivo e não é acessível a partir do exterior do dispositivo.
O limiar dos limitadores de pico de áudio internos baixa em 3 dB apenas se a alimentação CC
for ligada.

Informação!
Não é possível desligar a entrada CC. O interruptor de alimentação só pode ser utilizado para
desligar a alimentação da rede elétrica.

6.4 CAN BUS

Esta secção contém informações acerca da ligação do dispositivo ao CAN BUS e da definição
correta do endereço CAN.

Ligação
O dispositivo tem duas tomadas RJ-45 para o CAN BUS. As tomadas podem ser ligadas em
paralelo, atuam como uma entrada e servem para ligar a cadeia em rede. O CAN permite que
sejam utilizadas velocidades de dados diferentes, sendo as velocidades de dados
indiretamente proporcionais ao comprimento do bus. Se a rede for pequena, são possíveis
velocidades de dados até 500 kbit/s. Em redes maiores, a velocidade de dados deve ser
diminuída (até a uma velocidade de dados mínima de 10 kbits), consulte a secção Configurar
a velocidade de transmissão CAN.

Informação!
A velocidade de dados é predefinida para 10 kbits na fábrica.
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A tabela seguinte explica a relação entre as velocidades de dados e os comprimentos de bus/
tamanho de rede. Os comprimentos de bus superiores a 1000 m só podem ser implementados
com repetidores CAN.

Velocidade de dados (em kbits) Comprimento do bus (em metros)

500 100

250 250

125 500

62.5 1000

Tab. 6.1: Velocidade de dados e comprimento do bus do CAN BUS

O diagrama seguinte mostra a atribuição da porta CAN/conector CAN.

Figura 6.4: Atribuição da porta CAN

Figura 6.5: Atribuição do conector CAN

Pino Designação Cor do cabo

T568A T568B

2 CAN_GND Verde Cor-de-laranja

4 CAN_H (+) Azul

5 CAN_L (-) Riscas azuis

Tab. 6.2: Atribuição da interface CAN BUS

Especificação do cabo
Em conformidade com a norma ISO 11898-2, têm de ser utilizados os cabos de par
entrançado com uma impedância de 120 ohms como o cabo de transferência de dados para o
CAN bus. Uma resistência de terminação de 120 ohms tem de ser fornecida em ambas as
extremidades como o terminador do cabo. O comprimento máximo do bus depende da
velocidade de transmissão de dados, do tipo de cabo de transmissão de dados e do número
de participantes de bus.
Cabo de ligação recomendado: par entrançado blindado, CAT5, 100/120 Ω.
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Comprimento
do bus (em m)

Cabo de transmissão de dados Terminação (em
Ω)

Velocidade
máxima de
transmissão de
dados

Resistência por
unidade (em mΩ/
m)

Secção
transversal do
cabo

De 0 a 40 < 70 0,25 a 0,34 mm²
AWG23, AWG22

124 1000 kbit/s a 40
m

De 40 a 300 < 60 0,34 a 0,6 mm²
AWG22, AWG20

127 500 kbit/s a 100
m

De 300 a 600 < 40 0,5 a 0,6 mm²
AWG20

De 150 a 300 100 kbit/s a 500
m

De 600 a 1000 < 26 0,75 a 0,8 mm²
AWG18

De 150 a 300 62,5 kbit/s a
1000 m

Tab. 6.3: Relações para redes CAN com até 64 participantes

Se existirem cabos compridos e vários dispositivos no CAN bus, as resistências de terminação
com classificações de ohm superiores aos 120 ohms especificados são recomendadas para
reduzir a carga resistiva para os controladores de interface, os quais por sua vez reduzem a
perda de tensão de uma extremidade do cabo para a outra.
A tabela seguinte permite estimativas iniciais para a secção transversal do cabo necessária
para diferentes comprimentos de bus e vários números de participantes de bus.

