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XT-150   150W
XT-300   300W
XT-500   500W
XT-1000   1kW
XT-2000   2kW

XT-3000   3kW
XT-4000   4kW
XT-5000   5kW
XT-6000   6kW

XT-10000   10kW

Transmissores FM com gerador de estéreo integrado
gerador de RDS, no-break e telemetria

Owner’s Manual
Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda.
Rua dos Bolivianos 578
Vila Rio Branco
São Paulo SP
03873-100 BRASIL
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 Concebida à partir da linha RUS, que consiste em uma linha de transmissores 
inovadores que trazem como principais objetivos eficiência energética e robustez, a linha XT 
é uma extensão de equipamentos com o mesmo propósito, porém agrega soluções 
completas para quem deseja qualidade de sinal a baixo custo operacional.
 São divididos em 10 níveis de potência que podem ser utilizados como excitadores 
(XT-150 a XT-1000) ou transmissores diretos (XT-3000 a XT-10000). 

CONFIÁVEL

 Incorporam circuitos moduladores de FM «direct-on-channel» com resposta de áudio equivalente aos 
mais caros equipamentos digitais do mercado mas com custo acessível a qualquer radiodifusor. Conta com 
circuitos robustos, eficientes, precisos e compactos, alinhados a uma harmoniosa estrutura mecânica com 
visual incomparável. 
 XT é exclusivo, produzido por quem entende de rádio e tecnologia, Sinteck Next.

150W (XT-150), 300W (XT-300), 500W (XT-500), 1000W (XT-1000), 2000W (XT-2000), 3000W (XT-3000), 
4000W (XT-4000), 5000W (XT-5000), 6000W (XT-6000) e 10.000W (XT-10000).

Eficiência global superior a 72% em todos os modelos.

VCO de alta linearidade, a melhor qualidade de áudio, equivalente a circuitos digitais DDS.

Transistores de RF LDMOS Ampleon, série de alta robustez, suportando VSWR de até 65:1

Processador de áudio single-band incorporado e com gerador de estéreo digital DSP de alta separação de
canais.

Telemetria completa, sem mensalidades, direto pela tela do navegador ou via aplicativos.

Ajuste de RF via PRESETS com redução de potência em função de horários programados.

Sistema de alimentação híbrido: AC e DC simultaneamente ou isoladamente.

Monitor colorido 3.9" 

Gerador de RDS dinâmico incorporado.

MP3 Player incorporado.

Ventilação progressiva, mínimo ruído produzido.

XT FM SERIES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Fonte de alimentação de 3kW nos modelos até 2000W, dupla fonte nos modelos de 3 e 4kW, tripla fonte nos 
modelos de 5 e 6kW e sêxtupla fonte no modelo de 10kW, com amplo range de operação de 150 a 300V AC.

Entradas de áudio com controle de nível digital: uma entrada MPX, uma entrada SCA e entradas XLR estéreo.

Entrada de tensão DC 48V proveniente de painel solar, aerogerador e banco de baterias, com circuito 
carregador/flutuador microprocessado incorporado ao sistema.

Gerenciamento total de sistemas de energia alternativa, podendo trabalhar de forma auto-suficiente (sem 
necessidade de conexão à redes de energia AC)

Entrada digital AES/EBU.
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Potência de saída: 150W ajustável a partir de 5W para o XT-150
300W ajustável a partir de 5W para o XT-300
500W ajustável a partir de 5W para o XT-500
1000W ajustável a partir de 10W para o XT-1000
2000W ajustável a partir de 20W para o XT-2000

Impedância de saída de RF: 50 Ohms

Conector de saída de RF: DIN 7/16" Para os modelos de 150 a 4000W e EIA 1-5/8" FLANGE para os modelos de 5000 a 10000W 

Range de frequência: 87,5 a 108,1MHz e nova faixa extendida de 76,0 a 108,1MHz sob consulta

Passos de frequência: 10KHz

Programação geral: Através das 4 teclas de operação ou através do sistema de telemetria e conectividade

Estabilidade de frequência: 1 ppm (TCXO de alta precisão)

Tipo de modulação: F3, FM direct modulation (VCO direto na frequencia final, sem multiplicação de frequencias)

Nível de atenuação de harmônicos: >80dBc

Modulação AM residual (Assyncr.) Aproximadamente 0,05% (55dB)

Aproximadamente 0,1% (65dB)Modulação AM residual (Syncr.)

<0,05% @ 1kHzDistorção por intermodulação:

20Hz to 200kHzResposta plana de frequência:

>80dBRelação Sinal/Ruído FM

SETOR DE ALIMENTAÇÃO

90-250V para os modelos 150 a 1000W, 220V para o modelo XT-2000 e 220V monofásico ou trifásico, 380V
bifásico ou trifásico (selecionável internamente) para os modelos de 3000 a 10000W, 45 a 68Hz 

Entrada AC:

48V provenientes de 4 baterias de 12V em série, equipamento possui carregador flutuador internoEntrada DC:

Banco de varistores, centelhadores a gás e transorbs, disjuntores de ação rápida de entrada ACProteção de surtos:

72% ou melhor em 220V AC, 85% ou melhor em 48V DCEficiência:

Eltek Flatpack2 Powerpack 3000WFontes internas:

Consumo total a plena potência:

Neutrik para os equipamentos XT-150 ao XT-2000 e Barra de terminais elétricos para os demais equipamentos Conectores de entrada de tensão:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

17kgs para os equipamentos XT-150 ao XT-2000
38kgs para os equipamentos XT-3000 ao XT-6000
70kgs para o equipamento XT-10000

Peso:

483mm (19”) comprimento, 266,7mm (10.5”) de altura, 610mm (24”) profundidadeDimensões:

0 a +45°CTemperatura de trabalho:

95% em +45°C sem condensaçãoMáxima umidade relativa:

XT-150: 370W
XT-300: 450W
XT-500: 630W
XT-1000: 1.300W
XT-2000: 2.700W
 

3000W ajustável a partir de 30W para o XT-3000
4000W ajustável a partir de 40W para o XT-4000
5000W ajustável a partir de 50W para o XT-5000
6000W ajustável a partir de 60W para o XT-6000
10000W ajustável a partir de 100W para o XT-10000

XT-3000: 4.000W
XT-4000: 5.300W
XT-5000: 6.500W
XT-6000: 7.500W
XT-10000: 13.800W
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CPU E DISPLAY:

Arm M7 ST Software XTV2020CPU:

Incorporada, acesso direto pela tela do navegador e por aplicativosTelemetria:

Controla digitalmente níveis de áudio e presets do processador, controle do gerador RDS internoControle digital e áudio:

Power Raise, Lower e Lock (e demais presets gravados pelo usuário)Controle de potência digital:

TFT Colorido de 3.9" 480 x 128 pixelsMonitor:
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ENTRADAS XLR ANALÓGICAS E DIGITAL:

XLR Femea (Canon)Conectores:

Entrada de áudio digital:

600 Ohms balanceados (seleção interna para 10k Ohms)Impedancia de entrada:

20Hz a 15kHz (THD+N < 0,1%)Resposta de frequência:

0dB para 75KHz de desvio de portadoraNível de entrada analógica:

Melhor que 60dB @ 1kHzSeparação estéreo:

Entrada USB painel frontal:

ENTRADA MPX:

Tipo de conexão:

Resposta de frequência:

ENTRADA SCA:

Tipo de conexão:

Resposta de frequêcia:

SAÍDA RDS TONE SYNC:

Conector BNC, nível fixo de 1VppTipo de conexão:

Entrada de controle:

CONTROLES REMOTOS:

Via conector BCN painel traseiro. Quando colocado em nível 0 permite a seleção de potência dos presets, 
do Power Raise e Power Lower. Em nível 1 não permite alteração de potência, permanecerá no nível pre-
setado como Power Lock

CERTIFICAÇÃO ANATEL: 05712-20-02884

Tipo AES/EBU resolução de 24 bits, com taxa de amostragem de 32, 44.1, 48, 88.2, 96 e 192KHZ sel. automática

MP3 player com suporte a arquivos mp3, mp2, mp1, asf, wma, m4a, 3gp, mp4 e wav 

1 Entrada MPX por conector BNC, ajuste de nível digital de +15/-10 dBm para 75KHz de desvio de portadora

± 0.05 dB de 20 Hz a 53 KHz e ± 0.2 dB de 53 KHz a 100 KHz, THD < 0,03%

Conector BNC, com ajuste de nível digital de +15/-10 dBm para 10kHz de desvio de portadora

± 0.2 dB de 53 KHz a 100 KHz

Dispositivos de RF:

XT-2000: 2 transistores de RF NXP MRF1K50

XT-1000: 1 transistor de RF NXP MRF1K50

XT-500: 1 transistor de RF NXP MRF300AN e 1 transistor de RF MRF300BN

XT-300: 1 transistor de RF NXP MRF300AN (BN)

XT-150: 1 transistor de RF NXP MRF300AN (BN)

SETOR RF

XT-3000: 3 transistores de RF NXP MRF1K50

XT-4000: 4 transistores de RF NXP MRF1K50

XT-5000: 5 transistores de RF NXP MRF1K50

XT-6000: 6 transistores de RF NXP MRF1K50

XT-10000: 9 transistores de RF NXP MRF1K50
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10kW FM TRANSMITTER

DRIVERCPU-ON RF-OUT FAIL

PAINEL FRONTAL XT-150, XT-300, XT-500, XT-1000 e XT-2000:
2 RU: 8,9CM

PAINEL FRONTAL XT-3000, XT-4000, XT-5000, XT-6000:
4 RU: 17,8CM

PAINEL FRONTAL XT-10000:
6 RU: 26,6CM

PAINEIS FRONTAIS:
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GROUND

X
T

-1
0

0
0

0
 -
 1

0
k
W

¡ATENCIÓN!
SALIDA DE AIRE, NO OBSTRUIR

ATTENTION!
SORTIE DE L’AIR, NE PAS OBSTRUER

ATENÇÃO!
SAIDA DE AR, NÃO OBSTRUIR

GROUND

EX3000-XT - 3kW
EX6000-XT - 6kW

PAINEL TRASEIRO XT-150, XT-300, XT-500, XT-1000 e XT-2000:

PAINEL TRASEIRO XT-3000, XT-4000, XT-5000, XT-6000:

PAINEL TRASEIRO XT-10000:

PAINEIS TRASEIROS:
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VISOR LCD: DESTAQUES DA TELA PRINCIPAL

INFORMAÇÃO DO PRESET ATIVO
E SUA POTÊNCIA

INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO

INDICAÇÃO SE O RDS
ESTÁ OU NÃO ATIVO

INDICAÇÃO DE CONEXÃO
OU NÃO COM A INTERNET

INFORMAÇÃO DE STATUS
OK OU FALHA OPERANTE

HORÁRIO LOCAL

MONITOR DE 
MODULAÇÃO

ACESSO AO MENU
DE LEITURAS

ACESSO AO MENU
DE CONFIGURAÇÕES

ACESSO AO MP3
PLAYER

INDICAÇÃO DA TEMPERATURA
PRESENTE NO DISSIPADOR DE CALOR

INDICAÇÃO DA SELEÇÃO
DE ÁUDIO ATIVA

INFORMAÇÃO GRAVADA NO CODIFICADOR
RDS

SCROLLING DA INFORMAÇÃO
DO RDS

POTÊNCIA DE SAÍDA NO
MOMENTO

POTÊNCIA REFLETIDA NO
SISTEMA IRRADIANTE

ACESSO AO MENU
DE CONFIGURAÇÕES
DE ÁUDIO

ACESSO AO MENU
DE CONFIGURAÇÕES
DE PRESETS DE POTÊNCIA ACESSO AO MENU DE

CONFIGURAÇÃO DO 
CODIFICADOR RDS
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XT-150 TO XT-1000 - INTERNAL OVERVIEW (TOP SIDE)

XT-150 TO XT-1000 - INTERNAL OVERVIEW (WITHOUT RF COVER)
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XT-2000 - INTERNAL OVERVIEW (TOP SIDE)

XT-2000 - INTERNAL OVERVIEW (WITHOUT RF COVER)
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XT-3000 TO XT-6000 - INTERNAL OVERVIEW (TOP SIDE)

XT-3000 TO XT-6000 - INTERNAL OVERVIEW (BOTTOM SIDE)
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XT FM SERIES

Estamos gratos pela confiança em nós depositada ao optar por um 
produto Sinteck.
 A linha de transmissores e excitadores de FM XT faz parte da estratégia Sinteck de chegar cada vez 
mais perto das necessidades, anseios e expectativas de nossos clientes. Surpreender, inovar, adicionar novos 
recursos de design, requinte, tecnologia e confiabilidade são propósitos que permeiam cada etapa do 
desenvolvimento de um novo produto.
 Concebido a partir destes critérios, a linha XT conjuga qualidade e segurança, com excelentes indices 
de durabilidade, desempenho e economia. É a vitória de um projeto desenvolvido no Brasil para extremas 
condições de temperatura, tensão de alimentação e padrões brasileiros e inteiramente compativel com as 
exigencias de nossos usuários internacionais.
 Está em suas mãos um produto confiável, testado e aprovado pelos mais rigorosos usuários, um 
produto simples de usar e sofisticado em tecnologia.

Gracias por la confianza depositada en nosotros por haber elegido un 
producto Sinteck. 
 La linea de transmisores y excitadores FM XT surge a partir de la estrategia Sinteck en llegar cada vez 
más cerca de las necesidades, anhelos y expectativas de nuestros clientes. Sorprender, innovar, introducir 
continuas mejorias en el diseño, perfección, tecnología y confiabilidad son algunos de nuestros propósitos que 
permedian cada etapa de la evolución y desarrollo de un nuevo producto.
 En base a estos criterios, la linea XT combina calidad y seguridad, con excelentes índices de 
durabilidad, desempeño y economía. Es el logro de un proyecto desarrollado en Brasil que responde a elevadas 
temperaturas climatológicas, tensión de alimentación y padrones brasileños completamente compatibles con 
las exigencias de nuestros usuarios internacionales.
 Tiene en sus manos un producto confiable. Testado y aprobado por los más rigurosos usuarios, un 
producto simple de utilizar y sofisticado en tecnología.

Thank you for putting your trust in us by choosing a Sinteck product.
 This product line of FM transmitters and exciters XT is growing as part of the Sinteck strategy is 
responding to the needs of today, as requested and expected by our clients. By introducing innovating and 
reliable designs, we can build up a trusting relationship with our customers.
 At the forefront of this criteria, Sinteck’s XT Series combines both quality and security, with excellent 
qualities of durability, design and economics. This equipment is the result of a project developed in Brazil that 
responds to withstand extreme summer temperatures in our local market and compatible with the need of our 
international users.
 You have a product at hand that is reliable, tested and proved by the most demanding users, a product 
that is simple to use and highly technically advanced.
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LIMITAÇÕES DE USO

 Este equipamento é um produto específico para utilização em emissoras de rádio FM na banda 
comercial compreendida entre 87,5MHz a 108,1MHz. O uso legal deste produto requer autorização 
governamental.  Antes de colocar este equipamento em operação certifique-se que a documentação pertinente 
é válida no período em que este equipamento estiver em uso.
 Esta autorização é expedida no Brasil pelo Ministério das Comunicações e a fiscalização por parte da 
Agencia Nacional de Telecomunicações (Anatel). A autorização de uso regulamenta a frequencia (canal de 
operação) e potência utilizada. 

 ATENÇÃO! SINTECK NEXT NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE O USO 
INDISCRIMINADO DESTE PRODUTO. É DEVER DO USUÁRIO POSSUIR CONCESSÃO DE USO. SINTECK NEXT 
NÃO TEM O PAPEL FISCALIZADOR E TAMPOUCO INCENTIVA QUALQUER CLIENTE A FAZER USO DE SEUS 
PRODUTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL.

 PRODUTO CERTIFICADO NO BRASIL

 Sinteck Next, declara que este transmissor de FM está devidamente homologado e com toda 
documentação vigente, cumprindo todos os requisitos da Anatel.

ATENÇÃO! FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF NÃO SÃO AJUSTÁVEIS PELO 
PAINEL FRONTAL 

 De acordo às leis vigentes e especificadas pela agencia regulamentadora (Anatel) este equipamento 
NÃO permite alteração da frequencia de operação e também NÃO permite o ajuste da potência de saída pelos 
PRESETS que normalmente são gravados pelo usuário. Desta forma, pedimos a compreensão de todos os 
usuários em território nacional que DESCONSIDEREM as informações contidas neste manual que concernem a 
estes ajustes.

