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A TECNOLOGIA EMBARCADA NA LINHA VERSA RED

As famílias de produtos VSL, VSF, VSM e VSS, integrantes da linha Versa Red, vêm 
carregadas de novas tecnologias, trazendo em seu conceito base a praticidade e facilidade de 
utilização. Sistemas de amplificação classe D com alta eficiência e o processamento digital de 
sinais garantem ótimo desempenho e excelente sonoridade. Transdutores desenvolvidos e 
otimizados especialmente para esta linha elevam a qualidade sonora do produto garantindo 
máxima linearidade durante a operação.

Vamos conhecer um pouco mais.

1 - Sistema de amplificação

 Fonte chaveada com circuito de correção de fator de potência (PFC).  Funcionamento de 
100 a 240 VAC sem perdas de potência.

Vantagens do PFC:
O PFC aumenta a disponibilidade de potência para o equipamento que o possui, 

mas também para a instalação elétrica como um todo;
Aumenta a qualidade da energia elétrica nas instalações, pois diminui drasticamente 

a quantidade de distorção e de ruídos injetados na rede elétrica. Essas distorções e ruídos 
costumam prejudicar o desempenho dos outros equipamentos ligados na mesma rede;

Reduz o consumo de energia (através da redução da potência aparente). Essa 
redução pode chegar a 40%, ou até mais, obtendo alta eficiência;

Aumenta a segurança das instalações elétricas, devido a redução das correntes que 
circulam pelo cabeamento;

Melhora o desempenho do equipamento que o possui, dando-lhe capacidade 
universal. Isto é: poderá ser utilizado em determinada faixa de tensões e frequências de rede AC 
sem comprometimento da potência de saída.

  Amplificadores classe D (leves, compactos, robustos e de altíssima qualidade de áudio).

 Alto fator de Headroom (sobra de potência dinâmica, principalmente para altas 
frequências).

2 - Sistema de Processamento Digital de Sinais

Utilizando a tecnologia digital de processamento de sinais (DSP) e filtros de resposta ao 
impulso finita (FIR), obtemos resposta de amplitude e fase linear na maior parte do espectro de 
áudio.



O gráfico Wavelet apresenta a perfeita coerência de fase entre as vias do sistema.
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Figura 1 - Gráfico exemplo de resposta de frequência e fase

Figura 2 - Gráfico Wavelet - modelo VSF112A



3 - Sistema de transdutores

Nas famílias VSF e VSM são utilizados alto-falantes coaxiais, sendo que a principal 
vantagem desse sistema é a consistência da resposta fora do eixo nos planos horizontal e 
vertical. As caixas que usam um arranjo de transdutores empilhados verticalmente podem ser 
projetadas para ter uma excelente medição quando nos deslocamos lateralmente fora do eixo, 
mas assim que nos movemos de um plano para outro, haverá algum efeito de lóbulo resultante 
do cancelamento de fase devido às diferenças de comprimento entre os dois transdutores. 

Trata-se de maior coerência de fase entre os transdutores e portanto, em qualquer ponto 
do espaço teremos uma melhor somatória das duas fontes por não haver diferenças 
significativas de distância entre o alto-falante e driver.

4 - Linearidadede de cobertura sonora

Guias de onda e cornetas desenvolvidas pela Attack com alto grau de controle  
proporcionam melhor linearidade da dispersão sonora.

Todos os guias de onda (família VSL) são fabricados em alumínio injetado garantindo 
precisão em cada detalhe.
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Figura 3 – Alto-falante coaxial de 12”



5 - Módulo de amplificação e processamento

 O módulo de amplificação possui um amplificador incorporado classe D de alto 
rendimento, alimentado por uma fonte chaveada e um circuito de correção de fator de potência 
(PFC) funcionando em um range entre 100 e 240 VAC com as mesmas especificações técnicas.

Associado a este amplificador um sofisticado circuito de processamento de sinais digitais 
baseado em DSP da consagrada linha SIGMA da Analog Devices. Este circuito é capaz de 
melhorar a linearidade de resposta em frequência e fase, além de atuar com todos os seus 
circuitos de proteção para garantir o funcionamento do sistema caixa + amplificador.

As caixas amplificadas das famílias VSF, VSM e VSS são capazes de alimentar uma caixa 
auxiliar conforme especificações técnicas contidas no manual de operação do produto.
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Figura 4 – Gráfico da linearidade de cobertura horizontal - VSL208

Figura 5 – Placa de circuito eletrônico

Exemplo: VSL208.
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Figura 6 e 7 – Painel injetado e placa de circuito eletrônico integrados



Através do acionamento de uma chave, a entrada de linha pode ser transformada em 
entrada para microfone. A família VSF oferece esta opção para proporcionar versatilidade na 
utilização da linha Versa Red.