Comprimento do bus
(em m)

Número de dispositivos no CAN Bus

32 64 100

100 0,25 mm² ou AWG24 0,34 mm² ou AWG22 0,34 mm² ou AWG22

250 0,34 mm² ou AWG22 0,5 mm² ou AWG20 0,5 mm² ou AWG20

500 0,75 mm² ou AWG18 0,75 mm² ou AWG18 1,0 mm² ou AWG17

Tab. 6.4: Secção transversal do cabo CAN BUS

Se não for possível ligar diretamente um participante ao CAN bus, terá de ser utilizada uma
linha de ramal. Como têm de existir sempre precisamente duas resistências de terminação
num CAN bus, não é possível terminar uma linha de ramal. Isto cria reflexos, o que pode
prejudicar o resto do sistema de bus. Para minimizar estes reflexos, estas linhas de ramal não
podem exceder um comprimento individual máximo de 2 m a velocidades de transmissão de
dados de até 125 kbit/s ou um comprimento máximo de 0,3 m a taxas de bits superiores. O
comprimento global de todos os ramais não pode exceder os 30 m.
Aplica-se o seguinte:
– No que diz respeito aos cabos do bastidor, é possível utilizar os cabos diretos RJ-45

normais com impedância de 100 ohm (AWG 24/AWG 26) para distâncias curtas (até
10 m).

– As diretrizes especificadas acima para a cablagem de rede têm de ser seguidas ao ligar os
bastidores entre si e na instalação do edifício.

Consultar
– Configurar a velocidade de transmissão CAN, página 23
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7 Configuração
7.1 Definir o endereço CAN

O endereço CAN do dispositivo é definido utilizando os dois seletores dos endereços HIGH e
LOW. Os endereços 1 a 250 (01 hex a FA hex) podem ser utilizados numa rede CAN. O
endereço é definido utilizando o sistema de numeração hexadecimal. O seletor LOW destina-
se aos dígitos baixos e seletor HIGH destina-se aos dígitos altos.

Informação!
Cada endereço tem de ser exclusivo no sistema, caso contrário podem ocorrer conflitos de
rede.

O endereço 0 (hexadecimal 00, definido na entrega) assegura que o dispositivo é desligado da
comunicação remota. Isto significa que o dispositivo não aparece no sistema, mesmo que
esteja ligado ao CAN bus.

HIGH LOW Endereço

0 0 Único

0 De 1 a F De 1 a 15

1 De 0 a F De 16 a 31

2 De 0 a F De 32 a 47

3 De 0 a F De 48 a 63

4 De 0 a F De 64 a 79

5 De 0 a F De 80 a 95

6 De 0 a F De 96 a 111

7 De 0 a F De 112 a 127

8 De 0 a F De 128 a 143

9 De 0 a F De 144 a 159

A De 0 a F De 160 a 175

B De 0 a F De 176 a 191

C De 0 a F De 192 a 207

D De 0 a F De 208 a 223

E De 0 a F De 224 a 239

F De 0 a A De 240 a 250

F De B a F Reservado

Tab. 7.5: Endereços CAN
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7.2 Visualizar a velocidade de transmissão CAN
Para visualizar a velocidade de transmissão CAN, prima o Botão de semi-embutido e
mantenha-o premido durante pelo menos um segundo. Em seguida, três luzes indicadoras do
painel frontal apresentam a velocidade de transmissão definida durante dois segundos.
Consulte a tabela que se segue para obter mais pormenores.

Velocidade de
transmissão (em kbit/
s)

Luz indicadora de
sinal de áudio do
canal 1

Luz indicadora de
sinal de áudio do
canal 2

Luz indicadora de
rede

10 Desligado Desligado Ligado

20 Desligado Ligado Desligado

62.5 Desligado Ligado Ligado

125 Ligado Desligado Desligado

250 Ligado Desligado Ligado

500 Ligado Ligado Desligado

Tab. 7.6: Visualizar a velocidade de transmissão CAN através das luzes indicadoras no painel frontal

7.3 Configurar a velocidade de transmissão CAN
A velocidade de transmissão CAN pode ser configurada utilizando um conversor UCC1 USB-
CAN ou diretamente na parte frontal do dispositivo.

