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1-320
1·350
amplificadores estereof6nicos
de 20 W e de 50 W

Os kits aqui descritos contern todas as pecas necessarfas a montagem
de amplificadores ester-eotontcos completos, capazes de fornecer, em
cada canal, potencias de 10 W (M-320) e 25 W (M-350) respectivamente,
com elevada quafidade ,

Disp oern de diversas facilidades de conexOes para 0 sinal de entrada,
que pode ser obtido a partir de toea-discos, gravadores magnettcos ,
sintonizadores de AM!FM, etc., alem de todos os comandos e controles
normalmente encontrados em aparelhos de sua classe: controles de vo
lume, graves, agudos e equilfbr-io , chave seletora de entrada e chave
de inver-sao ou interligagao de canais ,

Na elaboracao do projeto, a disposil<ao dos componentes na placa de
fial<ao impressa e a di.st.r-ibuicao final no chassi tiveram seus detalhes
cuidadosamente estudados para permitir, ate mesmo ao montador me
nos experiente, a constr-ueao de um amplificador compacto de excelente
desempenho, desde que fielmente obedecidas as instrul<0es deste manual,

As caracterlsticas de funcionamento, apresentadas na tabela ESPECIFI
CA<;OES mostram que os amplificadores obtidos a partir destes kits
estao perfeitamente condizentes com as espectficacoes estabelecidas
para modernos amplificadores de alta qualidade ,
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Mediante a inser~ao do kit M-204, prc-umplificador estereofonico uni
versal de alta sensibilidade, e stes umplificadores pcrmitem n r-epr-oducao
de discos tambem por mcio de cap sula R rna gnet tcua,

Os M- 32 0 e M- 350 podem Bcr dirc tamcntc ucopludoa u ul t o-ful a nte s ou
ca ixas acfisttcas com 8D de tm peddncta e potcnciu udcquo.do.::10 W ou
m a is para 0 M- 32 0 , 25 W ou mais para 0 M- 350.

2 x 8W 2 x 20 W

80

20Hz a 25kHz

19dB
22dB

16dB
14dB

11 mV sobre 100 k O

ESPECIFICACOES
Potencia nominal

Potencta a 1% de distorc;:ao (1 kH z)

Alto-falantes (impedancta)

Resposta em frequencia dentro de 3 dB
(controles em posic;:ao de resposta plana)

{
r e for c;: o

Controle de graves (30 Hz) atenuacao

{
reforc;:o

Controle de agudos (20 kHz) atenuacao

Salda para gravador

M- 32 0

2 x lO W

M- 35 0

2 x 25 W

Valores m edidos para cada canal, com fr-eque nc ia de I kHz

Sensibilidade
Relac;:ao

Impedancia Maxim a sinal/ruldo

de tensao de p/8 W de safda (M- 32 0)
Entrada ent r ada entrada 20W de safda (M-350)

Capsula de
c ristal / ceramica 900kQ 1000mV 250mV

A ux ilia r
(sint , AM /FM 450kO 500mV 120mV >60dB

Grava alto nlvel 1,5 M Q 1000mV 350mV
dor -

baixo nlvel 370kO 300mV 94 mV
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LlSTA DE MATERIAL
Material incluido no conjurrto

(Os componentes desta list a podem ser e vent ua l m ent e substitui'dos por
outros, equivalentes, sem prejui'zo da montagem e do desempenho final).

• Semicondutores

a) Diodos

01, D2
D101, D102, D201, D202 .

b) Transistores

T101. T102, T103, T104
T201, T202, T203, T204
T105, T205
T106, T206
T107, T207
T10a, T208

• Resistores fixos

M- 320

BY126
BA315

BC548

BC557
BC547

I=B='"D3=2-=-91 I
[BD3301

M-350

BD263*
BD262 ':'

a) 1/4 W, 10%

R2
R101, R201
R102, R202
R103, R203
R104, R204
R105, R205
R106, R206
R107, R207
R10a, R1l8. R132
R20a, R218. R232
R109. R209
R110, Rl12, R210, R212
R1l3. R213
Rl14, R214
R1l6, R216
R117. R217
R119, R127, R219, R227
R120, R121, R220, R221
R123, R223

* Valores e trpos usados no M- 350
D Valores e tipos usados no M-320
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11 , 5 k O[ 4,7kQ*
10kQ

1,2 MO
150kO
470kO

1MQ
820kO
1,8 M Q

5,6 kQ

4,7 kQ
2,7 kQ

22 kQ
2,2 kO
'330 kO

39 kQ
1,2 kQ
5600

1 kO



R130, R230
R126, R226
R124, R224
R125, R225
R128, R228
R129, R229
R131, R231
R133, R233
R134, R234
R135, R235

b) 5,5W, Fio, 100/0

R136, R137. R236, R237

• Potencifrmetros
com terminais para circuito impresso

lOKn
330Kn

15Kn
270 kQ

15 kQ

ttgg-~J I
1012
270
4712

15Kn*
560Kn*
270Kn*

680'"
560~'

1, 50 ~,

R1
Rlll + R211

Rl15 + R215

Rl22 + R222

- linear, sem chave (equilfbr-io)
- linear em tandem, s /chave

(graves)
- linear em tandem, s /chave

(agudos)
- log. em tandem, c/chave

(volume)

22 kQ

100kO + lOOkO

47kO + 47kO

47kO + 47kO

C1l8, C218 - eletrolltico

C107, C207 - eletrolltico
C1 08, C208 - cerarn ic o "plate"
C109, C209 - eletrolltico
C1l2, C212 - eletrolltico
C1l3, C213 - ceramico "plate"
Cl14, C214 - eletrolltico
C1l5, C215 - ceramico "plate"
C1l6, C1l7, C216, C217 - ceramice.