LIMITAÇÕES DE USO E RESPONSABILIDADES 
DO USUÁRIO FINAL

F
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SOBRE CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SOBRE A GARANTIA DOS PRODUTOS

1 – SOBRE A INSTALAÇÃO
 1 – A tensão de alimentação deve se manter dentro de aproximadamente 20% da tensão nominal, 
salvo especificação contrária. Se houver variações de rede superiores a este valor é INDISPENSÁVEL utilizar um 
estabilizador de tensão com transformador isolador. Na presença de sobre-tensão instantânea de rede (motores 
conectados à mesma linha, descargas elétricas, etc...) deverá ser instalado um transformador isolador na rede 
com carcaça aterrada para evitar danos ao equipamento. Deverão ser empregados centelhadores de rede, 
disjuntores do tipo DS e varistores para evitar danos causados por descargas elétricas atmosféricas.
 2 – É indispensável conectar ao terra todos os equipamentos, tanto para evitar danos aos mesmos 
como para a segurança do pessoal técnico e de manutenção. Para estes efeitos deverá ser montado também na 
estação um quadro de disjuntores com corrente adequada para a interrupção dos equipamentos até a rede, de 
maneira a se isolar todas as fases na interrupção dos mesmos.
 3 – Em alguns equipamentos não estão inclusos o bloqueio automático de alimentação no caso de 
abertura de portas, tratando-se de equipamentos com potencias superiores a 1kW. Por tanto é indispensável 
que estes equipamentos se mantenham em lugares fechados com chave, e que somente o pessoal de 
manutenção qualificado para este tipo de trabalho, seja previamente advertido de não abrir nenhum 
equipamento ou desconectar bornes ou conectores sem proceder antes a interrupção da alimentação de tais 
equipamentos.
 4 - Os equipamentos NUNCA fornecerão potencias de saída superiores à potencia nominal 
especificada.
 5 - Os equipamentos com potência de saída inferior a 1kW NUNCA serão fornecidos com tensão de 
alimentação trifásica, tais equipamentos poderão ser conectados à linhas de alimentação AC monofásicas ou 
bifásicas.
 6 - A temperatura ambiente no local onde se instalem os equipamentos deverá estar de acordo com as 
especificações técnicas dos mesmos. Para os equipamentos de potencia superior a 1kW, a máxima 
temperatura ambiente será de 30°C.
 7- Em caso de operação a temperaturas extremamente altas (>40°C) deverá ser instalado 
obrigatoriamente um sistema de ventilação forçada para a casa ou local de instalação, devendo manter a 
temperatura ambiente de até no máximo 30°C. O uso de ar condicionado no local é recomendado desde que 
sejam instalados dois aparelhos, de forma que um seja reserva do outro.
 8 - O local onde instalado os equipamentos deverá estar livre de pó, humidade e qualquer tipo de 
sujeira. A humidade relativa do ambiente não deverá sobre-passar as especificações ambientais do 
equipamento. Em caso que tal especificação não seja relatada, o máximo de humidade relativa permitida será 
de 90% (sem condensação) em condições extremas e de 70% em condição média.
 9 - Todo equipamento transmissor que emita radiação de radiofrequência deverá estar conectado a 
uma carga ou sistema irradiante de acordo à suas especificações técnicas antes de colocado em operação.
 10 - A máxima relação de ondas estacionárias (ROE) permitida de operação de qualquer equipamento 
de radiodifusão FM será de 1.3:1.
 11 - Periodicamente, uma vez por mês no mínimo, deverá ser realizada uma manutenção geral do 
equipamento, salvo especificação contrária. Esta manutenção incluirá o controle de potencia de saída, ROE do 
sistema irradiante, verificação dos sistemas de ventilação forçada do equipamento e do local da instalação 
incluindo a limpeza dos filtros de ar, a leitura da frequência de transmissão e a observação dos parâmetros 
fundamentais do equipamento para detectar alguma possível anomalia de suas características.

2 - SOBRE O TRANSPORTE

 1 – Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza por danos ou prejuízos causados por 
manipulação indevida, furto, roubo, latrocínio ou vandalismo no ato do transporte dos equipamento até o local 
de instalação ou armazenamento. 

3 - SOBRE O ARMAZENAMENTO

1 – Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza por danos que se derivem do armazenamento 
incorreto em locais inadequados e/ou intempéries dos equipamentos fornecidos ao cliente, uma vez que estes 
tenham sido entregues à transportadora.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE INSTALAÇÃO
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4 - SOBRE O PROJETO

 1 - Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza pelo uso inadequado de seus produtos 
para acometer projetos de propagação que não tenham sido realizados por nossa empresa, bem como o uso 
indiscriminado sem o conhecimento do órgão competente para esta finalidade, a saber, o ministério das 
comunicações. A legalização da emissora é de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

5 – SOBRE OS SISTEMAS

 1 – Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza pelo uso de equipamentos auxiliares que 
não sejam fabricados ou certificados pela empresa. Antenas, links, cabos e conectores ou qualquer outro tipo de 
equipamento extra são de responsabilidade do usuário.

6 – SOBRE A OPERAÇÃO

 1 – Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza por danos ou prejuízos ocasionados a 
equipamentos fabricados ou certificados por esta empresa que possam ser danificados devido a má operação 
do pessoal técnico que manipula ou mantém esses equipamentos, uma vez que se encontrem em abuso por 
parte do cliente.

7 - SOBRE A COBERTURA DE SINAL E QUALIDADE DE ÁUDIO

 1- Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza pelo raio de cobertura de seus 
equipamentos, onde diversos fatores devem ser observados na instalação e projeto da emissora (perda de sinal 
poderá ser ocasionada por posição geográfica ineficiente, altura de torre, ganho de antenas, interferências de 
outras emissoras legais ou ilegais). 
 2 - Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. se compromete a entregar equipamentos com moduladores ultra 
lineares e de baixa distorção, sendo que a perfeita qualidade de áudio dependerá da conexão e ajustes de 
sistemas de processamento de áudio eficientes, mesas e link, por tanto não se responsabiliza por qualquer 
deficiência ou performance do sinal modulado. 

8 - SOBRE POSSÍVEIS FALHAS

 1 - Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza e tampouco poderá sofrer qualquer ônus 
se qualquer dos equipamentos em operação sofrer algum tipo de falha ocasionando a falta da emissora ao ar. 
Possíveis falhas podem ocorrer devido a diversos fatores e não se responsabilizará ou arcará com qualquer 
despesa decorrente da emissora fora do ar.
 2 - Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza por problemas ocasionados por descargas 
elétricas atmosféricas diretas ou indiretas, surtos na rede elétrica, excesso de umidade, maresia, terremotos, 
furacões, inundação ou qualquer tipo de problema oriundo da presença de insetos ou animal que possa adentrar 
ao equipamento.
 3 - Sinteck Sistemas Eletrônicos ltda. não se responsabiliza por qualquer tipo de manutenção que não 
seja feita dentro de seus laboratórios. Placas poderão ser trocadas em campo, entretanto a manutenção ou 
reparo da mesma deverá ser feito única e exclusivamente dentro de suas instalações, que caso contrário terá 
anulada sua garantia.  

9 – GERAL

 A garantia de instalação requer que todas as condições expressas anteriormente sejam satisfatórias. É 
válida por um ano sobre os equipamentos e componentes à partir da data de entrega ao cliente, estarão 
exclusos desta garantia os transistores de saída de RF, diodos protetores de surto (Transzorbs) e varistores, que 
são componentes frágeis à descargas elétricas atmosféricas, por tanto não se tratando de um defeito de 
fabricação. Fica anulada a garantia no caso de mal uso, manipulação indevida, modificações em seus circuitos 
ou comprovada instalação inadequada.
 Os reparos cobertos mediante esta garantia serão feitos gratuitamente, sendo os portes e/ou 
deslocamentos feitos por conta do cliente.
 Sinteck Sistemas Eletrônicos ou qualquer um de seus representantes não instala nenhum tipo de 
equipamento, esta instalação deverá ser provida pelo usuário através de seu respectivo pessoal de 
instalação/manutenção. 
 O serviço de STARTUP de equipamentos e treinamento, se referem às explicações concernentes ao 
funcionamento do equipamento, ajustes que são feitos externamente, com intuito de passar um aprendizado 
detalhado ao pessoal técnico da emissora que irá operar o equipamento em questão. 
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1 – NEUTRO ATERRADO FORA DO ABRIGO 

 Recomenda-se que o neutro, proveniente do poste de rede elétrica da companhia fornecedora, seja 
aterrado fora do abrigo do transmissor. Isso evita a entrada de surtos provenientes da rede, que serão aterrados 
com maior segurança evitando assim danos aos equipamentos.

2 – MALHA DE ATERRAMENTO PERCORRENDO TODA A LATERAL EXTERNA DO ABRIGO

 Fazer uma malha de aterramento com fita de cobre de 300mm e espessura mínima de 0,5mm ao redor 
de todo o site, aterrando corretamente com número suficiente de hastes. Recomenda-se que a resistência 
elétrica detectada pelo terrômetro seja  igual ou inferior a 5.0 ohms. Valores superiores não oferecem proteção 
suficiente. Lembre-se, o aterramento é importante para preservar a vida útil dos equipamentos e evitar queimas 
por descargas elétricas atmosféricas. Se estiver mal feito, melhor que não exista!

3 - CONEXÃO DO TERRA DOS EQUIPAMENTOS

 Se a malha de aterramento estiver no fosso logo abaixo onde os equipamentos estão posicionados, 
conectar um cabo  de bitola 16mm² entre a malha e o conector de aterramento dos equipamentos. Se não 
houver esta malha passante, é conveniente instalar ao menos 3 hastes de aterramento logo abaixo dos 
equipamentos e fazer a conexão do cabo.

4 - DRENO DE TERRA NO CABO COAXIAL

 No tramo do cabo coaxial onde faz a curva para a entrada do abrigo, instalar um dreno de terra e fazer a 
conexão do mesmo com cabo bitola 16mm² e conectá-lo à malha de aterramento externo do abrigo. Jamais 
conecte este dreno à qualquer aterramento interno, deve obrigatoriamente ser conectado externamente de 
preferência a um ponto onde existam hastes de cobre.

5 - INSTALAR AO MENOS DOIS APARELHOS  DE  AR CONDICIONADO

 Visando não haver paradas de refrigeração dentro da sala, é conveniente a instalação de dois 
equipamentos de ar condicionado. Se um deles parar, a sala se manterá refrigerada e não ocasionará danos aos 
equipamentos. Podem ser instalados também exaustores de alto fluxo para realizar a troca de calor da sala no 
lugar do ar condicionado, mas para tal se recomenda a instalação de aberturas em portas e paredes com filtros 
de ar, para evitar assim a entrada de insetos que podem prejudicar os equipamentos.

6 - UTILIZAR UM ROTEADOR WI-FI 

CABO COAXIAL

QUADRO DE
 FORÇA

AR CONDICIONADO
1

3 METROS

2 
M

ET
RO

S

AR CONDICIONADO
2

TORRETRANSMISSOR
NO CENTRO DA SALA

R
S
T
N

TERRA DO
EQUIPAMENTO

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SITE

DRENO

F Não se recomenda a conexão direta do cabo de rede proveniente da operadora diretamente ao 
equipamento. Pode ocorrer uma descarga elétrica atmosférica e atingir os circuitos lógicos dos 
equipamentos levando-os a perda total. Igualmente recordamos que este tipo de dano, ocorrendo, 
não estará coberto pela garantia do produto.
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 Os equipamentos de menor potência, compreendidos entre 150 e 2.000W são monofásicos, 220V. Os 
equipamentos de 150W, 300W e 500W funcionam também em rede de 110V.
 Os equipamentos de 3.000W, 4.000W, 5.000W, 6.000W e 10.000W podem ser alimentados tanto em 
220V monofásico quanto em 220V trifásico. Também podem ser selecionados para operarem em rede trifásica 
de 380V. Esta seleção é feita internamente, através de um simples posicionamento dos cabos que alimentam as 
fontes dos equipamentos. Veja nas páginas seguintes como configurá-los.
 A tabela abaixo informa o cabeamento recomendado e o disjuntor mais apropriado para cada um dos 
equipamentos da linha XT:
 
1 – CONFIGURAÇÃO EM REDE MONOFÁSICA (OU BIFÁSICA) 220V

2 – CONFIGURAÇÃO EM REDE TRIFÁSICA 220V

2 – CONFIGURAÇÃO EM REDE TRIFÁSICA 380V

EQUIPAMENTO CABEAMENTO
 MÍNIMO

DISJUNTOR
BIPOLAR «B»

XT-150

XT-300
XT-500
XT-1000
XT-2000
XT-3000
XT-4000
XT-5000
XT-6000
XT-10000

4 mm²

4 mm²
4 mm²
4 mm²

5A

4 mm²

5A
10A
10A
20A

6 mm² 32A
6 mm² 32A
10 mm² 40A
10 mm² 50A
16 mm² 63A

EQUIPAMENTO CABEAMENTO
 MÍNIMO

DISJUNTOR
TRIPOLAR «B»

XT-3000
XT-4000
XT-5000
XT-6000
XT-10000

4 mm² 15A
4 mm² 15A
6 mm² 20A
10 mm² 20A
16 mm² 32A

EQUIPAMENTO CABEAMENTO
 MÍNIMO

DISJUNTOR
TRIPOLAR «B»

XT-3000
XT-4000
XT-5000
XT-6000
XT-10000

4 mm² 15A
4 mm² 15A
6 mm² 20A
10 mm² 20A
16 mm² 32A
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 Uma vez preparada a instalação elétrica do site, proceda agora com a desembalagem do equipamento, 
verificando se o mesmo não sofreu nenhum dano no transporte, não apresentando nenhum risco em seu 
gabinete e sinais de maus tratos. Verifique também se não há nenhum indício de peças soltas internamente, 
bem como o estado de todos os conectores tanto de saída de RF quanto de áudio. Todos os conectores devem 
estar com aparência satisfatória à conexão de seus devidos cabos.
 O equipamento deverá ser instalado em um rack padrão 19" (pode ser fornecido pela Sinteck caso o 
usuário ainda não o disponha). Não se recomenda instalar o equipamento em mesas de madeira, mesas de 
metal do tipo bar e tampouco em estantes que não possam ser devidamente aterradas. Tanto o equipamento 
quanto o rack 19" devem ser conectados ao terra do abrigo. Note que no painel traseiro do equipamento há 
informação onde se localiza o terminal terra e o primeiro que deve ser feito é a sua conexão. Recordamos que se 
a malha de aterramento do abrigo não passar por baixo do rack onde se encontra instalado o equipamento é 
altamente recomendável que se providencie ao menos 3 hastes de cobre que devem perfurar o solo em forma 
de pirâmide e o terminal terra do equipamento ser conectado na junção destas hastes.
 O cabo coaxial e antena devem estar previamente instalados e a todo este sistema irradiante deverá 
suportar potência superior à fornecida pelo equipamento. Não use sistemas irradiantes duvidosos, isso pode 
colocar em risco a integridade do sinal da rádio e provocar danos ao equipamento. Recordamos que não 
recomendamos a utilização de antenas fabricadas em alumínio.
 Após a conexão do equipamento ao sistema irradiante, ligue o disjuntor do quadro de força sempre 
observando se a voltagem especificada na etiqueta do equipamento corresponde à voltagem principal do 
quadro. Como especificado anteriormente, os equipamentos XT-150, XT-300, XT-500 e XT-1000 podem 
funcionar em tensões de 110V e 220V sem mudanças internas ou externas. O equipamento XT-2000 funciona 
apenas em tensão 220V, monofásico ou bifásico. Os equipamentos XT-3000, XT-4000, XT-5000, XT-6000 e XT-
10000 podem funcionar em redes de 220V monofásico, 220V trifásico e 380V trifásico, para isso o equipamento 
possui um seletor interno que de acordo com pedido colocado em fábrica é configurado em uma das 
modalidades acima, entretanto, se no local da instalação for previsto uma alteração na configuração de 
voltagem, basta observar o diagrama abaixo e fazer a adequação como segue:

INSTALANDO O EQUIPAMENTO PELA PRIMEIRA VEZ

RSTG

RSTG

220V TRIFÁSICO 

220V MONOFÁSICO

TERRA FASE 2FASE 1

TERRA FASE 3FASE 2FASE 1

SMPS 1 + SURGE PROTECTOR 1

SMPS 2 + SURGE PROTECTOR 2

SMPS 3 + SURGE PROTECTOR 3

SMPS 1 + SURGE PROTECTOR 1

SMPS 2 + SURGE PROTECTOR 2
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XT FM TRANSMITTER

DRIVERCPU-ON FAILRF-OUT

 No momento em que o equipamento é ligado, através do disjuntor posicionado no painel traseiro, a 
informação acima é exibida. É o momento em que o equipamento irá fazer o carregamento de seu sistema 
operacional. Em aproximadamente 20 segundos toda a parte lógica estará operativa e preparado para subir 
potência. Como estamos tratando de um exemplo de primeira ligação do equipamento, os valores que virão na 
sequência são valores estabelecidos em fábrica.