Alterar a velocidade de transmissão CAN

Informação!
A velocidade de transmissão CAN só pode ser alterada se o endereço CAN for definido para
00.

Para alterar a velocidade de transmissão CAN, execute o seguintes passos:
1. Prima o Botão de semi-embutido e mantenha-o premido durante pelo menos um segundo.

A velocidade de transmissão CAN é indicada para dois segundos. Consulte a secção
intitulada " Visualizar a velocidade de transmissão CAN”, para obter mais informações.

2. Assim que a velocidade de transmissão for apresentada, solte o Botão de semi-embutido.
Tenha em atenção que se o botão for premido durante mais do que 3 segundos, serão
repostas as definições de fábrica do dispositivo.

3. Prima brevemente o Botão de semi-embutido para passar para a velocidade de
transmissão CAN imediatamente mais alta. Os LED indicam a nova definição.

4. Repita o passo 3 até ser definida a velocidade de transmissão pretendida. (Exemplo: para
alterar a velocidade de transmissão de 62,5 kbit/s para 20 kbit/s, prima o Botão de semi-
embutido exatamente cinco vezes, ou seja, 62,5 > 125 > 250 > 500 > 10 > 20).

5. A nova velocidade de transmissão CAN é aplicada dois segundos depois de a última vez
que o Botão de semi-embutido foi premido.
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8 Funcionamento
Monitorização de falhas
É possível monitorizar as seguintes funções do amplificador de potência:
– Subtensão da rede elétrica
– Subtensão da bateria
– Temperatura excessiva
– Sobrecarga
– Tensão de saída
– Corrente de saída
– Falha de ligação à terra (apenas no modo autónomo)
– Monitorização do sinal-piloto quando utilizado em conjunto com o PVA-4CR12 e o

PVA-4R24
– Monitorização do microprocessador
– Ligação CAN BUS
Sempre que ocorre uma falha no amplificador de potência, esta é sempre indicada ao
acender-se a Luz indicadora de aviso de falha combinada. O IRIS-Net pode ser utilizado para
configurar que tipos de falha de amplificador de potência podem ser apresentados. A
monitorização das funções que não estão a ser utilizadas (por exemplo, entrada CC) tem de
ser desativada, caso contrário é apresentada uma falha permanente.

Modo standby
No modo standby, o consumo de energia do PVA-2P500 é inferior a 2 W (fonte de alimentação
CA ou CC). Estão disponíveis as seguintes funções no modo standby:
– Controlo remoto através do CAN bus
– Supervisão da entrada de alimentação CA
– Supervisão da entrada de alimentação CC
O modo standby é ativado ou desativado através do CAN bus. O modo standby será
desativado automaticamente se o CAN bus for desligado ou se o endereço CAN for definido
para 0 (modo autónomo).

8.1 Modo autónomo
Sinal de áudio
No modo autónomo (sem ligação CAN a um controlador, por exemplo, endereço CAN definido
para 0), o sinal de entrada de áudio L1 (ou L2) é misturado com a entrada de áudio 4,
amplificado com 36 dB e fornecido pela saída de áudio 1 (ou 2).

Monitorização de falha de ligação à terra
A especificação DIN VDE 0800 da VDE tem de ser observada durante a configuração e o
funcionamento de sistemas de altifalantes de 100 volts. Especialmente para sistemas de
altifalantes de 100 volts que são utilizados para fins de alarme, todas as medidas de proteção
têm de ser concebidas para medir a classe 3. A função integrada de monitorização de falha de
ligação à terra no amplificador de potência permite o isolamento da rede da linha de
altifalantes sem ligação à terra a ser monitorizada no modo autónomo. Qualquer falha de
ligação à terra (por exemplo, R ≤ 50 kΩ) que ocorra é uma indicação de danos em cabos, o
que significa que pode ocorrer uma interrupção de linha ou uma falha de cablagem no futuro
próximo, o que pode resultar em avarias. Uma falha de ligação à terra que se verifique há pelo
menos cinco segundos, é indicada no painel frontal ao acender-se a luz indicadora de falha de
ligação à terra a amarelo. A luz indicadora da falha de ligação à terra permanece acesa até a
fonte de alimentação para a fase de saída ser desligada, até o erro ser reposto ao premir-se o
Botão de semi-embutido.
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Para testar a função de monitorização de falha de ligação à terra, utilize uma resistência de
22 kOhm (o amplificador de potência não pode estar no modo STANDBY durante o processo
de teste). Se a resistência for comutada a partir de um terminal da tomada de saída de
potência para ligação à terra de proteção durante cerca de cinco segundos, a luz indicadora
da falha de ligação à terra tem de se acender. Se a resistência for superior a 100 kOhms e a
capacidade for inferior a 5 μF, a luz indicadora da falha de ligação à terra não pode se
acender. Depois de a resistência ter sido removida, o visor e a mensagem de avaria devem
continuar a ser apresentados. Para repor a função de monitorização de falha de ligação à
terra, prima o Botão de semi-embutido.
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9 Manutenção
9.1 Atualização do firmware