"plate"

• Capacitores

C1 - eletrolltico
C2 - eletrolltico
C101, C1ll, C201, C2ll - poltester

metalizado
C102, CllO, C202, C210 - eletrolltico
C103, C104, C203, C204 - pol.ieater

metalizado
C105, C106, C205, C206

~ .
- ceramlCO

"plate"

470,uF, 25 V
12500pF, 35vil 2500J..lF, 70V~'

lOOnF, 250 V
4,7,uF,63V

33nF, 250V

4,7nF,100V
2 , 2 I-lF, 63 V
33pF, 100V
47 I-lF, 10 V
10pF, 63 V

560pF, 100V
100uF, 40 V
18pF, 100V

330pF, 100V
1""-1O=O~O:-I-l-'=F;-, --:;1--:;;6"='V=-';[1 000 I-lF, 35 V':'

'" Valores e tipos usados no M-350
LJValores e tipos usados no M-320
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• Chaves rotativas

Sl - Chave rotativa 2 x 4 com duas pastilhas de fenolite
S2 - Chave rotativa 2 x 3 com uma pastilha de fenolite

• Diversos

1 plaea de fia<;ao impressa (167 x 167 mrn)
4 dissipadores tE~rmieos e respeetivos elementos de fixa<;ao:
M-320 - 4 parafusos 3 x 10mm, com arruelas lisas e poreas
M-350 - 4 parafusos 3x15mm, com arruelas lisas, arruelas de pressao
e por-cas , 4 parafusos 3 x 10mm com por-cas ,
3 metros de solda
1 jogo de eabinhos eoloridos, fio nu e espaguetes phistieos

Material nao incluido no conjunto (eonsulte seu forneeedor)

• 1 ehassi completo, com eaixa e demais pertenees (suporte dos poten
eiometros, botoe s , parafusos, e spacadores m etalicos , etc i },

Os seguintes modelos foram examinados pelo Labor-atorio Ibrape, sa
tisfazendo as especificacdes mfmmas quanto a dimensoes , fura<;ao, eons
tru<;ao mecanica e desempenho:

M-;320

INCSON mod. M-320
MAXSOM mod. SPYDER M-320

M-350

MAXSOM mod, SPYDER M-350

• 1 transformador de for ca , com parafusos de fixa<;ao a dequados , modelos
testados e aprovados pelo Labor-ator io da Ibrape:

• Diversos

M-320

ALMAK M-320
AUDIUM 1134

TRANCHAM M- 320
WATSON M-320

M-350

ALMAK M-350
TRANCHAM M-350

2 tomadas tipo RCA, quadr-upl.a s
2 tomadas tipo DIN", 5 pinos - 1800

4 bornes tipo universal (2 vermelhos e 2 pr-etos)
1 cor-dao de alimentacao e 1 borraeha passante
1 porta-fusivel eompleto:
no M-320 effusivel de O,5A (110 V) ou 0,25 A (220 V)
no M-350 effusivel de 2 A (110 V) ou 1 A (220 V)
1 eonjunto de hlmpada piloto (6,3 V, 150mA) e suporte

- 6 -



DESCRIC;AO DO CIRCUITO
A figura 1 (folha anexa) apresenta 0 diagrama e squematico completo
dos amplificadores e ster-eofonicoe M-32·0 e M-350, iderrtic oe exceto no
tocante aos respectivos e stagios de safda , Os valores contidos num
quadro 0 valern apenas para 0 M-320 e aqueles assinalados com as
te rfsco referem-se exclusivamente ao M-350; todos os demais va l em
indistintamente para ambos os kits.

Os circuitos dos canais esquerdo (componentes indicados com 101, 102
etcv ) e direito (componentes indicados com 201, 202 etc.) sao identicos;
analisando urn, dos canais a partir da esquerda tern os a chave Sl que
seleciona as fontes de programa. Os resistores fixados nessa chave
destinam-se a oferecer uma irnpedanc ia correta as entradas e fornecer
sinal com igual amplitude a TlOl.

A fun9ao da chave S2 e inverter os canais em r epr-oducao e ste r'e ofonica
ou liga-Ios em paralelo (repr-oducao m onofonica},

o transistor TlOl e urn seguidor do emissor que, atr-aves do capacitor
Cl 02, fornece urn sinal em baixa impedanc ia aos filtros seletivos do
circuito de controle de tonalidade "Baxandall".

Deste, 0 sinal e levado a base do transistor Tl02 que 0 entrega ao
controle de equillbrio (Rl) e de volume (R122), atr-ave s de ClIO. Urn
elo de r-eal imenta.cao , via Cl 07, completa 0 circuito de controle de to
nalidade , 0 maior r-eforco de graves ocorrer-a quando 0 cursor de RIll
estiver junto a RllO. Da m asma maneira, para 0 controle de agudos
Rl15, teremos maximo r-efer-co junto a Cl05.

Do controle de volume, 0 sinal e levado at rave s de Clll - R123 ao
amplificador de potencia , cuja entrada e urn amplificador dife r enc ial
const itufdo pelos transistores Tl03 e Tl 04.