XT FM TRANSMITTERXT FM TRANSMITTER

F O setor de RF vem desligado (Power OFF) e o PRESET que estará operativo será o PRESET1, que por 
segurança estará ajustado em 10% da potência nominal do equipamento, entretanto não 
fornecerá nenhum nível enquanto não for habilitada a saída de RF no menu correspondente.

 A seguir a descrição de cada um dos leds de STATUS: 
 CPU ON: Indica que todo o sistema lógico do equipamento está operativo
 DRIVER: O driver é o circuito anterior à etapa final de potência do equipamento, que se situa entre a 
placa moduladora PLL e os transistores amplificadores de RF do estágio final. Este led faz o monitoramento se 
há RF neste estágio preparado para excitar o módulo de potência.
 RF OUT: Led que indica que o setor de potência está operativo. Como tudo é configurável pelo painel 
frontal do equipamento e também via WEB, poderemos desligar este bloco do equipamento para dar acesso, por 
exemplo, a um sistema reserva ou sistema principal de acordo à configuração feita pelo usuário.
 FAIL: predominantemente apagado. Além de falhas o led indica também qualquer outro tipo de alerta, 
como temperatura em rápida subida, indicando problemas de resfriamento do site por exemplo.
 Note que no canto superior direito do painel há um icone em forma de núvem e um simbolo de OK 
dentro, isso significa que o equipamento está conectado a uma rede de dados que deve ser provida pelo usuário, 
através de um cabo de rede e conector tipo RJ45 conectado à porta ETHERNET localizada no painel traseiro do 
equipamento.
 Todo o funcionamento do equipamento, uma vez conectado à internet, poderá ser monitorado e 
alterado pelo usuário e pelas pessoas por ele autorizadas. Também, a equipe técnica da Sinteck faz um 
monitoramento diário de todos os equipamentos que se encontram conectados a fim de se detectar qualquer 
tipo de anomalia, e se encontrada, esta mesma equipe poderá fazer uma manobra no intuito de se preservar a 
rádio no ar e o equipamento funcionando perfeitamente.
 O acesso remoto é de responsabilidade do usuário, é um serviço gratuito e extremamente eficiente, 
nossa equipe técnica não tem acesso a bloquear qualquer equipamento, modificar qualquer preset, mudar 
frequência, aumentar ou diminuir potência. Qualquer operação é registrada em um banco de dados onde todos 
os usuários que tem acesso ao sistema são identificados com nome e horário da intervenção.

CONFIGURAR VIA WEB BROWSER: GANHE TEMPO
 
 Devido ao grande número de funções que estão presentes neste produto, recomendamos que as 
leituras e alterações sejam feitas via rede de dados (telemetria), localmente ou remotamente via internet.
 Ainda que tenhamos escolhido uma tela colorida que nos permite uma fácil compreensão de todos os 
parâmetros, a configuração via painel frontal e teclado é bastante mais lenta que se realizada via web, já que 
pelo fato de não contarmos com um teclado onde estão presentes simultaneamente todas as letras e caracteres 
necessários para configuração, qualquer ação de configuração demanda tempo extra para que possam ser 
acessados todos os menus. Quando é necessário trocas de texto a seleção de cada caractere é feita 
manualmente letra por letra.
 Neste manual iremos abordar como realizar configurações e visualizações nas duas modalidades, via 
painel frontal do equipamento e via browser.  
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XT FM TRANSMITTER

DRIVERCPU-ON FAIL

XT-6000 SINTECK - RDS ON
98.000 MHz
T-6000 SINTE

0W

PRESET 1
600W 45.5° C

0W

RF-OUT

 A tela exemplificada acima se trata da tela principal do equipamento. Onde estão presentes todas as 
principais informações sobre seu funcionamento: no canto esquerdo estão printadas a frequência de operação, 
a informação presetada no codificador RDS interno, a potência direta e a potência refletida. No centro está o 
bargraph de áudio que representa o nível de modulação (desvio de portadora em KHz). Acima do bargraph temos 
4 setores que nos informa os principais status do equipamento, sendo: preset de potência utilizado, entrada de 
áudio utilizada, temperatura interna no dissipador de calor do setor de RF e a condição geral de transmissão.
 Logo abaixo do bargraph, estão os botões onde selecionaremos os menus que desejamos modificar 
informações ou mesmo realizar leituras detalhadas.
 Para acessar estes menus, o terceiro botão do equipamento deve ser pressionado e logo em seguida o 
primeiro menu «AUDIO» trocará de cor indicando que está posicionado para ser executado e se novamente 
pressionarmos a mesma tecla este menu que figura em amarelo entrará em visualização. Neste caso, sendo o 
primeiro menu «AUDIO» iremos configurar o modo de operação de todo o circuito de áudio interno. Se queremos 
selecionar outro menu, apertamos as teclas «UP» e «DOWN» para navegar pelos menus e assim escolher aquele 
que necessitamos realizar mudanças ou visualizar leituras internas. Iremos explicar passo a passo cada um 
deles e como acessá-los.
 Como o primeiro que encontramos é o menu de «AUDIO» entraremos nele para configurar os circuitos 
internos de acordo à nossa necessidade. 

XT FM TRANSMITTER

DRIVERCPU-ON RF-OUT FAIL

XT-6000 SINTECK - RDS ON
98.000 MHz
T-1000 SINTE

0W

PRESET 1
600W 45.5° C

0W

XT-1000 SINTECK - RDS ON
98.000 MHz
T-1000 SINTE

0W

PRESET 1
100W 45.5° C

0W
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 Ao pressionar a tecla «ENTER» no menu principal «AUDIO» o equipamento irá nos mostrar a seguinte 
tela, onde os bargraphs de audio irão nos informar o nível de modulação. O exemplo abaixo se caracteriza por 
uma transmissão onde o cliente selecionou a entrada de audio para funcionar com o gerador de estéreo interno 
do equipamento, por tanto todas os bargraphs estarão informando modulação. Habitualmente se utiliza 
geradores de estéreo provenientes de equipamentos processadores de audio e por tanto, como não estará 
sendo usado o gerador interno, apenas o primeiro bargraph estará mostrando informações de modulação.
 Note que a norma estabelece 100% de modulação para um desvio de portadora de 150KHz, ou 75KHz 
para cada lado. E aconselhável que o usuário esteja modulando dentro dos níveis permitidos por lei. De todas as 
formas, o equipamento permite níveis de modulação superiores ao recomendado.

XT-6000 SINTECK - RDS ON

75KHz 108KHz30KHz

100% 110%

93KHz

120%50%

3KHz

10%

-60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 -0dB +5 +10

140%130%

NEXT

COMP.:

LEFT:

RIGTH:

 No canto superior direito há um ícone azul e a informação «NEXT», quando temos esta informação 
significa que há telas seguintes e que pressionando o botão indicado (neste caso o botão «UP») podemos 
acessar a tela seguinte ainda na modalidade de «AUDIO»

CONFIGURANDO ÁUDIO

 Pressionando a tecla azul «ENTER» você irá notar que o primeiro ícone, neste caso o ícone «STEREO» 
irá trocar de cor. Sempre que isso ocorre temos dois caminhos a seguir: 
 1) Se for a opção que você quer selecionar, apertando novamente o botão azul «ENTER» o led que está 
ao lado do ícone acenderá verde, indicando que a opção foi selecionada.
 2) Se não for a opção que você necessita seleciona, apertando agora as teclas verdes «UP» ou «DOWN» 
outros ícones acenderão amarelo, desta forma você poderá ir até a opção que necessita selecionar de fato.
 Ainda nesta tela podemos selecionar a modalidade de transmissão sendo «MONO» ou «STEREO» 
(neste caso se selecionado o «SOURCE» para o circuito de geração de estéreo interno «MPX INT»). Se desejamos 
que o audio entre de um processador externo teremos que selecionar o «SOURCE» para «MPX EXT».
 Quando selecionado para «MPX INT» o equipamento habilitará a entrada do modulador principal para 
que o áudio seja manobrado para o gerador de estéreo interno, que por sua vez percorre o caminho do 
processador de áudio interno que também tem sua atuação habilitada ou não no seguinte menu «AUDIO 
PROCESSOR» que em posição «OFF» estará em by-pass ou sem atuação.
 A linha XT possui uma entrada de áudio digital no padrão AES/EBU. Quando esta entrada está habilitada 
a fonte de áudio deverá ser conectada na entrada XLR correspondente, localizada no painel traseiro do 
equipamento, que inclusive é a mesma entrada de canal «R» analógico, porém na condição de AES/EBU os 
circuitos do equipamento irão comutar para que a transmissão seja feita digitalmente por esta entrada. 
 Recordamos que a entrada AES/EBU não contempla modulação multiplexada, está preparada única e 
exclusivamente para transmitir em estéreo que estará sendo gerado dentro do próprio equipamento através de 
seu gerador interno.  
 O equipamento possui um circuito de MP3 player interno, no qual podemos conectar um pen-drive no 
painel frontal com uma programação neste formato e reproduzi-la no ar selecionando o «SOURCE» para «USB-
MP3». 
 

AUDIO MODE: SOURCE: PRE-EMPHASIS: PROCESSOR: HARD-CLIPPER:

75µS

50µS

STEREO

MONO

ON ON

OFFOFF

ESC NEXTXT-6000 SINTECK - RDS ON

MPX INT

MPX EXT

AES/EBU

USB MP3
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AUDIO SETTINGS - INPUT LEVEL ADJUST:

84%

7.5KHz 10.8KHz3KHz

10% 11%

9.3KHz

12%5%

300Hz

1% 14%13%
75KHz 108KHz30KHz

100% 110%

93KHz

120%50%

3KHz

10% 140%130%

20%
MPX 

SCA CARRIER DEV.

 % MODULATION

ESC

ADJ. SELECTION: SCAMPX

 Note no canto superior direito, logo abaixo o ícone «ESC» temos dois outros ícones onde 
selecionaremos em qual dos dois ajustes iremos atuar. Isso significa que, se optarmos por «MPX» ajustaremos o 
nível de entrada multiplexada do equipamento, mostrado pelo primeiro bargraph de audio. Veja que o ajuste de 
nível se dá linearmente e em porcentagem. Sinteck não optou por trabalhar escalas em níveis logaritmos no 
intuito de simplificar o ajuste neste menu aqui.
 A segunda seleção é o ajuste de nível SCA, utilizada para conexão de codificadores RDS externos ou 
outros serviços que a emissora possa utilizar.

Sempre esteja atento que se o ícone de subida ou descida de nível não estiver em amarelo, 
nenhum valor será alterado. 
Recorde que em todas as telas deste equipamento somente se configurará qualquer variável 
sempre e quando o ícone estiver amarelo.
Quando o ícone estiver amarelo, proceda com o ajuste através das teclas verdes «UP» ou «DOWN» 
e quando o ajuste for finalizado pressione a tecla azul «ENTER»

F

 Cada ícone selecionado é informado através do led verde que se encontra ao lado da opção. 
 Selecionaremos a «PRE-EMPHASIS» de acordo com a localidade onde o equipamento é instalado. Em 
território nacional brasileiro a norma estabelece que a pre-enfase seja de 75 micro segundos.
 O circuito de «HARD-CLIPPER» irá atuar quando selecionado para «ON» recortando toda a modulação 
excedente a 165kHz. Somente selecione este recurso caso o seu processador de audio não disponha de um 
controle de clipper adequado, caso contrário teremos um audio imperfeito sendo modulado.
 Note que no canto superior direito há um ícone «NEXT» que permite a exibição de uma nova tela onde 
poderemos configurar os níveis de entrada MPX do equipamento, uma vez que estes ajustes são feitos 
digitalmente. Não há trimpots externos como nas linhas anteriores da Sinteck, todos os ajustes são digitais.
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CONFIGURANDO PRESETS DE POTÊNCIA

 Note que na tela anterior existe um ícone azul no canto superior direito chamado «ESC», isso significa 
que não há mais configurações de audio a serem feitas e pressionando esta tecla voltamos novamente à tela 
principal.
 Ao pressionar a tecla azul «ENT» o menú «AUDIO» aparece em amarelo, porém onde necessitamos 
entrar neste momento é no menu «PRESET» e para tal devemos apertar a tecla verde «UP», quando o menu 
«PRESETS» aparecer em amarelo significando que está selecionado. Logo em seguida apertamos a tecla azul 
«ENT» e entramos no menu que nos permitirá fazer configurações de presets de potência.

Informamos que a linha de transmissores XT não possui uma tecla na qual iremos subir potência 
como nas linhas anteriores da Sinteck. Toda seleção de potência é configurada por presets. Uma 
vez gravado o valor do preset, o equipamento irá subir a potência de RF até que atinja o nível 
requerido (TARGET).

F
ESC

PRESET 2 PRESET 4 PRESET 5 PRESET 6

SELECT

EDIT

SELECT

EDIT

SELECT SELECT

EDIT

SELECT

EDIT

SELECT

EDIT

PRESET 1 PRESET 3

PRES NAME1 PRES NAME2 3000W PRES NAME4 PRES NAME5 PRES NAME6

EDIT

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Uma vez dentro do menu de seleção e edição de presets (em total temos disponíveis 6 presets 
distintos) pressionando a tecla azul «ENTER» notamos que o primeiro ícone a esquerda acenderá amarelo. Como 
explicado anteriormente, se é este ícone que desejamos selecionar devemos apertar novamente a tecla azul 
«ENTER», não sendo o ícone desejado, navegue com as teclas verdes «UP» e «DOWN» até chegar ao ícone 
desejado. 
 Os ícones de seleção ou «SELECT» quando acionados (led verde aceso ao lado) nos indica que o preset 
está ativo e o equipamento irá operar de acordo com as características deste preset em questão. 
 Ainda navegando com as teclas verdes, podemos logo abaixo dos ícones de seleção de preset ativo 
selecionar os ícones de edição de preset (EDIT), onde daremos as características para cada um deles.
 Não é necessário que todos os presets estejam editados, mas é imprescindível que o equipamento 
esteja com algum deles selecionado para então emitir potência de RF na antena.

ESC

PRESET 2 PRESET 4 PRESET 5 PRESET 6

SELECT

EDIT

SELECT

EDIT

SELECT SELECT

EDIT

SELECT

EDIT

SELECT

EDIT

PRESET 1 PRESET 3

PRES NAME1 PRES NAME2 3000W PRES NAME4 PRES NAME5 PRES NAME6

EDIT

XT-6000 SINTECK - RDS ON

EDIT

 Note que os nomes dos presets não acenderão amarelo, já que estes mesmos nomes são editados 
dentro da caixa de edição, como podemos ver na página seguinte.

