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ATENÇÃO: 

 Antes de ligar o equipamento, certifique-se da polaridade na 

alimentação, se está correta a ligação na conexão do radio de chaveamento. 

Caso alimentar e o LED estiver aceso sem o transmissor no ar, verificar a 

ligação, o LED acende somente quando o transmissor for acionado em seu 

equipamento. 

 

 

Sobre o RB-20. 

 O Relay Box é muito utilizado com amplificadores lineares de maior porte, 

para segurança de que a mesma não entre em auto-oscilação e a danifique.  

O RB-20 possui 2 saídas RCA isoladas. A necessidade veio de fazer duas saídas 

isoladas quando tivemos alguns relatos que ligando nosso produto X-PHASE 2020 

em paralelo com o acionamento de alguns amplificadores lineares o mesmo ficava 

em modo TX, então colocamos 2 saídas isoladas para acionar o linear e o X-

PHASE 2020. 
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Conexão do RB-20. 

 Como descrito anteriormente os conectores de saída RCA são isolados. 

Quando colocado o transmissor no ar, o LED deve acender, o que fara com que o 

RB-20 coloque o centro do conector RCA em curto com a área externa do conector, 

ou seja, fecha um curto. 

Na entrada do RB-20, temos um conector circular de 4 pinos onde entra a 

alimentação para o RB-20 e o pino sensor, que pode ser testado simplesmente 

conectando o mesmo com o negativo da alimentação (GND). 

Caso necessite fazer a instalação ou troca do cabo de entrada, verifique no 

conector que cada pino possui um numero de 1 a 4. Abaixo a definição dos pinos. 
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GARANTIA. 

- Todos os equipamentos HRS possuem garantia de 1 ano contra falhas de 

fabricação. 

- Frete em garantia por conta do fabricante, constatado mau uso será 

cobrado os fretes e componentes. 

- A data inicia da garantia se dá 10 dias após a compra do equipamento, 

valendo por 1 ano. 

- Após a confirmação de recebimento do produto informado pelos correios, 

o cliente tem até 10 dias para desfazer a compra e ser reembolsado após 

chegada do equipamento na HRS e feito os testes de funcionamento do 

mesmo. 
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