A corrente de coletor de TI06 e mantida fixa de modo que todo 0 sinal
de Tl05 e utilizado para comandar 0 estagto complementar de safda ,
o diodo DlOl compensa os efeitos das vartacoes de temperatura e de
tensao de rede em Tl 06.
o estagio de safda , ligado em c onfigur-acao "contrafase complementar
stmetr-ica ", e const itufdo pelo par complementar Tl07 e Tl08. No M-350
eases transistores sao do tipo "Darlington ".

o diodo Dl02 mantem baixa a distor-cao por "cross-over" e compensa
os efeitos da temperatura no ponto de operacao de Tl07 e Tl08.

A r-ealtmentacao e feita an-aves de Rl32 ao circuito diferencial de
entrada.
o resistor R135 funciona como prote9ao do circuito na ve r-Ificacao de
funcionamento (veja itens 34 a 40B), nao tendo nenhuma fun9ao em
operacao normal. At r-aves do capacitor Cl18, a carga (alto-falante) de
80 e ligada ao "ponto m edio " do e stagio de safda ,
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MONTAGEM
INSTRUCOES GERAIS
Leia com atencao todo 0 manual, Identifique os componentes do conjunto
utilizando a lista de material. Mantenha as pe cas nas embalagens, tanto
quanto posslvel, para evitar ext ravios , Siga rigorosamente as inst rucSes
e efetue as oper-acces na ordem estabelecida.

Todos os componentes da placa de fia9ao impressa serao colocados
sobre s ua face i solante , Ant es de c ol oc a - Ios verifique , na pos icao que
deve r-a o ocupar, a distancia (d) entre os furos nos quais ser-ao ins er-idos ,
Endireite, Iixe e dobre os terminais na distancia adequada; insir a - os
na placa e dobre-os parcialmente a fim de ga r a nti r a fixa9ao mecantca
(figura 2); s olde e corte 0 excesso conforme explicado adtante ,

Para a fixa9ao de resistores, fios e -c a b in hos a terminais de chaves
rotativas, tomadas DIN, tomadas RCA quadr-upla s etc ,; forme um gancho
na ponta descascada do fio ou cabinho e introduza-o no oriffc io do
terminal, conforme ilustra a figura 3.

Figura 2 .
Preparar;ao, montagem e
fixar;ao mecsmce de .
componentes numa placa
de fiar;ao impressa.

L1XA

==a:::::o6- -
A

PREPARACAO
I

MONTAGEM HORIZONTAL DE RESISTORES

d

E

I I ' I

: fc-.•-,
~ ~'F I

\. d

G
MONTAGEM VERllCA L 005 RESISTORES DE FlO

MONTAGEM HORIZONTAL
De: ELETROLiTI COS
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~OLDA

~

Figura 3
Detalhes da ligar;ao e
soldagem a terminais.

SOLDAGEM DEFICIENTE SOLDAGEM CORRETA
Figura 4
Diversas fases na
soldagem de um
componente aplaca
de fiar;ao impressa.

ALiCATE DE CORTE

Aten«;ao: Nunca empregue fluxo ("pasta") ao soldar

Ao efetuar as oper-a.cSes de soldagem utilize soldador de ponta fina,
com di s sipacao inferior a 50 W, e somente a solda especial fornecida
no c onjunto ,

Mantenha perfeitamente limpas as partes a serem soldadas , Nao retire
a mascara protetora (verde t ranaluc ido) nem 0 verniz da face cobreada
da placa, pois, a primeira limita 0 espalhamento da solda, evitando
liga«;oes indesejaveis , e a segunda facilita a soldagem e evita a oxidacjio
do cobre , A ponta do ferro de soldar, previamente estanhada, deve ser
limpa com urn trapo antes de cada soldagem , Coloque um pouco de solda
na ponta do ferro (i.s so facilita a t rans fer-enc ia de calor, aumentando a
rapidez da soldagem). Encoste-a na conexao (veja figuras 3 e 4) e man
tenha-a nesta postcao ate que a solda, aplicada ao ponto a ser soldado
(e nao a ponta do ferro de solda r), derreta e envolva a c onexao ,
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Use apenas a quantidade de solda necessaria e evite aquecer demasia
damente a placa de fialj:ao impressa. Retire primeiro a solda e depois
o ferro. Evite'que "borrifos" de solda caiam sobre os filetes de cobre,
pois poderiam causar curto-circuitos. Nao mova os terminais at& que
a solda solidifique completamente. Puxe levemente 0 terminal para
certificar-se de que a soldagem estd fi rrn e , Corte fora 0 excesso, com
alicate de corte (figura 4D), em seguida a cada soldagem (nao faca do
alicate uma "alavanca ": utilize-o com seu gume na posilj:ao horizontal
evitando , dessa maneira, "estourar" filetes de cobre da placa impressa).

Seguindo-se estas r-ec ornendacoes , cada soldagem 'laO Ievara mais do
que cinco segundos propiciando conexoes corretas e mecanicamente
solidas (figuras 3 e 5).

SOLDAGENS DEFICIENTES SOLDAGEM CORRETA

FILErEIDE COBRE

BOA ADERE NCIA AlJ lERMINAl,
MAU CONTATO COM 0 FILETE.

CAUSA:
AQUECIMENTO INSUFICIE,HE DO
FILETE.