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
OK43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

READSRDS  USB CONFIGAUDIO PRESET

ATENÇÃO! O equipamento executará somente as funções de um único preset, ainda que existam 6 
presets eles são selecionáveis e o equipamento executa apenas um por vez. Note que há um led 
verde ao lado do preset que está ativo no momento. Você pode a qualquer tempo selecionar outro 
preset sempre e quando haja informações válidas gravadas nele.
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 Já dentro da tela de edição de preset, podemos pressionar a tecla azul «ENTER» e navegar com as 
teclas verdes «UP» e «DOWN» para entrar no campo que queremos modificar os valores.
 Selecionando então o primeiro deles, PRESET NAME, entraremos na tela de configuração. Recorde que 
em todos os menus quando pressionamos a tecla azul «ENT» os ícones que aparecem em amarelo nos 
permitem fazer mudanças. 
 No exemplo acima iremos colocar um nome ao preset selecionado. Este campo serve apenas para 
uma simples referência e tem o intuito de facilitar o trabalho do operador no momento em que ele tiver que fazer 
a troca do preset se for necessário. Podemos chamar um preset de «F_SEMANA» por exemplo, isso nos ajudaria 
a recordar que tal preset seria eventualmente utilizado em um final de semana. A questão aqui é meramente 
demonstrativa, o nome do preset não interfere no seu funcionamento, é mais uma questão de organização. 
Nada impede o usuário deixar de editar nome ao preset, poderá deixar como está, padrão de fábrica, e seguir 
apenas os outros campos que sim, interferirão em sua funcionalidade.
 Apenas a título de exemplo, demonstraremos como seria a edição do nome do preset. Quando nesta 
tela for pressionada a tecla azul «ENTER» o primeiro campo, edição de nome de preset, irá acender em amarelo, 
logo se pressionamos novamente a tecla azul «ENTER» a seguinte tela será aberta: 

ESC

PRESET 1/EDIT

1500 W
FWD POWER:

3000 W
FWD SCHEDULE 1:

500 W
TIME SCHEDULE 2:

00:00 to 07:0018:00 to 23:59
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

ESC

PRESET 1/EDIT

1500 W
FWD POWER:

3000 W
FWD SCHEDULE 1:

500 W
TIME SCHEDULE 2:

00:00 to 07:0018:00 to 23:59
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

ESC

PRESET 1/EDIT/PRESET NAME

P R E S N A M E 1

XT-6000 SINTECK - RDS ON

XT-6000 SINTECK - RDS ON

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Letra por letra vamos selecionando com as teclas verdes «UP», «DOWN» e quando chegamos ao 
caractere desejado pressionamos a tecla azul «ENT», que seleciona a letra desejada e abre o próximo campo até 
chegarmos ao final da palavra que se deseja obter. Uma vez tenhamos o nome do preset gravado, pressionamos 
a tecla vermelha «ESC» que nos permitirá voltar à tela anterior para continuar com as alterações necessárias.

RECORDAMOS NOVAMENTE que este tipo de edição (nome de preset) nos demanda muito tempo 
para ser feito visto que não possuímos um teclado que nos forneça todas as letras 
simultaneamente para edição, por tal razão é bem mais prático que tais tipos de edição sejam 
feitas via web browser. Veja ao lado no menu principal a aba «CONFIGURANDO VIA WEB E IP» e 
acesse este menu pelo browser.

 A grande maioria dos parâmetros estão disponíveis para ajuste e seleção via painel frontal do 
equipamento, porém há outros tópicos como «STATION PROFILE» que estão disponíveis apenas via browser 
entre outros mais.
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ESC

PRESET 1/EDIT

1500 W
FWD POWER:

3000 W
FWD SCHEDULE 1:

500 W
TIME SCHEDULE 2:

00:00 to 07:0018:00 to 23:59
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DE EDIÇÃO DE PRESETS E SUA UTILIZAÇÃO

 FWD POWER
 
 O nível gravado como «FWD POWER» será o nível de potência que o equipamento entenderá como 
target (alvo) e usará de seus recursos de subida de tensão de V-Bias e excitação para poder atingí-lo. Se não 
houver marcação de «SCHEDULES» em todo o tempo o equipamento trabalhará com este nível de potência 
informado aqui neste campo. 
 Recordamos que qualquer equipamento da linha XT jamais fornecerá potências superiores à sua 
potência nominal (salvo especificação contrária) e que por tanto, se o seu equipamento for por exemplo um XT-
1000 a máxima potência que você conseguirá gravar neste menu será até exatos 1.000W.
 Com o ícone «FWD POWER» em amarelo, pressione a tecla azul «ENTER» e então a seguinte tela se 
abrirá:

ESC

PRESET 1/EDIT/FORWARD POWER

W3 0 0 0
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105%>

XT-6000 SINTECK -  RDS ON

 O próximo passo é a gravação do nível de potência de saída que desejamos que este preset forneça. No 
exemplo acima selecionamos 3.000W. Número por número até finalizarmos o valor da potência desejada. Ao 
término, pressionamos a tecla vermelha «ESC» para voltar ao menu anterior.

‘Voltei ao menu principal, entretanto o equipamento continua mostrando 0W de potência direta, 
isso significa que fiz alguma coisa errada ou o equipamento veio com defeito??’

 A resposta para esta questão é que temos ainda que habilitar a saída de RF do equipamento que por 
padrão de fábrica vem em OFF como explicado anteriormente. Para isso você pode ir diretamente à página 30 
deste manual e verificar como habilitar esta saída.

ESC

PRESET 1/EDIT

1500 W
FWD POWER:

3000 W
FWD SCHEDULE 1:

500 W
TIME SCHEDULE 2:

00:00 to 07:0018:00 to 23:59
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 FWD SCHEDULE 1 E 2
 
 Entramos agora nos menus de redução de potência em função de horários. Temos dois calendários, 
chamados aqui de «SCHEDULES» que nos permitirão gravar as reduções. 
 Esta primeira parte, selecionada em amarelo, nos permitirá gravar qual a potência em Watts queremos 
que o equipamento tenha como alvo quando dentro do primeiro calendário (FWD SCHEDULE 1) e se preciso for, 
podemos abrir também o segundo calendário (FWD SCHEDULE 2).
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 TIME SCHEDULE 1 & 2: FUNCIONAMENTO DOS CALENDÁRIOS
 
 Sempre que há horários gravados dentro dos calendários o equipamento buscará atingir o alvo 
ajustado nestes campos. Quando o horário estiver fora de qualquer um dos calendários isso significará que o 
equipamento voltará a potência gravada como «FWD POWER». Vamos exemplificar um determinado horário e 
uma determinada potência para que possamos entender melhor o funcionamento:
 -Suponhamos que precisamos reduzir a potência de saída do equipamento XT-6000 para 1000W das 
20:00hs até as 22:00hs. Selecionamos então o «SCHEDULE1" para 1000W e logo marcamos no campo abaixo 
os horários 20:00 to 22:00: 

ESC

PRESET 1/EDIT

500 W
FWD POWER:

6000 W
FWD SCHEDULE 1:

1000 W
TIME SCHEDULE 2:

00:01 to 07:0000:00 to 00:00
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ESC

PRESET 1/EDIT/TIME SCHEDULE 1

2 0 : 0 0 TO 2 2 : 0 0 APPLY

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 -No final da seleção marcamos «APPLY» para que a configuração feita seja válida. E na tela anterior 
devemos selecionar o led do «TIME SCHEDULE 1" para verde.

ESC

PRESET 1/EDIT

500 W
FWD POWER:

6000 W
FWD SCHEDULE 1:

1000 W
TIME SCHEDULE 2:

00:01 to 07:0020:00 to 22:00
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 O que ocorrerá então?
 O equipamento estará com 6.000W trabalhando normalmente e quando o chegarmos às 20:00hs 
automaticamente a potência de saída será reduzida à 1.000W como ajustado. Logo, passadas as duas horas da 
redução em 1.000W o equipamento voltará a potência target de 6.000W. Isso ocorrerá exatamente às 22:01, 
visto que será o primeiro horário fora do target do «SCHEDULE 1".
 Observe também que além de termos o segundo «TIME SCHEDULE» temos na terceira coluna um 
menu onde gravamos os dias da semana que desejamos que estas reduções ocorram, isso quer dizer que se 
marcamos todos os dias disponíveis sempre o equipamento irá proceder com a redução. Podemos deixar dias 
«desmarcados» e neles não haverá redução. Isso é importante pelo fato de existirem emissoras que não 
desejam redução de potência nos finais de semana por exemplo. Outras que necessitem dias específicos de 
redução.
 Note que o último horário permitido de cada ‘SCHEDULE» é 23:59. Isso significa que, se desejamos que 
a emissora tenha sua potência reduzida durante toda a noite devemos obrigatoriamente ter os dois calendários 
operativos.
 Vamos a um exemplo:
 -Necessitamos que a rádio tenha sua potência reduzida de 6.000W para 1.000W durante toda a noite, 
por exemplo, das 20:00hs até às 07:00hs. Se o calendário vai até as 23:59hs, como fazer isso?
 Abra então o «TIME SCHEDULE 1» e ajuste para 20:00 to 23:59 e o «TIME SCHEDULE 2» para 00:00 
to 07:00hs. Habilite os dois «TIME SCHEDULES» com o led verde aceso.
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 Um outro exemplo mais complexo seria:
 -Necessitamos que a emissora tenha sua potência de 6.000W reduzida para 3.000W das 19:00hs até 
as 23:00hs e logo reduzida a 1.000W durante toda a madrugada. Logo às 6:00hs necessitamos que esteja 
novamente com os 6.0000W nominais. Nos finais de semana não precisamos de nenhuma redução.
 Simples, veja como ficaria este ajuste nos calendários:

ESC

PRESET 1/EDIT

1000 W
FWD POWER:

6000 W
FWD SCHEDULE 1:

3000 W
TIME SCHEDULE 2:

23:01 to 05:5919:00 to 23:00
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PRESET NAME:

PRES NAME1
FWD SCHEDULE 2:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ATENÇÃO! Qualquer horário fora dos campos de «TIME SCHEDULES» selecionados serão 
considerados como horários de potência TARGET, no exemplo acima 6.000W. Se você fizer uma 
marcação errada, como por exemplo o «TIME SCHEDULE 1» sendo 19:00 to 22:59 e o «TIME 
SCHEDULE 2» sendo 23:01 to 05:59 isso significará que no minuto de gap (brecha) que é às 23:00 o 
equipamento retornará ao TARGET de 6.000W reduzindo logo em seguida para os 1.000W da 
próxima programação configurada.
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 Retornando à tela principal do equipamento, selecionamos o botão RDS para poder acessar suas 
configurações. A linha XT traz de série um codificador RDS completo «built-in» ou seja, montado dentro do 
próprio equipamento. Desta forma, não será necessária a aquisição de um codificador externo para que a 
transmissão contemple os dados do Radio Data System, ou simplesmente RDS.
 Na tela a seguir, o usuário poderá configurar o codificador para que seja exibido nos receptores o nome 
da emissora por exemplo.  
 Note que não basta apenas editar os textos como o nome da estação (no máximo 8 caracteres) e a frase 
de impacto (24 caracteres), é preciso também selecionar o led verde nos boxes que você quer que seja 
transmitido. Há casos que o usuário quer que seja transmitido apenas o nome da estação, logo neste caso deve 
ser marcado somente o box «ON STATION NAME»

ESC

RDS CONFIGURATION

ST. NAME:

TEXT:

J O V E M P A N

A R A D I O D O B R A S I L

ON TEXTON STATION NAME

CONFIGURANDO O CODIFICADOR DE RDS INTERNO

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
OK43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

READSUSB CONFIGAUDIO PRESET RDS  

RECORDAMOS NOVAMENTE que a configuração dos textos nos boxes de caracteres do menu de 
RDS demanda certo tempo para ser executada e que por tanto, recomendamos que tal ajuste seja 
feito via browser. Este recurso está presente como ajuste via painel frontal e teclado do 
equipamento para ser utilizado de forma emergencial quando não se dispõe no local de um 
notebook ou PC.
Também não estão presentes neste menu as configurações avançadas de RDS, presentes 
somente via browser.
Consulte mais informações sobre esta função quando estiver usando o browser, vide  página 40
deste manual. 

F

Também, nesta modalidade aqui apresentada, temos basicamente um gerador RDS estático que 
estará transmitindo somente o nome da emissora juntamente com uma frase de impacto. Se o 
usuário desejar poderá também optar por tornar este mesmo gerador RDS estático em dinâmico, 
de forma a transmitir os nomes das músicas que estão sendo executadas e diversas outras 
informações. Solicite maiores informações sobre esta modalidade ao seu distribuidor local ou 
entre em contato direto com a fábrica.
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ESC

018 - Madonna Material Girl - As melhores da programação Power Nine Eigth

USB - MP3 PLAYER

PREV. PLAY NEXT STOP

CONFIGURANDO O MP3 PLAYER

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
OK43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

READSCONFIGAUDIO PRESET RDS  USB

 Um circuito reprodutor Mp3 foi adicionado aos equipamentos da linha XT, complementado-os com 
mais requinte tecnológico. Circuito moderno, robusto e com qualidade incomparável, reproduz no ar um playlist 
gravado em um pendrive conectado ao equipamento.
 Na tela principal do equipamento faça a manobra da entrada de áudio através do botão «AUDIO» 
selecionando o box do «SOURCE» para «USB».
 Logo em seguida, com o pendrive conectado já contendo uma programação musical em formato Mp3, 
selecione na tela principal o box «USB» que nos levará à seguinte tela:

 Na sequencia, pressione a tecla azul «ENTER» e selecione o «PLAY» para começar a reproduzir o áudio 
proveniente do pendrive.
 Você se impressionará com a qualidade oferecida por este sistema. Todo o áudio que provém desta 
entrada passará pelos circuitos de processamento de áudio interno, pelo gerador de estéreo e finalmente 
modulado com qualidade máxima e mínima distorção.
 A finalidade deste player foi poder proporcionar ao cliente um sistema que, havendo algum problema 
referente ao áudio na emissora ele poderá a qualquer momento acionar o pendrive e continuar com a rádio no ar 
normalmente, desde que tenha este sistema ativo.
 Falhas podem ocorrer na mesa de som, no processador de áudio, no link ou em qualquer outro circuito 
de áudio e com isso se evita que a rádio fique sem modulação e ao mesmo tempo dá condições da equipe 
técnica da emissora poder trabalhar livremente e sem apuros na intenção de resolver o problema ocorrido.
 Por outro lado, emissoras que estão iniciando suas atividades poderão entrar no ar mesmo que não 
tenha o estúdio terminado, gravando-se um programação neste pendrive.

O Mp3 PLAYER pode ser acionado remotamente através do sistema de telemetria do equipamento. 
Ainda que você não tenha intenção de utilizar este circuito é sempre aconselhável que você 
mantenha um pendrive conectado com uma programação auxiliar gravada. Havendo qualquer 
necessidade o equipamento estará pronto para entrar em operação sob qualquer tipo de 
demanda.
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 Na tela principal do equipamento, acessaremos agora o botão «CONFIG», que nos remete a uma outra 
tela onde poderemos configurar outros padrões do equipamento, como segue: 

ACESSANDO CONFIGURAÇÕES DE POTÊNCIA: ON, SAFE-MODE E OFF

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
OK43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

READSAUDIO PRESET RDS  USB CONFIG

ESC

CONFIGURATIONS

ADVANCED
SETUPS

TRANSMITTER POWER:

ON
FREQUENCY SET:

98.000MHz
POWER LOCK:

125 W
SOFTWARE

OPTIONS
CONFIG_HOLD/

FACTORY SETTINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 O primeiro se trata do botão onde habilitamos o equipamento para fornecer potência na saída de RF. 
Poderá haver casos onde tenhamos que fazer qualquer ajuste no equipamento, principalmente no setor de 
audio e não precisamos que seja colocado no ar. Neste caso desabilitamos a potência de saída e realizamos os 
ajustes necessários.
 Na primeira ligação do equipamento é comum vir como padrão de fábrica o setor de RF desligado, ou 
seja, você verá que a posição do box «TRANSMITTER POWER» estará em «OFF». Para poder habilitar esta função 
e colocar a emissora no ar, faça o procedimento abaixo, logo após selecionar o box apresentado a seguinte tela 
será:

ESC

CONFIGURATIONS/TRANSMITTER POWER

POWER ON
POWER

SAFE MODE
POWER OFF

10% 25% 50% 75% 100% 6.000 W

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 O próximo botão, denominado POWER SAFE MODE quando selecionado é o que chamamos «modo de 
segurança» que é basicamente 1/3 da potência total do equipamento. Normalmente para um equipamento de 
6kW este «SAFE MODE» será algo próximo a 2kW. Este nível de potência é dado pelo zeramento da tensão Vbias 
dos transistores de RF, estarão trabalhando puramente em classe de amplificação «C» e oferecem extrema 
robustez. Sempre e quando existe um alarme proveniente de qualquer sensor (exemplo temperatura) o 
equipamento entra em «SAFE MODE» e sobe até um nível confiável.
 Aconselhamos que quando houver qualquer problema repetido (como por exemplo altas temperaturas 
no site, tensão elétrica baixa, etc.) utilize a potência em «SAFE MODE», isso evitará maiores problemas ao 
equipamento e a todos os outros itens envolvidos na infra-estrutura do mesmo.

