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Sistema line array típico utilizando ALIVE 208A.

Ângulos entre as caixas
determinados pelos pinos-trava

através dos furos do compartimento
posterior e hastes de angulação.

Suporte FLY

(Cód. 990-004-526)

Haste de angulação
ALIVE 208A
420-820-146

15º

7,5º

1º

0°

H
a

st
e

 d
o

 s
u

p
o

rt
e

(t
ra

se
ir
a

)
(C

ó
d

. 
4

2
0

-8
2

0
-1

4
3

)

Pino 8mm

Parafuso 5/16”x1”
+ Porca parlock
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Utilizar este furo 
para os ângulos: 
0º,1º,2º,3º,4º,5º,7.5º,10º

Utilizar este furo 
somente para
os ângulos:
12.5º e 15º

Ferragem traseira
ALIVE 306A
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Detalhes de angulação para conexões mecânicas
entre caixas do sistema  ALIVE.

4. Técnicas de fixação e suspensão

Primeiramente, prenda o suporte (balancim) ao sistema de suspensão (talha) a ser utilizado. Atenção: 
apenas o suporte STANER (código 000-000-000) poderá ser utilizado. Esse suporte é construído com 
aço super resistente e possui os pontos de fixação das hastes guia e de angulação pré-configurados para 
o sistema  ALIVE.

Em seguida, utilizando os pinos auto-travantes ou parafusos, prenda as hastes guia e de angulação da 
primeira caixa do array a ser suspensa em seus compartimentos frontal e posterior e no suporte, 
respectivamente. 

      CERTIFIQUE-SE DE QUE OS PINOS AUTO-TRAVANTES ESTEJAM PROVENDO UMA 
  TOTAL FIXAÇÃO DAS HASTES GUIA NOS FUROS DO COMPARTIMENTO FRONTAL DA  
 CAIXA E NO SUPORTE, E QUE AS HASTES DE ANGULAÇÃO TAMBÉM ESTEJAM    
DEVIDAMENTE FIXADAS NO COMPARTIMENTO POSTERIOR DA CAIXA E NO    
 SUPORTE, GARANTINDO A SEGURANÇA DA  INSTALAÇÃO.
  
Suspenda o sistema a uma altura cômoda e insira mais uma caixa no array. Neste momento, deve-se 
configurar o ângulo de inclinação da caixa que acabou de ser inserida. Ajuste a posição do furo da haste 
de angulação de acordo com o ângulo especificado pelo software de direcionamento (tópico 5 deste 
manual) e insira o pino auto-travante / parafuso no compartimento posterior da caixa. 

  
Repita esse procedimento para o total de caixas a serem utilizadas.

  

5.Software de Direcionamento

O software utilizado para determinar a inclinação de cada caixa pertencente a um sistema line array 
montado com sistema ALIVE é denominado EASEFocus. A partir de características tais como: 
dimensões do ambiente e quantidade de caixas a serem utilizadas no array, determina-se facilmente as 
inclinações de cada caixa, necessárias para uma cobertura sonora uniforme sobre toda a área escolhida. 
O programa leva em conta todas as características de resposta e dimensões específicas dos modelos 
ALIVE 208A 
O software EASEFocus para direcionamento de sistemas line array pode ser obtido através do site 
www.staner.com.

5.1 Relação de níveis de sinal e conexões ao misturador

As caixas do sistema ALIVE não requerem processadores de áudio externo para realizar a separação das 
faixas de frequencias (crossover), uma vez que elas contam com processamento interno que realiza tal 
função. 
Quando operar com as caixas ALIVE 208A  juntamente com o sub-grave ALIVE 950A, sugere-se ajustar o 
atenuador das caixas ALIVE 208A entre 6dB e 9dB a fim de promover um melhor equilíbrio sonoro das 
faixas de frequencias de acordo com os seguintes fatores: acústica do ambiente onde o sistema está 
instalado; quantidade, combinação e tipo de agrupamento de cada modelo de caixa.
Vale destacar que caso o usuário possua um misturador de áudio com recursos de saídas auxiliares 
disponíveis, sugere-se utilizar uma saída AUX post-fader ou uma saída de mixagem do tipo MONO/C 
para enviar este sinal para as caixas de sub-grave  ALIVE 950A enquanto que as saídas MAIN MIX L/R 
enviará o sinal para as caixas ALIVE 208A . Neste caso o controle de atenuação de todas as caixas devem 
permanecer em 0dB e a proporção dos níveis das caixas de sub-grave e as caixas ALIVE 208A passa a 
ser estabelecida pelos controles do misturador de áudio. 