BOA ADEAENClA AO FILErE .
MZ¥J CON"TATO COM 0 TERMINAL.
CAUSA,
AOUEClMENTO INsunCiENTE DO
TERMINAL OU lERMINAL SUJO

BOA AOER~Nr,l A

A() ': IL£TE Q[ COSRE

E AD TERMINAL.

L--_______________~

Figura 5
Defeitos mais comuns e
execu980 correta de
soldagem 8 placa impressa.

MONTAGEM DOS COMPONENTES
NA PLACA IMPRESSA
Leia as tnst rucfies gerais antes de iniciar a m ontagem , A postcao de
cada componente e sta indicada na face nao cobreada da placa , Efetue,
simultaneamente, a montagem dos canais esquerdo e direito, obedecendo
a seguinte ordem de operacoes : .

1-Coloque e solde os 55 resistores de 1/4 W e 10% de toler-ancia , na
placa de fialj:ao impressa, identificando-os pela tabela abaixo, Esses
resistores devem ser montados horizontalm ente, conforme figura 2A,
B, C, D.
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Posis:ao Valor Identificas:ao

R135 , R235 470 amarelo /violeta /preto/prata
R134 , R234 270 vermelho /violeta /preto /prata

R131 , R231 { 11000 I marrom/preto /marrom /prata
*5 6 0 verde/azul/preto/prata

R128 , R228 15 kO marrom /verde /laranja /prata
R126, R226 560 KD verde /azul/amarelo/prata
R125, R225 270kO vermelho /violeta /amarelo /prata
R133, R233 100 marrom /preto/preto /prata (vaja nota (1)
R132, R232 5,6 kO verde /azul /vermelho /prata

R130, R230 { 110kO 1 marrom /preto /laranja /prata
':<1 5 k O marrom /verde /laranja /prata

R129 , R229 { 110001 marrom /preto /marrom /prata
~'68 0 azul / cinza /preto /prata

R127, R227 1,2 kO marrom /vermelho /vermelho /prata

R124, R224 { 115kOl marrom /verde /1a ranja /prata
270 KO vermelho /violeta /amarelo/prata

R123, R223 lkO marrom /preto/vermelho/prata
R107, R207 l ,8MQ marrom /cinza /verde /prata
R108, R208 5,6 kO verde /azul /vermelho /prata
R109, R209 4 ,7 kQ amarelo /violeta /vermelho /prata
R106, R206 820kO cinza /vermelho /amarelo/prata
R112, R212 2,7 k Q vermelho /violeta /vermelho /prata
R110, R210 2,7 kQ vermelho /violeta /vermelho /prata
R113, R213 22kO vermelho /vermelho /laranja /prata
R114, R214 2,2 k Q vermelho/vermelho/vermelho/prata
R117, R217 39k 0 laranja /branco /laranja /prata
R116, R216 330k 0 laranja /laranja /amarelo/prata
R120, R220 5600 verde /azul /marrom /prata
R119, R219 1,2 kO marrom /vermelho/vermelho/prata
R121, R221 5600 verde /azul /marrom /prata
R118, R218 5 6kO verde /azul /vermelho/prata

R2 { 11:5kOI marrom /verde /vermelho/prata
'~4 7 k 0 amarelo /violeta /vermelho /prata,

Nota (1) - as resistores R133, R233 devem ser montados afastados
(cerca de 5 mrn) da placa impressa.

as valores contidos num quadro valem apenas para 0 M-320, e
aqueles assinalados com asterlsco referem-se exclusivamente ao M- 350;
todos os demais valem indistintamente para ambos os kits. Sugerimos
para maior- clareza que 0 montador risque os valores que nao pertencem
ao kit que esta const ruindo,

A Ultima faixa color-ida dos resistores podera vir dourada (tol.e ranc ia
de ± 50/0) ao irrves de prateada (toler-aneta de ± 10%).
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2-Coloque e solde os 16 capacitores eletrollticos:

Posic;:ao Valor

C1l8, C218 1000uF
C1l2, C212 10uF
C1l4, C214 100uF
C102, C202 4,7 uF
C107, C207 2,2 uF

I' d IC109, C209 47uF G
CllO, C210 4,7 uF Preste bastante atenc;:ao a polaridade: note (
C1 470uF estreitamento do corpo do capacitor; que iden-
C2 2500 uF tifica 0 terminal positivo (+).

Pode ra haver pequenas variacces em torno da capac itancia , constante
na Iista ,

o capacitor C2 sera. montado em pos icao vertical; seus terminais ajus
tam-se apenas numa unica posicao ,

3-Deixando entre 2 e 4 mm de distancia entre 0 corpo do capacitor e a
placa , coloque e solde os 8 capacitores de poltester metalizado:

Pos i cao Valor T'ensao Identiftcacao

C101, C201 100nF 250V marrom/preto/amarelo/branco/
vermelho

C104, C204
33nF 250V

(Iar-anjav lar-anja /laranja) /branco/
C103, C203 vermelho
ci n , C2ll 100nF 250V marrom/preto/amarelo/branco/

vermelho

A penult ima faixa colorida podera vir com a cor preta (toler-aneta de
± 200/0) ao Inves de branca (tolar-aneta de 100/0).