RECORDAMOS NOVAMENTE que nesta tela é IMPOSSÍVEL ajustar qualquer nível de potência, estes 
botões são exclusivos para ligar e desligar o estágio final de RF do equipamento ou colocá-lo em 
modo seguro. Para ajustar a potência o usuário deve recorrer aos ajustes de preset, é exatamente 
dentro do preset que será configurado o nível de potência desejado. Recordamos uma vez mais 
que os novos equipamentos da Sinteck não dispõem de um simples botão onde subimos ou 
descemos a potência como nas linhas anteriores. Todos os ajustes de potência são feitos por 
intermédio de PRESETS.
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ACESSANDO CONFIGURAÇÕES DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
OK43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

READSAUDIO PRESET RDS  USB CONFIG

 Logo após acessar «CONFIG» na tela principal do equipamento, acessaremos a tela a seguir que 
corresponde ao menu de troca de frequência, como segue:

ESC

CONFIGURATIONS

ADVANCED
SETUPS

TRANSMITTER POWER:

ON
FREQUENCY SET:

98.000MHz
POWER LOCK:

125 W
SOFTWARE

OPTIONS
CONFIG_HOLD/

FACTORY SETTINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ESC

CONFIGURATIONS/FREQUENCY SETTING

MHz

88 10893 98 103

0 9 8 0 0 0
PASS: J * * *

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Note que para troca de frequência, por se tratar de um ajuste crítico e bastante técnico, é necessário 
que seja introduzida a senha MASTER. Neste caso, como estamos tratando da primeira instalação do 
equipamento o sistema não pedirá senha. Logo mais adiante neste mesmo manual será demonstrado como 
colocar as senhas para total segurança na operação do equipamento.

 Note que o ajuste de frequência é feito da mesma forma que em outros menus, selecionando número a 
número até que tenhamos formado todos os algarismos da nova frequencia desejada.

ESC

CONFIGURATIONS/FREQUENCY SETTING

MHz

88 10893 98 103

1 0 3 1 0 0
J K M NPASS:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ATENÇÃO! Trocar a frequência de operação no equipamento é algo relativamente simples e rápido, 
entretanto fazer esta operação sem ter total segurança, certeza e responsabilidade pode acarretar 
consequências graves. Note que a antena é feita para trabalhar em apenas uma única frequência 
(salvo especificação contrária) e que a autorização dada pelo órgão governamental competente 
especifica que a emissora possui um canal designado para operação. 
Sinteck não assume nenhum tipo de responsabilidade caso o cliente decida, por conta própria, 
utilizar-se desta ferramenta para fazer modificações que vão contra o que foi previamente 
estabelecido.
Realize esta operação somente quando for realmente necessário.
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 A função do «POWER LOCK» é manter um nível de potência na saída que não poderá ser modificado 
quando não colocado um jumper interno no equipamento. Isso se dá por conta da existência de emissoras que 
adquirem um equipamento de potência de saída superior a sua potência autorizada. Se gravamos no «POWER 
LOCK» a potência que é autorizada e que consta no projeto da emissora, nenhum usuário conseguirá ter acesso 
aos presets de alteração de potência e portanto o equipamento irá trabalhar continuamente neste nível 
ajustado.

ESC

CONFIGURATIONS

ADVANCED
SETUPS

TRANSMITTER POWER:

ON
FREQUENCY SET:

103.100MHz
POWER LOCK:

125 W
SOFTWARE

OPTIONS
CONFIG_HOLD/

FACTORY SETTINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ESC

CONFIGUTATIONS/POWER LOCK

W0 1 2 5
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105%>

PASS: J * * *

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ACESSANDO CONFIGURAÇÕES: POWER LOCK

 Para acessar o ajuste do «POWER LOCK» o usuário precisa introduzir sua senha de usuário MASTER.

ESC

PRESET NAME:

-INTERLOCK-
POWER REDUCTION:

0 W
FORWARD POWER:

125 W
POWER LOCK:

125 W
TIME SCHEDULE 2:

-INTERLOCK-
TIME SCHEDULE 1: WEEK SCHEDULE:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT-INTERLOCK-

ESC

PRESET 1/EDIT

 Quando em «POWER LOCK» o equipamento não irá trabalhar com nenhum preset anteriormente 
editado, considerará apenas o nível de potência aqui estabelecido, se bloqueará para qualquer outro tipo de 
ajuste. 
 O «POWER LOCK» é acionado por um conector BNC localizado no painel traseiro do equipamento que 
quando fechado com nível «0» fica ativo. Quando o conector está aberto permite a volta do equipamento com as 
operações normais de aumento e redução de potência via presets.
 Estando ativo, a tela de edição de presets se mostrará da seguinte maneira, portanto, bloqueada:

ATENÇÃO! O jumper que habilita ou desabilita fisicamente o «POWER LOCK» se situa dentro do 
equipamento, somente usuários com conhecimento técnico apurado e certificados pela empresa 
ou pelo distribuidor do produto estarão autorizados a removê-lo.
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 Neste menu se inclui setups que devem ser configurados por pessoas com grau de conhecimento 
técnico avançado. Isso porque ao realinhar ajustes de offsets por exemplo, podemos colocar em risco a robustez 
do equipamento. Esta tela é também protegida por senha, portanto para editar valores neste bloco de 
configurações, certifique-se que você possui ciência do que estará fazendo e se realmente as alterações são 
imprescindíveis de serem feitas.
 Como estamos tratando da primeira instalação do equipamento, note que TODAS as telas estarão 
abertas sem que tenhamos que colocar nenhum tipo de senha nelas, veja na  como cadastrar as página 48
senhas para que o equipamento não esteja totalmente desbloqueado.

ESC

CONFIGURATIONS

ADVANCED
SETUPS

TRANSMITTER POWER:

ON
FREQUENCY SET:

103.100MHz
POWER LOCK:

125 W
SOFTWARE

OPTIONS
CONFIG_HOLD/

FACTORY SETTINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

CONFIG./ADV. SET./FOLDBACKS

FWD PWR:

REF PWR:

1.00

1.00

IPA:

VPA:

1.00

1.00

INTL.TEMP.:

DRIVER PWR:

1.00

1.00

AC VOLTS:

PS TEMP.:

1.00

1.00

/GAIN ADJUST:

80

500

195

50

MAX IPA (A):

MAX VSWR (W):

MIN AC (V-AC):

MAX TEMP (°C):

PASS: J * * *

XT-6000 SINTECK - RDS ON ESC NEXT

ACESSANDO CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS: OFFSETS

CONFIG./ADV. SET./FOLDBACKS

FWD PWR:

REF PWR:

1.00

1.00

IPA:

VPA:

1.00

1.00

INTL.TEMP.:

DRIVER PWR:

1.00

1.00

AC VOLTS:

PS TEMP.:

1.00

1.00

/GAIN ADJUST: J K M NPASS:

80

500

195

50

MAX IPA (A):

MAX VSWR (W):

MIN AC (V-AC):

MAX TEMP (°C):

XT-6000 SINTECK - RDS ON ESC NEXT

 Com o objetivo de exibir niveis mais acurados em todos os sensores e medidores, foi criada uma tela 
onde conseguimos ajustar o ganho de alguns parâmetros e limitar valores em outros. O ganho é variável de -15 
a +15% em passos de 1%. Desta forma conseguimos levar ao usuário um equipamento altamente confiável nos 
valores exibidos e se por ventura algum deles estiver com alguma pequena falha de acuidade, neste menu 
conseguimos deixá-los com a melhor perfeição possível.
 Abaixo segue a lista da função de cada um dos ajustes de foldback e ganho.

 AJUSTES DE TRIGGER

 MAX IPA (A): Adotamos um valor máximo de consumo geral de corrente pelo equipamento, em caso 
máximo a corrente por transistor admitida será de 27A. Uma vez o equipamento é instalado devemos observar o 
consumo de corrente em plena potência e ajustar aqui neste ponto um valor 10% superior ao consumido. 
Exemplo: para um transmissor XT-3000 o consumo dos três módulos de potência de RF somados nos dá 76,5A. 
Deveremos setar o foldback para 76,5 + 10% = 84,15A. Isso significa que, se qualquer problema ocorrer e com 
isso fizer o consumo dos transitores aumentar, o circuito buscará um ponto de controle 5% inferior ao máximo 
admissível e estabelecer um trigger. Este controle evita a queima de qualquer um dos transistores 
amplificadores de RF. Uma vez atingido esse valor pré-estabelecido, o equipamento informará no painel frontal 
que há um trigger operante e o motivo. Certamente a potência de saída será reduzida.
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 MAX VSWR (W): Contando que o equipamento está conectado a um sistema irradiante que não 
apresenta nenhum problema, a relação de ondas estacionárias (ROE ou VSWR) será praticamente igual a 0W ou 
próximo a este valor. Suponhamos que certo momento houve um descasamento neste mesmo sistema 
irradiante provocado pela desconexão de um dos elementos da antena, logo a impedância da antena terá seu 
valor alterado e com isso irá gerar uma estacionária maior. O circuito de foldback aqui entrará em ação e irá 
estabelecer um trigger mantendo a potência direta reduzida de forma que a potência refletida seja igual ao valor 
setado aqui neste bloco. Isso impedirá que a emissora saia do ar e protegerá os circuitos de RF. Quanto mais alto 
o valor setado menor será a robustez da atuação, o valor sugerido para este campo é algo em torno de 10% da 
potência nominal do equipamento. Se o equipamento é um XT-3000 por exemplo, setamos aqui um valor de 
300W.

 MIN AC (V-AC): Este valor deve ser ajustado com base ao menor valor adimissível pelas fontes de 
alimentação. Como são utilizados módulos retificadores Eltek, em ensaios internos detectamos que a mínima 
condição de uso seria algo em torno de 20% abaixo do valor nominal, ou seja, 176V. Isso não significa que outros 
valores não sejam válidos, porém quanto menor o valor colocado aqui neste bloco, menor também será a 
robustez do sistema. Em casos extremos onde se necessite realmente o funcionamento com rede apresentando 
níveis baixos, pode-se estabelecer valores como 150V porém a potência de saída deve ser reduzida para 
impedir o consumo excessivo de corrente de entrada AC. O ponto de atuação deste sistema é ir reduzindo 
automaticamente a potência de saída para que a tensão AC de entrada suba a este nível aqui ajustado. 

 MAX TEMP (ºC): O foldback de temperatura, também chamado de tracking de temperatura é um ajuste 
onde informamos ao equipamento qual a temperatura máxima admitida no dissipador de calor do módulo final 
de RF. Isso significa que uma vez atingido este valor por problemas de refrigeração do abrigo, o equipamento irá 
abrir todo o giro dos ventiladores e se ainda assim não conseguir manter um nível de temperatura inferior ao 
ajustado, automaticamente irá reduzir a potência de saída visando diminuir a temperatura no dissipador de 
calor. Evita-se desta maneira o sobreaquecimento do equipamento que poderia danificar os circuitos e tirar a 
rádio fora do ar. Como o plano é sempre manter o sinal no ar, o tracking de temperatura irá atuar a níveis 
mínimos de potência em casos extremos, porém manterá a rádio operativa. Neste ajuste, quanto maior o valor 
ajustado da temperatura, menor a robustez do sistema. Normalmente o valor ajustado em fábrica é de 50ºC. 
 Ver ajustes de «TEMPERATURE TRACKING» nos ajustes avançados via web browser.

 GAIN ADJUST (AJUSTES DE GANHO)

 FWD PWR: Ajusta o ganho do circuito que faz a leitura da potência direta do equipamento. Exemplo: o 
equipamento está informando potência de saida de 3.000W, entretanto ao se conectar um Power Meter o 
mesmo nos informa uma potência de 2.942W. Existe então um pequeno erro de acuidade de 98%. Logo, 
podemos diminuir o ganho para 0.98 e teremos então a potência informada exatamente igual à potência lida no 
Power Meter. 
 
 REF PWR: Ajusta o ganho do circuito leitor de potência refletida (ROE ou VSWR).

 IPA: Ajusta o ganho do circuito leitor de corrente dos módulos de RF do equipamento.

 VPA: Ajusta o ganho do circuito leitor de tensão dos módulos de RF do equipamento.

 INTL.TEMP: Ajusta o ganho do circuito leitor de temperatura do equipamento.

 DRIVER PWR: Ajusta o ganho do circuito leitor de potência do driver de RF.

 AC Volts: Ajusta o ganho do circuito leitor de tensão AC.

MANUAL XT-Series
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RECORDAMOS NOVAMENTE que os ajustes feitos neste menu merecem conhecimento técnico 
específico. Qualquer alteração neste setor pode colocar em risco total o equipamento. Somente 
execute alterações de offset caso tenha conhecimento PLENO do que está fazendo. A fábrica 
dispõe de todos os valores colhidos no equipamento no momento da execução de seu laudo de 
ensaio, portanto tenha em mente que as alterações ficam registradas e se por ventura alguma 
operação culminar em imprudência por parte do usuário a fábrica não responderá por 
reclamações de garantia decorridas de problemas ocasionados por mal uso dos ajustes de offset.
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CONFIG./ADV. SET./FOLDBACKS

FWD PWR:

REF PWR:

1.00

1.00

IPA:

VPA:

1.00

1.00

INTL.TEMP.:

DRIVER PWR:

1.00

1.00

AC VOLTS:

PS TEMP.:

1.00

1.00

/GAIN ADJUST: J K M NPASS:

80

500

195

50

MAX IPA (A):

MAX VSWR (W):

MIN AC (V-AC):

MAX TEMP (°C):

XT-6000 SINTECK - RDS ON ESC NEXT
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 No canto direito superior desta tela temos um botão «NEXT» que selecionamos com o botão verde «UP» 
a próxima tela de configuração. 
 Esta tela se refere às configurações do banco de baterias, como segue:

ACESSANDO CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS: CONFIGURANDO O BANCO DE BATERIAS

CONFIG./A. SETS/BAT. MODE

ESC NEXT

BAT. BANK CURRENT SEL.:

10A

20A

30A

40A

100A

50A

BATTERY BANK MODE:

ACTIVE

SECONDARY
DC INPUT MODE:

FWD POWER BAT. MODE:

500 W

 Detalhamos abaixo o funcionamento de cada um dos botões:

 BATTERY BANK MODE (Ativação do banco de baterias):
 No momento em que instalamos um banco de baterias no equipamento é necessário informar ao 
sistema operacional que houve esta conexão. Com isso, o equipamento irá acionar o circuito 
carregador/flutuador da bateria que fará a função de manter a carga constante e no momento em que entrar em 
operação as baterias já estarão preparadas e com a tensão adequada. Não é necessário a conexão de um 
carregador externo, o próprio equipamento faz esta função de maneira adequada.
 Banco de baterias conectado, acione o led ao lado do box habilitando assim a função de no-break no 
equipamento. A palavra «ACTIVE» estará printada ao lado do led verde.
 O banco de baterias consiste em 4 baterias de 12V em série, proporcionando 48V na associação. 
Abaixo segue modelo de conexão das baterias para os equipamentos  XT-3000 e XT-4000. Todos os 
equipamentos da linha possuem entrada de 48V para banco de baterias.

GROUND

XT-3000 - 3kW
XT-4000 - 4kW

ATENÇÃO! Nunca inverta os polos do banco de baterias, isso ocasionará danos irreversíveis ao 
equipamento. A garantia não cobre imprudências praticadas pelo usuário, fique atento a isso.
Sempre que for instalar um banco de baterias não deixe de colocar um disjuntor DC para 
interrupção da alimentação do mesmo quando for necessário.

JAMAIS utilize baterias automotivas para esta finalidade, devem ser utilizadas baterias 
estacionárias próprias para sistemas de no-break.