6 - Particularidades da Linha Versa Red

6.1 - Família VSF

 Caixas frontais para uso como reforço sonoro com ou sem subwoofer. Os modelos 
VSF112A e VSF115A foram concebidos para um perfeito acoplamento com os subwoofers 
modelos VSS115A e VSS118A, respectivamente. Possuem ajustes de fase precisos, quando 
operando com padrão de fábrica, sem mudança de filtros LPF nas caixas VSS115A ou VSS118A.
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Figura 8 – Ajuste de fase

Figura 9 – Chave MIC/LINE



Contam com um sistema de suporte para montagem suspensa com oito pontos de fixação 
para terminal olhal M8, sendo dois pontos distribuídos em cada face da caixa. Este formato 
permite inúmeras formas de montagem, tornando o sistema mais versátil para as diversas 
aplicações onde pode ser empregado a linha VSF.

Possui encaixe para montagem em pedestal, bem como a utilização do suporte reforçado 
da linha Versa Red. O suporte reforçado garante melhor estabilidade e robustez ao conjunto 
bem como confere um visual diferenciado.
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Figura 10 – Montagem suspensa

Figura 11 – Encaixe dos tubos do pedestal



09

Figura 12 – Montagem das caixas em pedestal

6.2 - Famílias VSF, VSM e VSS

 Três presets estão disponíveis para possibilitar mudança na equalização geral das caixas. 
Os presets de equalização devem ser utilizados de acordo com o programa que está sendo 
enviado para a caixa, bem como gerar equilíbrio sonoro conforme o nível de pressão que está 
sendo utilizado. Todos os presets possuem correções suaves, não causando exageros de 
equalização e mudanças drásticas na caixa.

Figura 13 – Presets VSF112A e VSF115A Figura 14 – Presets VSM112A e VSM115A



A impedância nominal de cada via da caixa auxiliar deve ser de 8 Ohm (mínimo) 
observando a forma de ligação no conector no painel do amplificador. Aconselhamos a 
utilização das caixas auxiliares VSF112 / VSF115, VSM112 / VSM115 e VSS115 / VSS118 da linha 
Versa Red.

Salientamos que os modelos VSF e VSM saem de fábrica com o padrão de resposta de 
frequência plana em todo o seu range.

Para os modelos VSS115A e VSS118A as três opções de preset são filtros passa baixas 
(LPF) que podem ser utilizados para a adequação dos subwoofers com outros modelos de 
caixas full range.

OBS: Os modelos VSS115A e VSS118A saem de fábrica ajustados para o perfeito 
acoplamento com a VSF112A e VSF115A, respectivamente.

 O sistema de amplificação é capaz de fornecer potência para uma caixa auxiliar acoplada 
a caixa principal. Um sistema de sensores monitora e identifica quando há conexão de uma 
caixa auxiliar e faz a readequação em tempo real dos sistemas de processamento e proteção.
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Figura 17 - Speaker Auxiliar

Figura 15 – Chave LPF Filter

Figura 16 – Sistema de controle



320 mm

360 mm

6.3 - Família VSM

Monitores desenvolvidos com um perfil extremamente baixo para proporcionar limpeza 
visual nos palcos em que serão utilizados.
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Figura 19 – Monitor VSM115A

Figura 18 – Monitor VSM112A



Três unidades lado a lado. A 
unidade do meio deve ficar virada 
para o palco com o modo cardioide 
ligado, enquanto as outras ficam 
com o cardioide desligado.

O som de cada alto-falante é cancelado no lado do palco e somado no lado da plateia. 
As características direcionais desta combinação são representadas na ilustração do 
padrão polar à direita. 

Duas unidades lado a lado. Uma 
delas fica virada para o palco com 
o modo cardioide ligado, enquanto 
a outra fica com o cardioide 
desligado.
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cardioide fica desligado. 

180°
-150°

-120°

-90°

-60°

-30° 30°

60°

90°

120°

150°

12

6.3 - Família VSS

Os subwoofers VSS115A e VSS118A contam com o recurso de montagem na configuração 
cardioide, trazendo mais um ponto de versatilidade para aplicações que necessitem de maior 
controle da dispersão sonora da caixa.

Figura 20 – Montagem Cardioide