4-Coloque e solde os 14 capacitores ceramicos "plate", em posic;:ao per
pendicular a placa impressa e a uma dtstancia minima de 5 mm desta ,

-

Posicao Valor Tensao

C1l5, C215 18pF 100V (18p) corpo cinza , faixa preta
C1l3, C213 560pF 100V (n56) corpo ocre, faixa amarela
C106, C206 4,7 nF 100 V (4n7) ocre, faixa amarelaC105, C205 corpo

C108, C208 33pF 100V (33p) corpo cinza , faixa violeta ou
preta

C1l6, C216
330pF 100V (n33) corpo ocre, faixa amarelaC1l7, C217

o tipo n56 podera vir sem a faixa amarela.
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5-Coloque e solde os 2 diodos retificadores de stlfcto D1 e D2 (BY126),
na posic;ao indicada na propria placa de fiac;ao impressa.

6-Coloque e solde os 4 diodos D101, D102, D201 e D202 (BA315). A posil;ao
correta e dada pelo anel alaranjado existente numa das extremidades,
que dever-a ficar na posic;ao indicada na placa de fiac;ao impressa. D101
e D201 poder-ao ficar j unt o a placa; D102 e D202 devem ficar distanciados
da mesma, em cerca de 1,5 a 2 crn ,

7-0rientando-se pela figura 6 na tdenttftcacao dos terminais, coloque e
solde os 2 transistores PNP T105 e T205 e os NPN T106 e T206.
Preste bastante atencao para nao trocar uns pelos outros , Cuide para
que 0 terminal do emissor fique no oridcio lie" da placa , 0 coletor no
"c" e a base no "b".

8-Coloque e solde os 8 transistores NPN T101 a T104 e T201 a T204.
. A tdent ificacjio dos terminais deve ser feita pela figura 6.

Posic;ao Tipo

T105, T205 BC557
T106, T206 BC547

T104, T204
T103, T203

BC548
TI01, T201
TlO2, T202

Figura 6
Aspecto e COI0C8t;80 dos
trensistores plasticos.

EMISSOR I I

@ \ ~J I~

I \ \\

COLETOR BASE If ~

A tdenttficacao deve ser feita pelo tipo, Ex,: BC548 , podera haver
var-iacoes nas Ietr-as e nvs , que 0 sucedem , Ex,: BC548A; BC548B.

9A-Somente para 0 M-320: Orientando-se pela figura 7A, encaixe os ter
minais dos transistores NPN, T107 e T207 nos respectivos oriffc ioa da
placa impressa. Cuide para que a !;;lmina m etal ica embutida numa das
faces do transistor fique proxima do dissipador. Repita a oper-acao para
os transistores PNP T108 e T208. Passe urn pouco de graxa de silicone
ou vaselina salida nas superffcte s (metaltcas) de contato dos transistores
com os disarpador-es , Dobre-os de acordo com a figura 7B, formando
uma curvatura em seus terminais, de maneira que estes nao possam
encostar no dissipador; para isso, introduza-os mais ou menos em seus
respectivos orfffctos (note que ate aqui , esses terminais nao estao
soldados a. placa),
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A seguir coloque 0 dissipador entre 0 transistor e a placa impressa,
No M-320, 0 dissipador possui uma sal.iencta-cguia e urn or-iffcio de
fixac;:ao. Esse oriffcto deve coincidir corn 0 or-iffc io do transistor e da
placa impressa; a sal ienctavguta ira encaixar-se no oriflcio superior
da placa (figura 7C).

Figura 7
Aspecto e cotoceceo
dos trenslstores T107,
1207, T708 e 7208

Poaicao Polaridade Tipo

M-320 T107, T207 NPN BD329
T108, T208 PNP BD330

9B-Somente para 0 M-350: Passe urn pouco de graxa de silicone ou vaselina
s Slida na superflcie m etalfca do transistor NPN T107. Orientando-se
pela figura 7D, fixe esse transistor ao dissipador, usando para isso
urn parafuso de 3 x 15mm, uma arruela lisa, uma arruela de pr-essao
e uma por-ca ,

Observe que a superilcie m etaIica do transistor, que V. revestiu corn
graxa, deve ficar ern contato corn 0 di s stpador , A mesma figura 7D
mostra ainda , a colocacao do parafuso-guia de posicionamento na placa
impressa.

Curve para baixo os terminais do transtator-, deixando suas extremidades
na dtspostcao aproximada dos oriflcios correspondentes da placa im
pressa (figura 7E). cuide para que nenhum destes t e rmina.is possa
encostar no disstpador ,

A seguir, encaixe sirnultaneamente os terminais do transistor e 0 pa
rafuso nos respectivos oriffcios , completando a fixac;:ao corn uma por'ca ,
Repita a mesma sequencia de operacoes para T207, T108 e T208, ob
servando cuidadosamente a posic;:ao correta de cada urn, para nao inverter
a posic;:ao de algum deles ,

Posic;:ao Polaridade Tipo

M-350 T107, T207 NPN BD 263
T108, T208 PNP BD 262

9C-Solde os terminais dos transistores, cortando 0 excesso. A seguir,
encoste os diodos D102 e D202 ao dissipador mais pr-Sximo, Nao deixe
encostar os seus terminais nos dissipadores.

10-Compare os canais esquerdo e direito da montagem ate aqui ef'etuada ,
Observe se ha alguma dtscr-epancta entre ele s , Corrija os erros even
tualmente encont rados ,
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ll-Introduza os 4 potenctom etr-os nas posic;oes indicadas na placa , Nao os
solde a inda ,

Posic;ao Valor De scr-icao

R1ll + R2ll 100kQ + 100kO LIN, em tandem, sem chave
R1l5 + R215 47kQ + 47kQ LIN, em tandem, sem chave
R1 22kQ LIN, sem chave
R122 + R222 47kQ + 47kQ LOG, em tandem, com chave

Para altnha-Los corretamente, retire as porcas dos quatro potenciome
tr-os , encaixe provisoriamente 0 suporte sobre os eixos e prenda-o com
as por'cas , sem contudo aper-ta-tas completamente. A seguir, solde os
terminais dos potenciometros a placa impressa. 0 suporte pode agora
ser retirado ate 0 momento da sua montagem definitiva e da colocacao
das chaves (etapa 15).