O IRIS-Net pode ser utilizado para atualizar o firmware do dispositivo. Consoante a velocidade
de dados CAN utilizada, a atualização irá levar um ou mais minutos a concluir. Como estão
sempre em curso trabalhos de desenvolvimento em relação a todos os software de sistema,
pode ser necessário atualizar o firmware do controlador. Quaisquer incompatibilidades do
software serão apresentadas no IRIS-Net. Para obter mais informações sobre atualizações do
firmware, consulte a documentação do IRIS-Net.

9.2 Repor as predefinições de fábrica
O dispositivo está programado de fábrica com as seguintes funções e propriedades:

Parâmetro Definição/descrição

Velocidade de transmissão
CAN

10 kbit/s

Encaminhamento de entrada Entrada de linha L1 para CH 1
Entrada de linha L2 para CH 2
Entrada de linha 4 para CH 1 e CH 2 (no modo autónomo)

Relés de saída Todos fechados

Tab. 9.7: Predefinições de fábrica do dispositivo

As definições do dispositivo podem ser repostas para os valores predefinidos manualmente ou
utilizando o IRIS-Net. Para efetuar uma reposição manual, efetue os seguintes passos com o
dispositivo ligado:
1. Desligue o dispositivo a partir do CAN BUS.
2. Defina o endereço como "00" utilizando o seletor CAN ADDRESS no painel posterior.
3. Prima o Botão de semi-embutido no painel frontal e mantenha-o premido durante três

segundos.
As predefinições de fábrica do dispositivo estão agora repostas.

!

Atenção!
Antes de restabelecer a ligação do dispositivo ao CAN BUS, tenha em atenção a velocidade de
transmissão CAN, que pode mudar em determinadas circunstâncias.



PAVIRO Amplifier Dados técnicos | pt 27

Bosch Security Systems, B.V. Manual de instalação 2020-05 | 05 | F01U306901

10 Dados técnicos

Especificações elétricas

Impedância de carga nominal (potência de saída)

100 V 20 Ω (500 W)

70 V 10 Ω (500 W)

Impedância de saída nominal, 1 kHz, THD ≤ 1% 2 x 500 W1

Tensão nominal de entrada +6 dBu

Oscilação de tensão RMS máxima, 1 kHz, THD ≤ 1%, sem carga

100 V 110 V

70 V 78 V

Ganho de tensão, ref. 1 kHz, fixo

70 V 33,2 dB

100 V 36,2 dB

Capacitância de carga máxima 2 µF

Nível de entrada, máx. +18 dBu (9,75 Vrms)

Resposta em frequência, ref. 1 kHz, carga
nominal, -3 dB

50 Hz a 25 kHz

Impedância de entrada, balanceada ativa 20 kΩ

Relação sinal/ruído (ponderada A) > 104 dB

Ruído de saída (ponderado A) < -62 dBu

Diafonia, ref. 1 kHz < -85 dB

Topologia da fase de saída Classe D, transformador, flutuante

Requisitos de alimentação

Fonte de alimentação Rele elétrica: 115-240 VCA ±10%, 50/60 Hz2

Bateria: 21-32 VCC

Consumo de energia Pmax - 3 dB */inativo **/Standby
230 VCA, 50 Hz: 700 W/21 W/ 1,9 W
120 VCA, 60 Hz: 745 W/18 W/ 1,5 W
24 VCC, 60 Hz: 735 W/16 W/1,5 W
* Alarme, ** Sem áudio (tom piloto)