RECORDE: Qualquer operação indevida fica registrada no equipamento, a fábrica não aceitará 
reclamações oriundas de mal uso deste sistema. 
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 DC INPUT MODE (Modo de entrada DC primário ou secundário):
 Este opção foi introduzida no intuito de se estabelecer o modo de alimentação primária do 
equipamento. Isso quer dizer que se optarmos por deixar o banco de baterias em uso somente em caso de 
interrupção de energia, ou seja, modo no-break, a opção que temos que selecionar é «SECONDARY» isso quer 
dizer que a entrada de energia DC do equipamento funcionará em modo secundário, logo o modo primário será a 
alimentação proveniente da rede elétrica de 220V (ou 110V nos casos de equipamentos de 150-1kW). Este é o 
modo mais habitual que encontramos em campo.
 ENTRETANTO, se você dispõe de um sistema de geração de energia próprio, onde existam placas 
solares, aerogeradores ou híbridos, a entrada de alimentação DC não será mais a entrada secundária pois em tal 
caso a energia gerada pelos sistemas alternativos é quem irá alimentar o equipamento. Sendo assim, selecione 
o modo «MAIN» para que o equipamento entenda que a entrada DC é de onde provém a energia e neste caso 
inverterá a atuação: sempre e quando faltar energia de 48V o equipamento balanceará com a energia 
proveniente da rede elétrica (se ela existir, obviamente). Trabalhará de forma híbrida.
 Jamais altere esta funcionalidade. Caso você optou erroneamente para modo «MAIN» dispondo das 
baterias para a função no-break, o equipamento simplesmente «secará» as baterias e não as carregará pois terá 
entendido que você deseja que a entrada DC seja primária e não secundária. Fique atento a isso.

 BATTERY BANK CURRENT SELECTION (Seleção da corrente oferecida pelo banco de baterias):
 É extremamente importante que você selecione a corrente do banco de baterias que colocou no 
sistema. É justamente através desta seleção que o equipamento fará o correto carregamento das baterias. 
Verifique qual a capacidade em Ampères (A) do banco de baterias e faça a seleção, o led verde indicará qual é a 
opção ativa.
 Se o banco de baterias que você adquiriu não está relacionado nas opções disponíveis, sempre 
selecione um valor próximo porém abaixo. 
 Vamos a um exemplo: você adquiriu um banco de baterias de 60A, logo quando foi selecionar verificou 
que esta opção não está entre as disponíveis pelo sistema. Neste caso, selecione 50A.
 Um outro clássico exemplo: você adquiriu um banco de baterias de alta capacidade (>200A) e notou 
que esta opção também não está entre as disponíveis. Solução: selecione a opção 100A, ocorrerá que as 
baterias de alta capacidade serão SIM carregadas, entretanto levará mais tempo para isso, mas o sistema não 
as deixará de carregar.

 FWD POWER BATTERY MODE (Seleção de potência de saída quando em modo no-break):
 Veja que este ajuste de potência não se encontra dentro da modalidade de presets, é algo que pertence 
ao sistema de no-break do equipamento e que portanto, não estaria nos campos de presets.
 O que vemos aqui é uma opção de seleção de potência de saída quando faltar energia elétrica. O 
usuário poderá selecionar qualquer valor compreendido entre 0 e a potência nominal do equipamento. Verifique 
se a potência que você está selecionando está de acordo com a sua necessidade. Há muitos casos em que o 
cliente possui um sistema gerador de energia 220V e que portanto, não lhe convém fazer nenhuma redução 
quando faltar energia visto que o grupo gerador entrará em instantes. 

ATENÇÃO! Caso você não tenha gerador de energia elétrica no local, preserve a durabilidade das 
baterias e a segurança do equipamento no ar: não selecione potências altas neste campo pois 
quanto menor for a potência aqui selecionada maior será a durabilidade das baterias que manterá 
o equipamento no ar. É sempre melhor ter a emissora no ar com potência reduzida antes que tê-la 
fora do ar. Tenha isso em mente.

Vamos a um exemplo: Se o seu equipamento for um XT-3000 com um banco de baterias de 100A, 
selecione 500W neste modo, o equipamento permanecerá no ar por um grande intervalo de tempo 
até que a energia elétrica da rede retorne.

F

Caso necessite de sistemas de geração de energia alternativa como aerogeradores, painéis 
solares ou mesmo as baterias, consulte a fábrica ou o distribuidor autorizado. Sinteck Next tem 
uma solução perfeita para cada caso.
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ESC

CONFIG./ADVANCED SETUPS/ENERGY OPTIONS

220V
MONOPHASE

220V
THREE-PHASE

380V
THREE-PHASE

 A última tela do «ADVANCED SETUPS» é uma tela onde podemos selecionar o tipo de rede elétrica que 
estaremos utilizando. Normalmente no ato da compra o usuário ou distribuidor informa ao fabricante qual é a 
condição elétrica do site para que o equipamento seja enviado já configurado. Entretanto poderá ocorrer que a 
emissora seja transferida de local e o novo site ter uma outra configuração AC diferente da anterior. Neste caso, 
para uma correta leitura, é imprescindível que este menu seja configurado.
 Recordamos que esta tela aparecerá somente nos equipamentos com potência superior a 3kW (à 
partir do XT-3000) os quais podem funcionar em redes de energia trifásicas 220/380 e em monofásica 220V.
 Os equipamentos XT-150 a XT-2000 somente funcionam em redes monofásicas ou bifásicas 220V, 
também funcionam em redes 110V salvo o equipamento XT-2000.

ACESSANDO CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS: OPÇÕES DE ENERGIA

CONFIG./A. SETS/BAT. MODE

ESC NEXT

BAT. BANK CURRENT SEL.:

10A

20A

30A

40A

100A

50A

BATTERY BANK MODE:

ACTIVE

SECONDARY
DC INPUT MODE:

FWD POWER BAT. MODE:

500 W

ATENÇÃO! Marcar uma opção incorreta aqui não implicará em danos ao equipamento, entretanto 
esta seleção errônea ocasionará falsas leituras e instabilidades no funcionamento do 
equipamento.
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ESC

CONFIGURATIONS

ADVANCED
SETUPS

TRANSMITTER POWER:

ON
FREQUENCY SET:

103.100MHz
POWER LOCK:

125 W
SOFTWARE

OPTIONS
CONFIG_HOLD/

FACTORY SETTINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Protegido por senha, este menu permite configurar padrões do software utilizado, como o envio de 
alertas via e-mail, gerenciar licenças de uso, opções de conectividade, senhas internas do equipamento, ajustar 
local de instalação do equipamento, linguagem do software e horários.

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS K M NUSER PASS:

PASSWORD

SENDING ALERTS

LOCAL TIME AND
LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

J

OPÇÕES DE SOFTWARE - CONFIGURAÇÕES

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS J K M NPASS:

PASSWORD

SENDING ALERTS

LOCAL TIME AND
LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Tendo conexão com internet, o equipamento poderá enviar avisos ao técnico ou usuário, avisos de 
falhas ocorrentes como aumento de temperatura no abrigo, antena apresentando falhas, etc. Estes alertas são 
enviados a um e-mail informado nesta seguinte tela, bem como avisos por SMS ao número de telefone também 
informado neste bloco.

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Para que o envio das mensagens seja válido, certifique-se de cadastrar abaixo seu e-mail e número de 
telefone e que estejam devidamente operativos.

ESC

CONFIGURATIONS/SENDING ALERTS

E-MAIL ADDRESS:

PHONE NUMBER: + 5 5 1 1 9 4 7 0 1 2 5 4 1

C L I E N T E 1 2 3 4 D O M I N I O . C O M@ . B
R

RECORDAMOS NOVAMENTE que a configuração dos textos nos boxes de caracteres do menu de 
envio de alertas demanda certo tempo para ser executada e que por tanto, recomendamos que tal 
ajuste seja feito via browser. Este recurso está presente como ajuste via painel frontal e teclado do 
equipamento para ser utilizado de forma emergencial quando não se dispõe no local de um 
notebook ou PC.
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ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS J K M NPASS:

PASSWORD
LOCAL TIME AND

LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

SENDING ALERTS

 A tela seguinte se refere a administrar licenças de uso. Isso significa que o usuário poderá comprar o 
equipamento com a fábrica e firmar um contrato que estabelece o pagamento em várias parcelas atreladas a 
um sistema de licença de uso mensal até que o equipamento esteja devidamente quitado.
 Não há, por parte da fábrica, nenhuma ilegalidade nisso. Defendemos aqui a garantia de nossa 
propriedade intelectual. É direito do cliente possuir o equipamento e nosso direito de possuir a parte intelectual 
do mesmo. Se o cliente optou por realizar o pagamento do produto em parcelas mensais, nos dá o direito de lhe 
ofertar um contrato no qual estará ciente que se os pagamentos não estiverem em dia a fábrica enviará códigos, 
aqui chamados de licenças, que permitirão o equipamento funcionar por um determinado período de tempo 
estabelecido nesta chave e a não inserção de outra chave forçará o equipamento a se bloquear e deixar de 
transmitir, em outras palavras a rádio estará fora do ar.
 Sempre que houver esta decisão por parte do cliente de efetuar o pagamento em parcelas, haverá 
obrigatoriamente por parte da fábrica cláusulas contratuais que estabelecem o funcionamento total ou parcial 
do equipamento em função da pontualidade dos pagamentos. 
 Quando o pagamento é findado, quando o cliente paga todas as parcelas acordadas em contrato, a 
fábrica enviará então uma chave que abre uma licença definitiva e o equipamento não se bloqueará mais.

 COMO RECEBO ESTAS CHAVES?

 A fábrica possui um controle e gerencia corretamente o envio de chaves aos clientes. Há uma data 
limite na qual a chave é enviada ao cliente via e-mail ou por aplicativos como o WhatsApp. De acordo com a 
negociação, há chaves de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e 180 dias que culminarão, a princípio, com 
a redução de potência de saída do equipamento e se caso o cliente não introduzir uma nova chave findado os 
dias de prorroga o equipamento simplesmente se bloqueará e a rádio deixará de transmitir.
 É muito importante no momento da compra a conferência dos dados de cadastro do cliente visando 
assegurar que todos os canais de contato com o mesmo são válidos.  
 Da mesma forma, recordamos que se o equipamento não foi adquirido diretamente com a Sinteck 
(clientes internacionais) estas chaves são fornecidas pela distribuidor local. Há países nos quais as leis não 
permitem a venda de produtos com pagamentos feitos em parcelas e nos proíbem de praticar esta modalidade 
de negociação. Em tais casos os equipamentos são negociados com a antecipação total do pagamento.
 
 Nos menus seguintes, explanaremos como inserir novas chaves através do painel do equipamento, 
sempre recordando que as mesmas funções se encontram disponíveis via web browser onde o cliente 
consegue realizar as mesmas tarefas de forma mais rápida.

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS/LICENCES

39 DAYS 22 HOURS

SHOW LICENCE:

XT-ABCD-DD-YYYY

SERIAL NUMBER:

M N O P QLKJ

INSERT NEW LICENCE:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

OPÇÕES DE SOFTWARE - ADMINISTRANDO LICENÇAS

 Os códigos, que aqui chamados de chaves, não são números ou outro tipo de caractere que não sejam 
letras comuns e sem acentos.
 Letra a letra vamos colocando o novo código e no final da operação confirmamos com a tecla azul 
«ENT» onde todos os caracteres aparecerão em verde, indicando que uma nova licença foi inserida.
 Este mesmo menu está também presente nas configurações oferecidas via web browser, sendo um 
tipo de operação bastante mais fácil de ser executada por lá. 
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OPÇÕES DE SOFTWARE - CONFIGURAÇÕES DE CONECTIVIDADE E TELEMETRIA

 Neste menu é possível configurar o endereço IP, Gateway. Subnet Mask e Servidor DNS. Tendo 
configurado corretamente, de imediato o led «CONNECTED» estará ligado. Vale recordar que o equipamento 
deverá estar conectado a uma rede de dados TCP/IP.

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS/CONNECTIVITY

IP ADDRESS: SUBNET MASK:

DEFAULT GATEWAY: PREFFERED DNS SERVER:

2 5 5 2 5 5 2 5 5 01 9 2 1 6 8 0 1 0 2 5

1 9 2 1 6 8 0 1 0 2 1 9 2 1 6 8 0 1 0 2

CONNECTED

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS J K M NPASS:

PASSWORD
LOCAL TIME AND

LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

SENDING ALERTS

Tenha em mente que para poder acessar o equipamento remotamente e utilizar os recursos de 
conectividade, é IMPRESCINDÍVEL que o usuário tenha conhecimento em redes de computadores. 
Iremos dar um passo a passo de como fazer a conexão do equipamento à internet. Dúvidas 
poderão existir no entanto a fábrica não está obrigada a prestar NENHUM tipo de suporte técnico 
referente a problemas decorrentes a sistemas externos ao equipamento (problemas de rede por 
exemplo). 
O mesmo se entende caso o equipamento tenha sido adquirido por intermédio de algum 
representante ou distribuidor, os mesmos não serão obrigados a prestar serviços gratuitos de 
suporte técnico para conexão do equipamento à rede de dados.

F

 Selecionando o menu de conectividade a seguinte tela será aberta. Note que os valores gravados são 
padrões de fábrica.
 Sugerimos que em um primeiro instante façamos a conexão de rede local do equipamento à um 
computador ligado diretamente na porta ETHERNET situada atrás do transmissor, via cabo de rede com conexão 
RJ45, da porta de rede do computador até a porta de rede do transmissor.

1

5 0 5 0

 No PC entre em CONFIGURAÇÕES > REDE E INTERNET e logo em ETHERNET, você verá um menu no 
lado direito da tela como segue, clique em «ALTERAR OPÇÕES DE ADAPTADOR».
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 Com o cursor em cima do ícone «ETHERNET» clique com o botão direito do mouse e abrirá as opções 
abaixo, clique em «PROPRIEDADES»

 Dentro do menu de propriedades de Ethernet, clique duas vezes seguidas em «PROTOCOLO IP VERSÃO 
4»
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 Selecione neste menu para «USAR O SEGUINTE ENDEREÇO IP» e digite o IP 192.168.010.254, logo ao 
confirmar a máscara de sub-rede aparecerá automaticamente a que está abaixo.

 Com as configurações feitas acima, o seguinte passo será acessar o equipamento através de um 
navegador de internet. Temos como padrão de fábrica utilizar o Google Chrome, entretanto qualquer outro 
navegador pode ser utilizado mas caso o usuário perceba instabilidades recomendamos o uso do Chrome.
 Abrindo o navegador, digite o IP default do equipamento, que é: 192.168.10.251 e a seguinte tela se 
abrirá:

 Por padrão de fábrica, o USERNAME é: admin e o PASSWORD é: 1234
 Este login pode ser facilmente trocado pelo usuário uma vez esteja conectado ao sistema. Na página 
seguinte temos a tela chamada «DASHBOARD» do equipamento, onde todos os principais parâmetros são 
visualizados.
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 Trataremos mais adiante a explanação de cada item do menu da telemetria, visto que nosso objetivo é 
dar ênfase nas telas de navegação do próprio equipamento. Caso deseje ir diretamente aos menus do acesso 
remoto clique aqui.

 CONFIGURANDO O ACESSO REMOTO

 Uma vez tendo êxito na configuração de rede local do equipamento, podemos agora dar sequência na 
programação do equipamento para que tenhamos acesso remoto nele de qualquer lugar onde tivermos 
conexão com a internet. Podemos utilizar um microcomputador PC ou fazer o acesso por um simples 
Smartphone através do navegador.
 Da mesma forma teremos que prover internet ao equipamento.  

RECORDAMOS que o acesso remoto via browser utilizando PC ou Smartphones são recursos 
distintos aos Apps (aplicativos) que estarão sendo disponibilizados neste ano de 2021.
A fábrica, o distribuidor e a equipe técnica tem acesso remoto ao painel de controle XT também 
utilizando os dados que são provenientes desta conexão. Este painel de controle XT é a terceira 
modalidade de conectividade desta linha de produtos. 
Para que as funções de conectividade aqui expostas possam ser realizadas de forma satisfatória, 
é necessário conexão à internet nos dois pontos e conhecimentos em informática (TI).

F

 O usuário não tendo experiência em TI, acaba se perdendo no processo de configuração do 
equipamento à rede de dados e pode gerar demandas ao nosso setor de assistência ao cliente onde não 
podemos nos comprometer em ajudar pois o processo não consiste em apenas fazer a conexão do equipamento 
por si só, vários fatores estão compreendidos nesta tarefa. 

LEMBRE-SE que o processo não é simples de se fazer, mas traz os resultados esperados. Caso 
você tenha dúvidas adicionais não relacionadas aqui busque informações ou tutoriais na internet, 
não espere que a fábrica se comprometa em lhe ajudar. ESCLARECEREMOS APENAS E TÃO 
SOMENTE  DÚVIDAS PERTINENTES AO EQUIPAMENTO.