12-Corte 2 pedacos de fio nu de 6 cm de comprimento e introduza-os, 0

primeiro nos furos marcados com A e B (entre R135 e C1l8) e 0 outro
nos furos marcados com C e D (entre R235 e C218). Solde-os. A . a egui r- ,
corte-os ao meio e separe-os, nao permitindo que entrem em contato
entre ai , com dissipadores ou outras pecas do amplificador. As pontas
se rao \ n te r ligada s na "Verificac;ao de Funcionamento" (pagina 22).

13A-Na montagem do M-320: coloque e solde urn pedaco de fio nu interligando
os dois or-iffc ios correspondentes ao resistor R136. Repita a operacao
para R137, R236 e R237. Esses componentes nao sao usados neste
amplificador.

13B-Na montagem do M-350: coloque e solde os quat r-o resistores de fio
1,50, 5,5W, R136 , R137, R236 e R237. Amontagem deve serfeita com
os resistores em posic;ao vertical, como in dica a figura 2E, F.

LIGA<;OES EXTERNAS APLACA
14-0rientando-se pela figura 8 e pela "lista de resistores da chave ", coloque

os 10 resistores na chave Sl, utilizando a pastilha auxfl.ia r como ponte.
Solde somente os terminais que possuem apenas a ligac;ao do resistor"
(note que nenhurn dos terminais de R105 e R205 serao soldados nesta
etapa),

Lista de resistores na chave

Posic;ao Valor Identificacao

R101 e R201 10 k Q , 10% marrom /preto /laranja /prata
R102 e R202 1,2 MQ, 10% marrom/vermelho/verde/prata
R103 e R203 150kQ , 100/0 marrom /verde /amarelo/prata
R104 e R204 470 kQ " 10% amarelo /violeta / amarelo /prata
R105 e R205 1 MO, 100/0 marrom /preto/verde /prata
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Figura 8
Montagem e ;nter/;ga¢es
des cheves rotetives S1 e S2.

15-A figura 9, apresenta os detalhes de col.ocacao do suporte de potencio
metros e chaves , (Veja nMaterial nao inclufdo", na pagina 6). Retire
as porcas e arruelas dos potencfometr-os e das chaves e instale 0

supor-te , obedecendo a posic;ao indicada na figura 10. Coloque em seguida
as arruelas e aperte convenientemente as por-cas ,

16-0rientando-se a inda pelas figuras 8 e 10, instale no suporte as duas
chaves rotativas nas posic;oes indica.das , Observe que os guias devem
coincidir com os furos Iater-ai s ,

17-Efetue as ligac;oes nas chaves (figura 8). Primeiramente as ligac;oes
com fio nu: tres na chave 82 e duas na chave 81. Solde somente os
terminais que possuem apenas a ligac;ao do fio nu, Em segutda, as duas
inter-Itgacfies com cabinhos verde e amarelo entre as chaves 82 e 81
e, finalmente , as duas conexdes da chave 82 a placa impressa (cabinhos
verde e amar-elo}, Solde-e os ,
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Figura 9
Montagem do suporte
dos potenci6metros e
cbeves no chassi.
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Figura 10
Vista do eperetho monta~o
com os detalhes de ligal;8o
do trenstormedor, bornes
de seida etc.

18-Corte 30 cm de cabinhos amarelo, azul, branco e verde. Solde-os a
parte superior da chave SL, orientando-se pela figura 8. Forme um
chicote e introduza- 0 no espaguete verde (canal e squerdo),

19-Corte mais 30 ern de cabinhos amarelo, azul, branco e verde e solde-os
a parte inferior da chave Sl (figura 8). Solde tambem um pedaco de
cabinho preto, com 35 cm , no ponto indicado na propria placa impressa.
Forme outro chicote e introduza-o no espaguete amarelo (canal di r-eito},

20-Corte quatro pedacos de cabinhos: dois pretos, urn verde e um amarelo,
todos com 8 cm de comprimento. Solde uma das extremidades de cada
um a placa impressa, nos pontos indicados junto aos sfmbolos de alto
falantes. (Veja figura 10).

- 18 -



ESQ. DIR. ~~~~E~fACAO

(110V)

"",.
"
"
",;

H
"TRANSFOR·

MADOR
DE FORCA

;1
",;
"",.
"
""!:
", I

':

LAMPADA
PILOTOu~"'----

parafulo de
fixQCOO

VERMELHO

RI22
R 222

PRETO

RI
R 115
R 215

PLACA
IMPRESSA

porafU80
d.

'ixoelio

R III
R 21152

ESPAGUETE
VERDE

ESPAGUETE
AMARELO

51

/)

~

......
CD



21-Reveja toda montagem ja efetuada, verificando:

-Se os componentes da placa de fia9ao impressa estao nas posi90es
corretas, guiando-se pelas respectivas Hstas ,

-Se as soldas estao bern feitas, de maneira a nao colocar em cur-to
circuitos partes da fia'rao impressa (solda entre filetes).

