
AMPLIFICADOR DIGITAL  

INF 1000W-P2  

MANUAL DE INSTRUÇÕES   

   

Modelo  INF-1000WP2  

Potência total RMS   1000W @ 2 Ohms, 14,4V  

  

  

13,8V/< 0,95 %  

THD  

Bridge 8 Ohms  1 x 500W  Teste com carga resistiva  

Stereo 4 Ohms  2 x 300W  Teste com carga resistiva  

Bridge 4 Ohms  1 x 1000W  Teste com alto falante  

Stereo 2 Ohm   2 x 500W  Teste com alto falante  

  
Número de canais   2  

Impedância de entrada   22K Ohms  

Impedância mínima de saída Stereo   2 Ohm  

Impedância mínima de saída Bridge   4 Ohms  

Sensibilidade de entrada   0.2 a 6V  

Resposta em Frequência   15Hz a 25KHz (-3dB)  

Distorção harmônica total   <1%  

Consumo de corrente   1,7A (Mínimo) a 30A (Máximo)  

Bass boost   12dB@60Hz  

        Crossover  
Low pass   100Hz ,  (-3dB)  

High pass   100Hz ,  (-3dB)  

Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.)   70 x 220 x 250 mm  

Sistema de proteção  
 Térmico, Curto na saída e Indicador de  

CLIP  

Peso Líquido   2,00 Kg  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



INTRODUÇÃO  

O amplificador INF 1000W-P2 foi projetado dentro dos mais altos  
padrões de qualidade e  com a mais moderna tecnologia SMD/PWM-MOS-
FET para proporcionar o mais puro som em Alta Fidelidade aliada a  altas 
potências.   

Possui crossover eletrônico nos 2 canais com filtros passa alta e  
passa baixa.  Seu  microventilador (cooler)  proporciona uma  refrigeração 
adicional, que propicia a utilização com potências maiores e  por tempo pro-
longado, sem desligar-se por excesso de temperatura. Sua  fonte interna pos-
sui alta capacidade de transferência de potência  instatânea que a permite se 
manter estável mesmo nos picos de audio  mantendo a qualidade no limite de 
funcionamento sob condições severas.  

ANTES DE INSTALAR  

             Por favor, leia este manual com atenção antes de instalar o aparelho. 
As instruções de montagem e conexões devem ser seguidas  conforme este 
manual. Se necessário, consulte  a fábrica.   

 Todas as conexões de bateria (alimentação), sinais de entrada e  saí-
das para alto-falantes podem ser feitas facilmente e com segurança  através 
de conectores RCA e terminais parafusáveis.  

1) Mantenha os cabos de conexões o mais curto possível e com bitolas  ade-
quadas a fim de minimizar perdas de potência e obter do sistema o  redimento 
esperado.  

2) Por razões de segurança passe todos os fios de potência e de alto-falantes 
em chicotes adequados.  

3) Para não danificar os cabos, tome cuidado para que eles não passem  
através de bordas metálicas pontiagudas ou cortantes.  

4) Distribua todos os cabos o mais longe possível dos cabos de ignição,  módu-
los  de injeção eletrônica e chave de partida, pois podem gerar  interferência.  

5) Coloque um fusível no cabo positivo de alimentação a uma distância  não 
mais de 30 cm do pólo positivo da bateria.  

6) Mantenha o tamanho dos fios de alimentação o mais curto possível. É   
melhor usar cabos de alimentação curtos e aumentar os cabos de falantes.   

MODO 1 CANAL (BRIDGE) COM 1 SUBWOOFER  

Para aumentar a potência de saída o amplificador pode operar no  
modo ponte (BRIDGE), unindo dois canais. A impedância mínima de  falante 
deve ser 4 OHMS.   

MODO 1 CANAL (BRIDGE) COM 2 SUBWOOFERS  

Este caso é indicado quando se desejar utilizar dois subwoofers  

de 8 OHMS.   

MÍNIMO DE 
4 OHMS

MÍNIMO DE 
8 OHMS CADA FALANTE



MONTAGEM DO PRODUTO  

 Escolha um local e uma posição dentro do veículo onde exista  ven-
tilação suficiente para garantir a refrigeração do amplificador (todo  amplifica-
dor gera calor).  

Verifique a estrutura do seu veículo, com isso você poderá  escolher 
posições de fixação tais como debaixo do banco ou porta malas.  Lembre-se 
de colocar o aparelho em um local onde tenha ventilação.  

Fazendo isto você garantirá um bom desempenho do equipamento.  

Antes da instalação, providencie um suporte para apoiar o  amplifi-
cador. Coloque o amplificador no local selecionado para a  instalação, marque 
e fure para então apertar os parafusos com firmeza.  

INSTALANDO OS CABOS DE ENTRADA  

   Para a ligação de entrada, utilize cabos blindados com  conectores 
tipo RCA nas extremidades. Utilize cabos próprios para áudio  de boa quali-
dade, para evitar o aparecimento de ruídos indesejados.   

INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES  

O amplificador INF1000W-P2 pode operar com 1 ou 2 canais. A  im-
pedância dos alto-falantes ou associação, podem ser 2, 4 ou 8 ohms,  de-
pendendo do modo de operação. Tome cuidado com a polaridade  correta 
quando estiver instalando os alto-falantes. A potência dos alto-falantes deve 
ser no mínimo igual a potência liberada por canal do  amplificador. Considere 
que a potência liberada pelo amplificador é maior  em falantes de 2 OHMS e 
menor em falantes de 8 OHMS. Quando utilizar a  ligação ponte (BRIDGE), a 
potência também será maior que no modo  stereo. Utilize cabos de bitóla com 
4 mm  para até 3 metros de  comprimento.  

MODO 2 CANAIS  

A impedância mínima é de 2 OHMS por canal, porém 4 ou 8  OHMS 
também são aceitas. As conexões no modo 2 canais são as  seguintes:   

MÍNIMO DE 
2 HOMS POR CANAL



6) MICROVENTILADOR (COOLER): O cooler permite uma melhor  refrigera-
ção do amplificador, prorrogando o funcionamento do aparelho em  condições 
extremas. O mesmo transfere ar frio para o interior do aparelho,  saindo pela 
abertura traseira (ATENÇÃO: ESTA ENTRADA NUNCA  DEVE SER OBSTRUIDA)

9) -BAT - CONEXÃO DE TERRA: Conecte o terminal (GND) ao chassi  do 
veículo com um cabo de bitóla mínima de 8 mm  para comprimento de  até 3 
metros e de 13 mm  para comprimento de até 6 metros. Evite tinta e  ferrugem 
que poderão impedir a passagem da corrente elétrica, causando  perda  de 
potência  e ruídos no som.  OBS: Para prevenir ruídos, sem-
pre ligue o fio GND (-) do CD/MP3-Player,  ou outros aparelhos no mesmo ponto 
de aterramento do amplificador.   

7) +BAT - ALIMENTAÇÃO POSITIVA:  Conecte o terminal (+BAT) ao  pólo 
positivo da bateria (+) com um cabo de bitóla mínima de 8 mm²  para  com-
primento de até 3 metros e de 13 mm²  para comprimento de até 6  metros. É 
extremamente importante que seja utilizado fusível de proteção  neste  cabo  a 
uma distância  máxima de 30 cm da  bateria.  

8) REM - ACIONAMENTO REMOTO: Conecte o terminal (REM) à saída  para 
antena elétrica do seu CD/MP3-Player. Assim, quando você ligar e  desligar seu 
CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente se ligará ou  se desligará. Um 
cabo de 0.5 mm é suficiente.  
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5) SPEAKER – SAÍDAS DE ALTO-FALANTES: Utilize alto-falante ou  asso-
ciações de alto-falantes com impedância resultante maior ou igual à  mínima 
recomendada. A impedância mínima é de 2 OHMS para o modo  STEREO e 4 
OHMS para o modo BRIDGE.   

DESCRIÇÃO GERAL   

2) GAIN - CONTROLE DE GANHO  : Controla o nível do sinal de entrada  dos 
canais permitindo uma regulagem adequada a qualquer CD/MP3-Player e-
xistente no mercado. Para fins práticos poderá ser feito colocando-se um sinal 
musical e posicionando o volume do CD-Player/MP3-Player  em 80% do máxi-
mo. Com o controle de ganho do amplificador no mínimo,  aumente o nível ate 
começar a perceber distorções. Para terminar, retorne  um pouco o controle.  

4) BASS BOOSTER: Reforçador de graves.  

Acende quando o sinal na saída começa a distorcer.  

Acende quando o remote é alimentado com 12V  

Acende quando o circuito entra em proteção (desl. e ligue novamente)

AJUSTE O POTENCIÔMETRO CUIDADOSAMENTE PARA REFORÇAR  AS 
FREQUÊNCIAS GRAVES.QUANDO REFORÇAR OS GRAVES, VÁ  COM 
CUIDADO. GRAVES EM EXCESSO PODEM CAUSAR DANOS  IRREVER-
SÍVEIS AO SUBWOOFER  

5) CHAVE HPF/LPF:  Esta chave seleciona qual filtro sera utilizado.Na  posi-
cao “HPF” será utilizado o filtro passa alta que permite a passagem  apenas 
de frequências acima de 100Hz. Na posição “LPF”  será utilizado 
o filtro passa baixa que permite a passagem apenas das  frequências abaixo 
de 100Hz.  Na posição ‘’FULL’’  não há cortes de frequencia.  

1

2 3 4

1) INPUT - ENTRADA RCA: Esta entrada deverá receber o sinal através  de 
um cabo RCA que deverá estar conectado à saída RCA do CD/MP3-Player. 

POWER

PROT.

CLIP
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