 Requisitos:
 -Roteador ou modem ADSL que de suporte a servidores virtuais ou NAT (D-Link, TP-Link, Linksys, etc);
 -Windows da linha profissional (possível também com Linux, entretanto trataremos apenas da 
utilização no Windows);
 -Acesso administrativo aos equipamentos;
 -Cadastro em um site de FreeDns (usaremos o http://www.no-ip.com/ que é de gratuito);
 -Acesso ao TS;

 COMO FUNCIONA?
 A grande maioria dos usuários não tem necessidade de adquirir um IP fixo, ou seja, é comprado um 
pacote de dados de internet com uma empresa provedora e eles fornecem um link que possui IP dinâmico 
(muda de tempos em tempos). Isso indica que não podemos digitar o IP do nosso link em uma ferramenta com o 
terminal services e acessar diretamente o roteador.

F
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 Se o IP é variável não existe a possibilidade de criar uma rota direta, a não ser que alguém vincule um 
"nome" ao endereço IP daquele momento. É ai que entra o site de FreeDns. Ele valida de tempos em tempos o IP 
que esta disponível em nosso link e vincula um nome, fazendo a ponte direta para a "porta de casa" ou seja, para 
a porta do roteador.
 O serviço de DNS é fundamental para que a internet exista, pois sem ele nenhum computador 
encontraria a origem de um nome.
 O DNS ou Domain Name System, que traduzindo significa Sistema de Nomes de Domínios é 
responsável por fazer com que uma página de internet seja apontada para um determinado servidor e seu 
endereço IP.
 Ele é chamado de serviço de resolução de nomes e segue regras baseadas na RFC 882 e 883 (com 
atualização pelas RFCs 1034 e 1035).

 1° PASSO - CADASTRO DO DNS:

 Crie seu cadastro no http://www.no-ip.com/ para gerarmos o DNS (sim, você precisa ter um 
conhecimento básico de Inglês; bem vindo ao mundo da TI);

MANUAL XT-Series
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 2° PASSO - CONFIGURANDO O DNS NO ROTEADOR:

 Crie um nome que será usado como referência. Exemplo: radionoventaeoito.hopto.org
 Acesse seu roteador e encontre a tela que permite digitar o usuário, senha e endereço de DNS que você 
criou.
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 Abaixo dois modelos de equipamentos que funciona muito bem (provamos com os dois modelos para 
alguns clientes e funcionou perfeitamente).

 ONDE DEVO CONFIGURAR?

 Cada modelo de roteador ou cada fabricante possui telas diferentes. Algumas são gráficas e outras são 
por linha de comando. Eis o problema, pois algumas usam os nomes reais com DNS ou DDNS, já outros 
fabricantes colocam nomes distintos como ROTA NDS.
 Se você entende o conceito de DNS fica fácil de localizar isso no seu roteador.
 Obs.: Alguns roteadores só aplicam o que foi configurado depois de reiniciar. Sendo assim, em caso de 
dúvidas não arrisque, reinicie o roteador.
 É conveniente a leitura do manual do roteador, isso ajuda muito o processo.

 3° PASSO - CONFIGURANDO A NAT:

 Tendo tudo configurado de maneira satisfatória, significa que quando algum programa tentar acessar 
o radionoventaeoito.hopto.org será direcionado para a porta do seu roteador.
 Alguns equipamentos possuem limite de NAT´s e Virtual Servers. No caso do D-Link que utilizamos, a 
GUI nos permite adicionar 06 entradas. Depois disso aparece uma mensagem de quantidade máxima atingida.  
Facilmente resolvido com um servidor interno (para tal busque ajuda de profissionais de TI caso não tenha um 
grau de conhecimento suficiente).
 O segredo nessa terceira etapa é que você deve conhecer o modelo do seu modem ADSL ou roteador, 
pois muitos deles não dão esse suporte a NAT (Network Address Translation).
 É a NAT que vai permitir que o roteador ligue o acesso de um computador dentro da sua rede a um 
acesso externo.

 COMO FUNCIONA A NAT?

 Com o surgimento das redes privadas com internet partilhada, surgiu o problema de como os 
computadores pertencentes à esta rede privada poderiam receber as respostas aos seus pedidos feitos para 
fora da rede.
 Por se tratar de uma rede privada, os números de IP interno da rede (como 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 e 
192.168.0.0/24) nunca poderiam ser passados para a Internet pois não são roteados nela e o computador que 
recebesse um pedido com um desses números não saberia para onde enviar a resposta. Sendo assim, os 
pedidos teriam de ser gerados com um IP global do router.
 Entretanto, quando a resposta chegasse ao router, seria preciso saber a qual dos computadores 
presentes na LAN pertencia aquela resposta.
 A solução encontrada foi fazer um mapeamento baseado no IP interno e na porta local do computador. 
Com esses dois dados o NAT gera um número de 16 bits usando a tabela hash, este número é então escrito no 
campo da porta de origem.

DIAGRAMA
EM BLOCOS

DIAGRAMAS
ELÉTRICOS

PAINEL 
FRONTAL

PAINEL 
TRASEIRO

VISOR LCD

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO

INSTALANDO
O TRANSMISSOR

CONFIGURANDO 
ÁUDIO

CONFIGURANDO
POTÊNCIA

CONFIGURANDO
O RDS

CONFIGURANDO
FREQUÊNCIA

AJUSTES 
AVANÇADOS

LEITURAS

CERTIFICAÇÕES

GUIA DE 
REPAROS

CONFIGURANDO
O PLAYER MP3

CONFIGURANDO
WEB E IP

CONTACT
TECH. SUPPORT

SINTECK
WEBPAGE

INDICEINDICE

https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br


MANUAL XT-Series
SRF-XT-090321 REV.A 46

 COMO FAZER?

 Acesse a tela relacionada a NAT ou Virtual Server em seu roteador e configure nessa ordem:
 1) De um nome para o tipo de conexão - É só uma referência para você saber o que é aquilo depois que 
passar uns 6 meses, por exemplo; 
 2) IP Private - IP do equipamento receberá o acesso externo (lembre que você precisa ter um IP estático 
configurado no computador localmente);
 3) Porta de acesso pela rede interna (no nosso caso será a TCP 3389 que é a porta do terminal service - 
Sim você precisa saber que porta um programa ou serviço usa);
 4) Porta de acesso externo (aqui pode ser qualquer número de porta, sendo altamente recomendado 
que use um número aleatório a cima de 5000 por questões de segurança);
 5) Acione o item Enable e com tudo configurado clique em Apply;

 Se todas as operações foram concluídas com êxito, significa que o roteador permitiu a "conexão 
entrante" até a entrada de rede do transmissor. Nesse momento a configuração de infra-estrutura está pronta, 
faltando apenas configurar corretamente o transmissor que então receberá o acesso externo.

 COMO DEVO PROCEDER AGORA?

 Defina no transmissor o endereço IP de acordo com a rede local do roteador. Da mesma forma devem 
ser configurados máscara, gateway e DNS. Apenas a porta não será possível configurar via painel frontal do 
equipamento que será, neste caso, a porta padrão 80. Se você for fazer esta operação pelo acesso local o menu 
que se deve entrar está logo à direita chamado de «CONNECTIVITY OPTIONS» ou se preferir fazer pela tela do 
equipamento será a mesma tela anterior, como segue no exemplo abaixo:

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS/CONNECTIVITY

IP ADDRESS: SUBNET MASK:

DEFAULT GATEWAY: PREFFERED DNS SERVER:

2 5 5 2 5 5 2 5 5 01 9 2 1 6 8 0 1 0 2 5

1 9 2 1 6 8 0 1 0 2 1 9 2 1 6 8 0 1 0 2

CONNECTED

XT-6000 SINTECK - RDS ON

1

5 0 5 0

ATENÇÃO! Os endereços acima são exemplos, não coloque estes números, os endereços corretos 
estão no roteador.F
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 Acessando o «CONNECTIVITY OPTIONS» via acesso local:

 Neste menu acima podemos definir a porta para o acesso remoto, recomendável que seja uma porta 
diferente da padrão 80. Sugerimos a porta 56000 ou superior.
 Finalizada as configurações, reinicie os sistemas (desligue o transmissor e ligue novamente).

 ACESSANDO O EQUIPAMENTO REMOTAMENTE:

 Para aqueles que com um maior conhecimento em TI e que preferiram não fazer NAT utilizando o IP do 
equipamento direto, sendo o mesmo um IP fixo da operadora, o acesso no browser será:
 http://189.200.1.50:56000 (lembre-se, se trata de um EXEMPLO!) 
 Aos que fizeram como sugerido (método indireto) será:
 http://radionoventaeoito.hopto.org (EXEMPLO também, o mesmo aqui explanado)
 Ao acessar, a primeira tela que será exibida será aquela onde você deverá colocar o nome do usuário e 
senha, que por padrão de fábrica é:  admin,  password: 1234
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OPÇÕES DE SOFTWARE - SENHAS DE ACESSO

 O usuário poderá alterar a senha de acesso às configurações do equipamento. São dois tipos de 
senhas para acesso aos menus do equipamento: A senha  USUÁRIO COMUM e a senha para USUÁRIO MASTER. 
Estas senhas são utilizadas apenas quando o acesso ao equipamento for via painel frontal. Existem outros tipos 
de senhas para utilização via web.

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS J K M NPASS:

PASSWORD
LOCAL TIME AND

LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

SENDING ALERTS

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS/PASSWORDS

D J K GJ K N M
USER PASSWORD: MASTER USER PASSWORD:

 Estas senhas são compostas por 4 letras, podem ser alteradas a qualquer instante. Uma questão 
importante é que para chegar até esta tela o equipamento irá requisitar senhas para abrir os menus. Como 
padrão de fábrica todas as telas estão liberadas e uma vez tendo senhas gravadas as mesmas passarão a ser 
solicitadas. Se o usuário tiver interesse em manter todas os menus abertos, poderá então deixar de gravar novas 
senhas.
 Vale recordar que não é conveniente que o equipamento esteja totalmente desbloqueado: há menus 
que podem implicar no correto funcionamento do equipamento e se algum parâmetro for alterado 
indevidamente poderá até mesmo danificá-lo, que são os ajustes de offset e ajustes de ganho.
 O objetivo do uso de senhas para acesso aos menus é evitar que pessoas alheias ao equipamento 
possam configurar ou ajustar algum parâmetro indevidamente.   

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 COM A MASTER PASS É POSSIVEL AJUSTAR:

 1) Power Lock ou trava de potência
 2) Advanced Setups ou ajustes avançados como limites de trigger e foldback de corrente, tensão, 
temperatura, potência refletida, ajustes de ganho dos leitores e sondas.
 3) Battery ou configuração de banco de baterias e funcionamento do carregador/flutuador integrado
 4) Energy Options ou opções de energia (trifásico/monofásico e bateria modo primário ou secundário)
 5) Config_Hold ou bloqueio total da funcionamento do teclado
 6) Factory Settings que são os ajustes feitos em fábrica
 7) VSWR Null, ajusta o cancelamento de valores residuais da sonda de RF ou acoplador direcional
 8) Frequency Settings ou  ajuste de frequencia de operação

 COM A USER PASS É POSSÍVEL AJUSTAR:

 Todas as opções de software, é uma senha direcionada a abrir menus de configurações de software, 
enquanto que a MASTER PASS se direciona aos menus referentes a ajustes de hardware.
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OPÇÕES DE SOFTWARE - AJUSTANDO O RELÓGIO INTERNO

 Neste menu é possível ajustar o relógio interno do equipamento e também alterar o idioma do software, 
como segue:

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS J K M NPASS:

PASSWORD
LOCAL TIME AND

LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

SENDING ALERTS

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS/LOCAL TIME AND LANGUAGES

LANGUAGE:

LOCAL TIME:

1 9 1 6

TIME SET MANUAL:

: 0 5
MONTH DAY

2 2 2 9
YEAR

0 1

TIME SET AUTOMATIC:

APPLY APPLY ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Vale recordar que o relógio interno poderá ser ajustado manualmente, caso não haja conexão com 
internet ou mesmo de forma automática, caso haja conexão.
 Fique atento sobre as mudanças de horários em relação a horários de verão/inverno. Se a escolha for a 
seleção automática, o equipamento irá se ajustar tomando como base o horário enviado por um servidor e 
poderá haver casos em que este horário de referência possa estar em desacordo com o horário da localidade 
onde esteja instalado o equipamento.

Recordamos que as versões da linha XT lançadas em 2020 não dão suporte à troca de idiomas, 
somente em inglês portanto. 
Caso você tenha adquirido um equipamento anterior a 2021 e deseja que o idioma exibido não seja 
o inglês, temos versões em espanhol, português e francês. Contate a fábrica ou o distribuidor 
autorizado de sua localidade para que seja feito um upgrade no software, somente eles poderão 
lhe ajudar nesta tarefa, não é algo tão simples que possa ser feito por usuários que não disponham 
do ferramental necessário.

F
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OPÇÕES DE SOFTWARE - VERSÃO

 O menu seguinte, que finaliza o «SOFTWARE OPTIONS» diz respeito à versão do software do 
equipamento. Trata-se apenas de uma tela de simples leitura. Não se modifica nenhum padrão aqui, serve 
apenas de conferência. A linha XT não permite atualização automática de software como a linha RUS. 
 Se você encontrar alguma instabilidade, incompatibilidade ou mesmo se tiver alguma sugestão de 
melhoria nas funções deste produto, envie-nos um e-mail relatando: eng@sinteck.com

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS J K M NUSER PASS:

PASSWORD

SENDING ALERTS

LOCAL TIME AND
LANGUAGES

LICENCES

SOFTWARE
VERSION

CONNECTIVITY
OPTIONS

XT-6000 SINTECK - RDS ON

ESC

CONFIGURATIONS/SOFTWARE OPTIONS/SOFTWARE VERSION

LAST UPDATE: SOFTWARE VERSION:

PLL: 1.26.2.4 (04-Fev-21) PSU: 1.4.9 (18-Fev-21)

PRODUCED BYPRODUCT MODEL:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

XT-6K

 Retornando ao menu anter ior  «CONFIGURATIONS» ent raremos agora na opção 
«CONFIG_HOLD/FACTORY SETINGS», como segue:

ESC

CONFIGURATIONS

ADVANCED
SETUPS

TRANSMITTER POWER:

ON
FREQUENCY SET:

103.100MHz
POWER LOCK:

125 W
SOFTWARE

OPTIONS
CONFIG_HOLD/

FACTORY SETTINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON
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ESC

CONFIGURATIONS/CONFIG_HOLD AND FACTORY SETTINGS

RESTORE FACTORY SETTINGS:

APPLY

75 (-25)
VSWR NULL: 10MHz CLOCK:

CONFIGS. IN HOLD: CLEAR ALL PRESETS:

RESET:

ON

APPLY

APPLY

AUTOEXTINT

J K M NMASTER PASS:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Também protegido por senha, este menu somente poderá ser modificado caso o usuário introduza 
corretamente a senha de acesso. A seguir um breve descritivo de cada uma das funções do menu.

 CONFIGS. IN HOLD: Uma vez selecionado este campo para ON, todos os comandos do equipamento 
deixarão de ser alterados. O equipamento estará com as configurações bloqueadas. O intuito desta função é 
bloquear o equipamento para que pessoas não autorizadas que tenham acesso ao mesmo não tenham opção de 
modificar nenhum parâmetro. 

 RESTORE FACTORY SETTINGS: O equipamento volta aos padrões de fábrica, se houve algum offset ou 
foldback ajustado por exemplo, voltará ao valor registrado em fábrica.

 CLEAR  ALL PRESETS: Uma vez aplicado, eliminará todos os presets feitos pelo usuário, o 
equipamento estará com potência igual a zero e no aguardo de um novo preset a ser criado.