Particularmente verifique:

-A colocacao dos transistores plasticos nas respectivas posi90es. (Ideri
tifique 0 tipo na parte superior dos Involucr-es},

-0 valor e a colocacao de cada capacitor e a polaridade dos eletz-olfttcos ,

-A polaridade dos diodos ,

Para facilitar essa r-eviaao , consulte 0 desenho da placa impressa, que
se encontra no verso da folha do circuito eletr-ico ,

Figura 11
Deta/hes de iigaf80 das
tomedes,de entrada e safda.
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22 -Orientando- se pelas figuras 10 ell, fixe as duas tomadas tipo RCA,
quadr-uptas , e as duas tomadas DIN nas posi/toes indicadas , Ern seguida
efetue, com fio nu , as interliga/toes de massa (tz-aco grosse na figura
11). Faca uma boa conexao ao chassi , Solde todos os pontos , Efetue as
liga/toes entre as tomadas DIN e as tipo RCA, utilizando dois pedacos
de cabinho amarelo, tres de branco e dois de verde •. Solde somente os
terminais das tomadas DIN.

23-0rientando-se pelas figuras 10 e 12 coloque os quatro bornes universais.
Fixe tam bern 0 porta-fuslvel, verificando se 0 fuslvel esta de acordo
com a lista de materiais.

24-Fixe 0 transformador de forca , A figura 10 mostra como i sto e feito
no M-320, com 2 parafusos e porcas. No M-350 a fixa/tao e urn pouco
d iferente, com 4 parafusos e por-cas .

25-Deixando cerca de 8 em de comprimento, solde os cabinhos vermelhos
e 0 preto, do transformador de for-ca , a. placa impressa, orientando-se
pelas tndicacdes da propria placa e figura 10.

26-Fixe a placa impressa ao chassi, por meio de dois parafusos no suporte
dos potenciomerros e dois, com espacador-es , na propria placa (para
fixar 0 espacador- ao parafuso basta "morde-Io ll com urn alicate de
corte).

27-Ligue os quatro pedacos de cabinhos, colocados na etapa n9 20, aos
bornes universais, orientando-se pela figura 10. Solde-os.

28-0rientando-se pela figura 10~ corte no comprimento adequado os cabinhos
de liga/tao do espaguete amarelo. Solde-os aos pontos correspondentes.
Repita a mesma operacao para os cabinhos do espaguete verde.

29-Coloque a borracha passante no oriflcio proximo ao porta-fuslvel (figu
ra 10).
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30-Introduza 0 cabo de alirnentacao e de urn no a cerca de 25 ern da
extremidade livre. Separe os condutores e solde uma da s extremidades
a urn dos terminais do interruptor e a outra a urn dos terminais do
porta-fuslvel (figura 10>'

31-Ligue os dois cabinhos amarelos do transformador aos terminais da
lampada p iloto, Solde-os.

32A-Somente para 0 M-320: Sistemas e1E~tricos domiciliares de 110 V. Junte
os cabinhos preto e azul do transformador e ligue-os ao terminal res
tante do porta-fuslvel. Proceda da mesma forma com os cabinhos mar
rom e verde ligando-os ao terminal restante da chave interruptora
(procure deixar estes w.timos com cerca de ZOcm). Solde-os.

32B-Somente para 0 M-320: Sistemas eletricos domiciliares de 220V. In
terligue os cabinhos marrom e azul e isole a emenda com urn pedaco
de espaguete ou fita i solante , Solde 0 cabinho verde (procure deixa-Lo
com cerca de 20 em) ao terminal restante do interruptor e 0 preto ao
terminal restante do por-ta-fusfvel ,

32C-Somente para 0 M-350: Sistemas eletricos domiciliares de 115, 127 ou
220 V. Solde 0 cabinho preto do transformador ao terminal restante da
chave interruptora (procure detxa-Io com cerca de 20 em}, 0 transfor
mador de for-ca ficara com tres cabinhos ainda sem ligal<ao: apenas
urn destes sera soldado ao terminal ainda livre do porta-fuslvel:

-em sistemas de 115 V, solde 0 cabinho marrom;
-em sistemas de 127 V. solde 0 cabinho azul;
<ern sistemas de 220 V. solde 0 cabinho verde.
Os outros dois cabinhos podem ser , a cz-tter-io do montador, cortados
ou dispostos de modo a nao interferir no restante da fial<ao. De qualquer
modo. suas pontas devem ser tsoladas , a fim de que mio possam entrar
em curto-circuito com qualquer parte metalica do amplificador.

33-Coloque os botoes nos etxos das chaves e potenctomatros , A montagem
e sta.r-a pronta para a IIVerifica~ao de Funcionamento".

VERIFICAc;AO DE FUNCIONAMENTO
34-Reveja toda a montagem efetuada , verificando:

-A pos~c;ao dos resistores na chave S'l ;

-As ligaC;c3es feitas com fio nu e com cabinhos nas chaves e nas t omadas
de entrada;

-As ligac;c3es aos bornes de safda ;

-As conexdes do transformador a placa , a lampada piloto e ao porta-
fuslvel;

-A inexist.encfa de pecas m etalfca.s ou sobras de terminais entre a parte
inferior da placa impressa e 0 chas si ,
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35-Verifique se os fios nus colocados nas etapas 12 e 13 estao separados.