Corrente de pico 2 A

Pico de corrente, após ciclo de potência de
cinco segundos

1,3 A

Fusível de rede elétrica T6,3A (internamente)

Fusível de CC 30 A (internamente)
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Falha de ligação à terra R < 50 kΩ

Porta CAN BUS 2 x RJ-45, 10 a 500 kbit/s

Proteção Limitador de nível de entrada de áudio,
limitador de potência de saída RMS,
temperatura elevada, CC, curto-circuito,
proteção de subtensão da rede elétrica,
limitador de pico de corrente, falha de
ligação à terra

Arrefecimento Da parte frontal para a posterior,
ventoinhas com temperatura controlada

1 No modo CC e com o funcionamento contínuo do sinal de alarme, o sinal de saída é limitado
por um máximo de 3 dB
2 Potência de saída reduzida na tensão de rede elétrica abaixo de 115 V

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento -5 ºC a +45 ºC (+23 ºF a +113 ºF)

Temperatura de armazenamento -40 ºC a +70 ºC (-40 ºF a +158 ºF)

Humidade (sem condensação) 5% a 90%

Altitude Até 2000 m

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 88 mm x 483 mm x 375 mm (2RU)

Peso (líquido) 16,5 kg

Montagem Autónomo, bastidor de 19 pol.

Cor Preto com prata
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10.1 Consumo de energia
Funcionamento a 230 V/50 Hz

Isupply Ssupply Psupply Pout BTU/h

Standby 0,14 A 33,0 VA 1,9 W 0,0 W 6.5

Inativo (sem áudio) 0,20 A 47,0 VA 19,5 W 0,0 W 66.5

Anúncio (-10 dB) 0,88 A 202 VA 175 W 100 W 255.8

Alerta (-3 dB) 3,35 A 772 VA 745 W 500 W 835.5

Funcionamento a 120 V/60 Hz

Isupply Ssupply Psupply Pout BTU/h

Standby 0,09 A 9,0 VA 1,3 W 0,0 W 4.4

Inativo (sem áudio) 0,27 A 29,0 VA 17,3 W 0,0 W 59.0

Anúncio (-10 dB) 1,6 A 189 VA 175 W 100 W 255.8

Alerta (-3 dB) 6,9 A 824 VA 800 W 500 W 1023

Funcionamento a 24 V CC

Isupply Ssupply Psupply Pout BTU/h

Standby 0,06 A - 1,4 W 0,0 W 4.8

Inativo (sem áudio) 0,65 A - 15,6 W 0,0 W 53

Anúncio (-10 dB) 7,0 A - 168 W 100 W 232

Alerta (-3 dB) 32,5 A - 780 W 500 W 938

Descrição das colunas da tabela:
– Isupply = consumo de corrente RMS da rede elétrica (ou alimentação CC)
– Ssupply = consumo de potência aparente na linha elétrica
– Psupply = consumo de potência reativa da rede elétrica (ou alimentação CC)
– Pout = potência de saída de NF fornecida às linhas de altifalantes
– Ploss ou BTU/h = perda térmica
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10.2 Dimensões
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10.3 Esquema do circuito
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11 Certificações e homologações
Certificações de normas de emergência

Europa EN 54‑16, EN 54-4

Internacional ISO 7240‑16

Conformidade com a diretiva ambiental

Segurança EN 60065

Imunidade EN 50130-4
EN 55103-2 (E1,E2,E3)

Emissões EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 parte 15B classe A

Ambiente EN 50581

Marítima EN 60945

Conformidade

Europa CE/CPR

E.U.A. FCC

Canadá ICES

Austrália RCM

Coreia KCC

Federação Russa EAC

Ambiente RoHS
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