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ALTO FALANTE DIGITAL  AFD-220 
 

•  ÁUDIO 100% DIGITAL (44,1KSPS) 

•  SISTEMA ATIVO COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS INTERNO 

•  AMPLIFICADOR CLASSE-D DE ALTA PERFORMANCE 

•  EFICIÊNCIA >80% @10WRMS 

•  COMPENSAÇÃO LOCAL DE RUÍDO AMBIENTE 

•  ATRASO DIGITAL PROGRAMÁVEL INDIVIDUALMENTE 

•  COMPRESSÃO DINÂMICA AUTOMÁTICA 

•  EQUALIZADOR PARAMETRIZÁVEL COM 3, 7 OU 9 BANDAS 

•  VOLUME CONFIGURÁVEL 

•  ENDEREÇÁVEL INDIVIDUALMENTE 

•  AUTODIAGNÓSTICO 

•  FABRICADO NO BRASIL COM TECNOLOGIA 100% NACIONAL. 
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Descrição 
 

O Alto-Falante Digital AFD-220 é a solução ideal 
para a difusão de áudio ao público, em sistemas de 
informação de pequeno e grande porte. Por meio do 
barramento K-LINK* a informação é transmitida desde 
a origem até a mais remota unidade de forma 
totalmente digital garantindo a total integridade da 
informação.  

Cada unidade é um completo sistema de áudio 
digital que possui seus próprios Amplificadores Digital 
Classe-D garantindo alta eficiência, baixíssimo ruído e 
alta fidelidade na reprodução das mais diversas 
programações de áudio. Por estar conectado a um 
barramento totalmente digital não existem perdas na 
qualidade do áudio típicas de sistemas analógicos tais 
como amortecimento de graves por transformadores, 
agudos por longos cabos e indução de ruídos da 
instalação elétrica proveniente de lâmpadas e motores.  

Além disto o AFD-220 é equipado internamente 
com um processador digital de sinais – DSP de última 
geração, responsável por realizar todas as complexas 
funções de tratamento digital da informação, buscando 
garantir um alto índice de audibilidade com a maior 
eficiência possível. Dentro das diversas funções 
disponíveis internamente ao Alto-Falante, destacamos: 

▪ Endereçamento individual 

Em um sistema analógico convencional a cabeação 
física determina conjuntos fixos de alto-falantes que 
são conectados a um mesmo amplificador e 
conseqüentemente são sempre ativados ao mesmo 
tempo. 

O AFD-220 possui endereçamento interno e pode 
ser acessado individualmente ou em grupo, permitindo 
uma seleção dinâmica das áreas a serem sonorizadas 
totalmente virtual e independente da cabeação física.  

▪ Controle de volume 

Cada unidade possui internamente um sensor de 
ruído responsável por promover a correção da potência 
de saída de acordo com o ruído medido no ambiente. 
Operando desta forma, o sistema central informa a 
todos os alto-falantes qual o nível de áudio acima do 
ruído ambiente desejado e cada unidade promove a 
sua correção local garantindo alta eficiência de 
sonorização com a menor potência necessária. 

Outro recurso digital disponível para compensação 
de volume é o Compressor Dinâmico. Em situações 
onde o ruído ambiente é elevado, o AFD-220 pode 
ativar automaticamente o compressor, que reduz a 
faixa dinâmica da programação de áudio, elevando o 
volume das passagens mais baixas sem elevar os picos 
na mesma proporção, garantindo a audibilidade sem a 
elevação excessiva da potência distribuída. 

▪ Equalização 

Um dos recursos exclusivos do AFD-220 é o seu 
equalizador paramétrico. Por meio dele é possível 
equalizar a resposta ambiente de diversas maneiras 
dependendo do grau de precisão e sofisticação 
necessários. O equalizador pode ser configurado para 
operar com 3 (graves, médios e agudos), 5, 7 ou 9 
bandas com Q variável, além de mais 2 filtros do tipo 
notch que podem ser usados para remoção de 
freqüências específicas tais como ressonâncias 
ambientes. 

▪ Atraso digital 

A característica mais sofisticada do AFD-220 é a 
possibilidade de configurar um atraso digital de até 
350ms, dependendo do modelo, fundamental para a 
redução da reverberação provocada pelo recebimento 
de áudio proveniente de fontes à diferentes distâncias. 

 

Especificações 
 

Alimentação: 90 a 132Vac 
Potência nominal: 10Wrms 
Consumo stand by: 15 mA 
Eficiência: >80% 
Equalização: Até 9 bandas + 2 filtros notch 
Compressor logarítmico: Dinâmico, Automático 
Compensação de ruído: 60 a 95dB 
Compatibilidade ambiental: EN55103-1/-2 
Temperatura de operação: -20ºC a +55ºC 
Proteção: IP 55 
Dimensões (diam. x altura): 150x180mm 
Peso: 1,2Kg 

 
 