36-0s amplificadores M-320 e M-350 nao requerem nenhum ajuste para
o seu funcionamento: ligue-os ao sistema eUtrico domiciliar, deixando
as tomadas de entrada e os bornes de safda sem nenhuma conexao
externa,

37-Ligue a chave interruptora, acionando 0 botao de controle de volume.
A lampada piloto deve acender.

38-Verifique se os resistores R135 e R235 estao aquecendo , tocando-oa
levemente com 0 dedo,

3gA-Caso haja algum aquecimento, desligue totalmente 0 amplificador e
proceda como indicado nas etapas 21 e 34.

3gB-Caso nao haja aquecimento deixe 0 amplificador ligado alguns minutos
e verifique novamente os resistores. Dispondo-jse de voltfmetro, pode--se
medir a tensao sobre os resistores R135 e R235, que deverao apresentar
urn valor de 0,70 a 1,5 V em condicoes normars , Tensoes sensi"velmente
super-ior-as ou aquecimento gradual dos resistores indicam anormalidades
no circuito,

40A-Se tudo estiver normal desligue 0 apar-elno interligue e solde os fios
nus (A-B junto a R135 e C-D junto a R235 - posit;:ao indicada na placa
impressa) e efetue as ligat;:oes externas aos alto-falantes (impedancta
nao inferior a 80) e aos terminais de entrada, Livre novamente 0

aparelho, observando 0 seu desempenho.

40B-Se for constatado 0 aquecimento dos resistores R135 e R23fJ on se
observe mal funcionamento do apar-elho, proceda como as etapas 21 e
34, Constatada a corret;:ao da m ontagem, no caso da persistencia do
defeito, meca as t ensdes indicadas na figura 1. Diacr-epanctas super-to
res a20¥o tndicar-ao a possibilidade de defeito no estagto em foco,
Verifique cada componente do estagto ate localizar a peca daniffcada ,
Nunca efetue soldagens nem retire componentes com 0 aparelho Iigado,
Proceda a sUbstituit;:ao e retorne ~ etapa 35.

LIGACOES EXTERNAS
A·ENTRADAS
o M-320 e 0 M-350 dispoem das seguintes tomadas:

/

• JI02+J202 ou J2". Entradas para capsulas fonocaptoras

Poderao ser utilizadas quaisquer tipos de capsulas de cristal ou ce-r-a
mica, de 250mV a 1 V de safda, m onofontcos ou estereofonicos, Para
utilizat;:ao de capsulas magneticas e" necessario intercalar nos "pont o s
assinalados com X, na figura I, urn pre-amplificador para capsulas
magnetjcas (M-204 IBRAPE).
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• JI03+J203 - Entradas auxiliares

Nestas entradas podez-ao ser ligados sintonizadores, COni safda entre
120mV a 500mV, de AM <Amplitude Modulada ), m onorontcos , ou FM
(Frequencia Modulada), m onorontcos ou este-reofonicos.

• JI04+J204 ou parte de Jl • Entradas para gravadores

Nestas entradas poderao ser ligados os sinais provenientes de grava
dore s , cuja aafda seja em alto nfvel de tensao (350mV a 1 V) ou em
baixo nfvel (94 m V a 300 m V), monoronicos ou estereofcmfcos. A cornu
ta~o e feita por 81.

B-SAIDAS
• J 101 + J201 ou parte de J 1 - Saidas para pavadores

Estas tomadas proporcionam sinal para gravac;:ao de quaisquer fontes
de programa, ligadas as entradas , A tensao de safda e da ordem de
11 mV sobre 100 kO (para quaisquer tensoes nominais de entrada), va
riando proporctonalmente com a impedancta de .entrada do gravador ,

• Bornes universais - Saidas para alto-falarrtes

Sao nece aear-ios dois sistemas de alto-falantes ligados aos bornes cor
respondentes (vermelho e preto), Cada sistema podera constar de urn
ou mais alto-falantes com capac'idade de suportar 10 W ou rn ais , no
caso do amplificador M-320; 0 com capacidade de ·s upor ta r . 25 W ou
mais para 0 amplificador M-350, totalizando em ambos amplificadores
uma impedancta de carga de 80 para cada canal. Nunca use alto-falantes
corn Impedancia inferior a 80 • A ligac;:ao de tmpedaiictas menores que
8 Q destruir-d 0 aparelho.

C-OBSERVACOES
Em se tratando de um amplificador de ganho elevaclo, deve-se tomar
as pr-ecaucoe s habituais em montagens de amplificadores de audio, para
evitar osctla.coes e spfrr-ia.a , captac;:oes de sinais eletricos tndesejavets ,
etc.
Para tanto e nece ssar-io que todo 0 conjunto seja montado no interior
de uma caixa m etallca , conforme a indicada nas figuras 9 e 10, '(veja
tambem "Material nao inclufdo ", na pagina 6); e que 0 transformador
de forc;:a seja do tipo de baixa di.spe r-sao .megnetica , como os recomen
dados na lista de material. Convem frizar, finalmente, que ligac;oes
erradas, bem c~mo "curtos" ainda que m om entaneos , podem danificar
parcial ou totalmente 0 aparelho,

IMPORTANTE!

Deixe a parte superior do amplificador desimpedida para permitir a
safda livre do ar atrave s dos turos de ventilaciio,

- 24 -







A Ibrape nao se responsabiliza pel.os danos decorrentes
da inepcia ou descuido na montagem do c onjunto • nem
pela substituicao das partes eventualmente darrificadaa ,
pois todos os componentes for-am previam ente testados ,