 VSWR NULL: Alguma pequena estacionária presente poderá ter seu valor reduzido ou mesmo zerado 
se aplicarmos este comando. Note que logo ao lado esquerdo do campo, fora dos parênteses, o equipamento irá 
exibir o nível atual da potência refletida, este nível é o que está sendo mostrado na tela principal do 
equipamento. Ao lado temos dois botões sendo um «DOWN» e outro «UP» onde podemos ajustar o nível de 
potência que desejamos subtrair ou anular (dentro dos parênteses), isso significará que qualquer valor acima 
que for reconhecido pelo acoplador direcional será printado na tela principal. Recordamos que este ajuste não 
deve ser feito por quem não tenha conhecimento técnico específico, para que esta função seja devidamente 
ajustada é preciso ter um Power Sensor na posição reversa e um Power Meter na leitura para que a potência 
refletida lida pelo equipamento seja considerada acurada.
 Vamos a um exemplo: suponhamos que nosso XT-6000 printa um valor de estacionária de 100W 
entretanto nossos instrumentos detectaram um valor próximo a 75W. Para que possamos deixar o equipamento 
com a leitura tão fiel quanto a de nossos instrumentos externos necessitaremos exibir 75W no lugar de 100W. 
Como fazer isso? Selecione os botões «DOWN» e «UP» até que o valor entre parênteses seja 25W. O 
equipamento irá subtrair esses 25W da leitura e nos posicionará então um valor mais acurado.
 Tenha sempre em mente que a relação de ondas estacionárias, ROE ou VSWR é algo crítico e que pode 
mudar de um instrumento a outro. Até mesmo um pequeno tramo de cabo coaxial entre o equipamento e o 
Wattimetro poderá alterar o valor entre os instrumentos. Isso ocorre porque o VSWR é justamente o valor de 
descasamento de impedâncias entre o transmissor e o sistema irradiante.

 RESET: Reinicia o equipamento.

 10MHz CLOCK: O equipamento possui uma entrada localizada no painel traseiro onde poderemos 
entrar com um clock externo de 10MHz proveniente de um sinal enviado por um satélite. Há casos que o usuário 
necessita utilizar o equipamento sincronizado com outro para que possam, entre eles, fazer cobertura de zonas 
deficiente de sinal. Não é um método que oferece um resultado tão satisfatório quanto o esperado, porém em 
alguns casos pode melhorar muito a questão da deficiência de sinal em zonas de sombra.
 Neste menu selecionamos como irá atuar esta entrada de clock externo: se selecionamos para «INT» 
ainda que tenhamos o sinal externo o equipamento estará chaveado para o clock interno. Se selecionamos 
«EXT» a seleção estará sempre para um clock externo. Já na posição «AUTO» (mais recomendável) o 
equipamento detectando que há um sinal de clock externo chaveará automaticamente para a posição externa.

CONFIGURANDO CONFIG_HOLD E AJUSTES DE FÁBRICA
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 As telas a seguir são telas de carácter informativo. Não se ajusta nenhum valor, servem para que o 
usuário possa fazer uma avaliação de todos os parâmetros do equipamento.
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TELAS DE LEITURAS - READINGS

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
OK43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 Neste menu, o primeiro botão se refere às leituras de potência direta e refletida. Note que nas telas 
seguintes estão os botões de «NEXT» e «PREV», desta forma podemos ver os gráficos destas leituras em função 
dos períodos medidos como segue:

ESC

READINGS:

RF DRIVER AND
RF EFFICIENCY

FAILS LIST
AC-IN VOLTS/

RECTIFIERS STATUS

FORWARD AND
REFLECTED PWR

VOLTAGE AND
CURRENT IN PAs

INTERNAL
TEMPERATURES

XT-6000 SINTECK - RDS ON

READINGS/FORWARD AND REFLECTED POWER:

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105%>

0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% 5.5% 6.5% 7.5% 8.5% 9.5% 10.5%>

6.000 W

75 W

ESC NEXTXT-6000 SINTECK - RDS ON

 Nesta tela de leitura, ao pressionar o botão verde «UP» o equipamento irá para a tela 
seguinte a esta, como na sequência exemplificada abaixo:

READINGS/FORWARDAND REFLECTED POWER/FWD LAST 24 HOURS:

ESC NEXTPREV

OW
500

1000
1500
2000
2500
3000

0H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Note que agora na seguinte tela temos um ícone «PREV» que se pressionamos o botão verde «DOWN» 
voltamos à tela anterior.
 Nesta tela temos um gráfico de potência direta das últimas 24 horas. Podemos visualizar as reduções 
de potência que foram programadas nos «SCHEDULES» dos presets. 
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READINGS/FORWARD AND REFLECTED POWER/FWD LAST 7 DAYS:

ESC NEXTPREV

OW
500

1000
1500
2000
2500
3000

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

XT-6000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» nível de potência direta dos últimos 7 dias:

Pressionando o botão verde «UP» nível de potência refletida das últimas 24 horas:

READINGS/FORWARD AND REFLECTED POWER/REF LAST 24 HOURS:

ESC NEXTPREV

OW
50

100
150
200
250
300

0H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

XT-6000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» nível de potência refletida dos últimos 7 dias:

READINGS/FORWARD AND REFLECTED POWER/REF LAST 7 DAYS:

ESC PREV

OW
50

100
150
200
250
300

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Nesta seguinte tela teremos as informações referentes a tensão presente nos módulos amplificadores 
de RF, também a corrente consumida em cada um deles. Vale recordar que somente o equipamento XT-2000 irá 
exibir a corrente consumida pelos dois módulos internos somadas, os demais equipamentos da linha XT fazem 
a medida individual de corrente.

ESC

READINGS:

RF DRIVER AND
RF EFFICIENCY

FAILS LIST
AC-IN VOLTS/

RECTIFIERS STATUS

FORWARD AND
REFLECTED PWR

VOLTAGE AND
CURRENT IN PAs

INTERNAL
TEMPERATURES

XT-6000 SINTECK - RDS ON
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 Abaixo tela que representa a leitura de tensão geral e corrente de apenas um módulo de RF, exibida nos 
equipamentos XT-150, XT-300, XT-500, XT-1000 e XT-2000. No exemplo abaixo tela do equipamento XT-2000.

READINGS/VOLTAGE AND CURRENT IN P.A.

ESC

5V 10V 15V 20V 50V
50.6V

43.3A
25V 30V 40V35V 45V

80A70A60A40A 50A30A20A10A

SANSAT FM - AS MELHORES MUSICAS - RDS ON

 A sequência de telas abaixo mostra os medidores de corrente nos diversos equipamentos da linha XT, 
para cada transistor amplificador de RF temos um medidor de corrente.

READINGS/VOLTAGE AND CURRENT IN P.A.

ESC

50.6V

71.9A

5V 10V 15V 20V 50V25V 30V 40V35V 45V 55V

23.6POWER
AMPLIFIER 1: 24.3POWER

AMPLIFIER 2: 24.0POWER
AMPLIFIER 3:

XT-3000:

XT-3000 SINTECK - RDS ON

XT-4000:

READINGS/VOLTAGE AND CURRENT IN P.A.

ESC

50.6V

89.8A

5V 10V 15V 20V 50V25V 30V 40V35V 45V 55V

22.3POWER AMP1: 23.1

POWER AMP2: 21.7

POWER AMP3:

POWER AMP4: 22.7

XT-4000 SINTECK - RDS ON

XT-5000:

READINGS/VOLTAGE AND CURRENT IN P.A.

ESC

50.6V

111.7A

5V 10V 15V 20V 50V25V 30V 40V35V 45V 55V

22.3POWER AMP1: 23.1

POWER AMP2: 21.7

POWER AMP3:

POWER AMP4: 22.7

POWER AMP5: 21.9

XT-5000 SINTECK - RDS ON
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XT-6000:

READINGS/VOLTAGE AND CURRENT IN P.A.

ESC

50.6V

133.9A

5V 10V 15V 20V 50V25V 30V 40V35V 45V 55V

22.3POWER AMP1: 23.1

POWER AMP2: 21.7

POWER AMP3:

POWER AMP4: 22.7

POWER AMP5:

POWER AMP6:

21.9

22.2

XT-6000 SINTECK - RDS ON

XT-10000:

READINGS/VOLTAGE AND CURRENT IN P.A.

ESC

50.6V

201.7A

5V 10V 15V 20V 50V25V 30V 40V35V 45V

22.3POWER AMP1: 23.1

55V

POWER AMP2:

POWER AMP3:

21.7

22.0

POWER AMP4:

POWER AMP5:

POWER AMP6:

22.7

22.7

POWER AMP7:

POWER AMP8:

POWER AMP9:

21.9

22.2

23.1

XT-10000 SINTECK - RDS ON

 O próximo menu se refere a leitura de temperaturas internas. O equipamento tem dois tipos de 
sensores sendo o principal e mais importante o sensor localizado no dissipador de calor onde estão os módulos 
amplificadores de RF. Há sensores internos nos módulos retificadores de 48V Eltek, dos quais são enviados 
informações de temperatura e o processador do equipamento exibe a média entre todos estes sensores.

ESC

READINGS:

RF DRIVER AND
RF EFFICIENCY

FAILS LIST
AC-IN VOLTS/

RECTIFIERS STATUS

FORWARD AND
REFLECTED PWR

VOLTAGE AND
CURRENT IN PAs

INTERNAL
TEMPERATURES

XT-3000 SINTECK - RDS ON

READINGS/INTERNAL TEMPERATURES

60°
42.6°C

51.5°C

HEATSINK:

POWER SUPPLY:

51°42°33°24°15°06° 54° 57°48°45°

60°51°42°33°24°15°06° 54° 57°48°45°

ESC NEXTXT-3000 SINTECK - RDS ON
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 Note que no canto superior direito há um icone «NEXT» que ao pressionarmos a tecla verde «UP» 
veremos telas com gráficos das leituras em função dos períodos medidos, como segue:
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READINGS/INTERNAL TEMPERATURE - FANS SPEED:

ESC NEXTPREV

30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
55°C

>60°C

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100% 

ACTUAL SPEED:

52.4%

XT-3000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» veremos a temperatura no dissipador de calor do equipamento nas últimas
24 horas:

READINGS/INTERNAL TEMPERATURE - HEATSINK LAST 24 HOURS:

ESC NEXTPREV

30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
55°C

>60°C

0H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

AVERAGE:

45.4°C

XT-3000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» veremos a temperatura no dissipador de calor do equipamento nos últimos
7 dias:

READINGS/INTERNAL TEMPERATURE - HEATSINK LAST 7 DAYS:

ESC PREV

30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
55°C

>60°C

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AVERAGE:

44.6°C

 Voltando a tela principal «READINGS» temos o menu «RF DRIVER & RF EFFICIENCY» que é a tela onde o 
equipamento nos mostrará os níveis de potência do circuito excitador/driver e as condições de eficiência dos 
módulos amplificadores de RF.

ESC

READINGS:

RF DRIVER AND
RF EFFICIENCY

FAILS LIST
AC-IN VOLTS/

RECTIFIERS STATUS

FORWARD AND
REFLECTED PWR

VOLTAGE AND
CURRENT IN PAs

INTERNAL
TEMPERATURES

XT-3000 SINTECK - RDS ON

READINGS/RF DRIVER AND RF EFFICIENCY:

ESC

RF DRIVER POWER:

RF EFFICIENCY:

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105%>
32.5W

85.8%
80%70%60%40% 50%30%20% 90%10%

XT-3000 SINTECK - RDS ON

XT-3000 SINTECK - RDS ON

DIAGRAMA
EM BLOCOS

DIAGRAMAS
ELÉTRICOS

PAINEL 
FRONTAL

PAINEL 
TRASEIRO

VISOR LCD

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO

INSTALANDO
O TRANSMISSOR

CONFIGURANDO
WEB E IP

CONFIGURANDO 
ÁUDIO

CONFIGURANDO
POTÊNCIA

CONFIGURANDO
O RDS

CONFIGURANDO
FREQUÊNCIA

AJUSTES 
AVANÇADOS

CERTIFICAÇÕES

GUIA DE 
REPAROS

CONFIGURANDO
O PLAYER MP3

LEITURAS

CONTACT
TECH. SUPPORT

SINTECK
WEBPAGE

INDICEINDICE

https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br


MANUAL XT-Series
SRF-XT-090321 REV.A 57

 No próximo menu teremos a visualização da tensão de alimentação AC da rede e a corrente consumida 
por cada retificador de 48V.

ESC

READINGS:

RF DRIVER AND
RF EFFICIENCY

FAILS LIST
AC-IN VOLTS/

RECTIFIERS STATUS

FORWARD AND
REFLECTED PWR

VOLTAGE AND
CURRENT IN PAs

INTERNAL
TEMPERATURES

XT-3000 SINTECK - RDS ON

 Os equipamentos com potência igual ou inferior a 2kW incorporam um único retificador de 48V, 
portanto, conforme o modelo do equipamento a quantidade de retificadores aumenta em função da potência de 
saída. Cada um deles é monitorado pela CPU que irá exibir os valores de tensão e corrente individualmente, 
como segue:

XT-150, XT-300, XT-500, XT-1000 E XT-2000:

READINGS/AC VOLTS INPUT:

214 V
>250V

240V

228V

216V

204V

192V

180V

168V

156V

144V

132V

120V

108V

96V

84V

72V

60V

48V

36V

24V

12V

ESC NEXTXT-2000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» o equipamento mostrará a seguinte  tela «NEXT» onde  podemos visualizar
tensão de entrada AC e a corrente fornecida pelo retificador:

ESC NEXT

READINGS/RECTIFIER STATUS: INCOMING AC VOLTS - TOTAL CURRENT OUTPUT

215V

50.5A

XT-2000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» novamente o equipamento mostrará na seguinte  tela «NEXT» os valores 
médios de tensão de entrada AC nas últimas 24 horas:

READINGS/AC VOLTS INPUT LAST 24 HOURS:

ESC NEXTPREV

OV
200
210
220
230
240

>250

0H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

AVERAGE:

214 V

XT-2000 SINTECK - RDS ON

Observe que ainda temos uma outra tela «NEXT», que corresponde a média dos valores medidos nos últimos
7 dias.
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READINGS/AC VOLTS INPUT LAST 7 DAYS:

ESC PREV

OV
200
210
220
230
240

>250

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AVERAGE:

216 V

XT-2000 SINTECK - RDS ON

XT-3000, XT-4000, EXEMPLO EM ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220V:

READINGS/AC VOLTS INPUT - THREE-PHASIC OPTION (2 RECTIFIERS/220V):

ESC NEXT

214.9V
218.2V

>250V242V234V226V218V210V202V194V186V178V

248V238V230V222V214V206V198V190V182V174V

R/S

S/T

XT-3000 SINTECK - RDS ON

XT-3000, XT-4000, EXEMPLO EM ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380V:

READINGS/AC VOLTS INPUT - THREE-PHASIC OPTION (2 RECTIFIERS/380V):

ESC NEXT

214.9V
218.2V

>250V242V234V226V218V210V202V194V186V178V

248V238V230V222V214V206V198V190V182V174V

R/G

S/G

XT-3000 SINTECK - RDS ON

XT-3000, XT-4000 - DOIS RETIFICADORES:

ESC NEXT

READINGS/RECTIFIER STATUS: INCOMING AC VOLTS - TOTAL CURRENT OUTPUT

215V

50.5A

219V

46.4A

XT-4000 SINTECK - RDS ON

XT-5000, XT-6000 E XT-10000 - EXEMPLO EM ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220V:

READINGS/AC VOLTS INPUT - THREE-PHASIC OPTION (3 OR 6 RECTIFIERS/220V):

ESC NEXT

214.9V

218.2V

>250V242V234V226V218V210V202V194V186V178V

248V238V230V222V214V206V198V190V182V174V

R/S

S/T

T/R

220.1V

XT-6000 SINTECK - RDS ON
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XT-5000, XT-6000 E XT-10000 - EXEMPLO EM ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380V:

READINGS/AC VOLTS INPUT - THREE-PHASIC OPTION (3 OR 6 RECTIFIERS/380V):

ESC NEXT

214.9V

218.2V

>250V242V234V226V218V210V202V194V186V178V

248V238V230V222V214V206V198V190V182V174V

R/G

S/G

T/G

220.1V

XT-6000 SINTECK - RDS ON

Pressionando o botão verde «UP» o equipamento mostrará a seguinte  tela «NEXT» onde  podemos visualizar
tensão de entrada AC e a corrente fornecida pelos retificadores:

ESC NEXT

READINGS/RECTIFIER STATUS: INCOMING AC VOLTS - TOTAL CURRENT OUTPUT

215V

50.5A

219V

46.4A

215V

48.8A

XT-5000, XT-6000 - TRÊS RETIFICADORES:

XT-10000 - SEIS RETIFICADORES:

ESC NEXT

READINGS/RECTIFIER STATUS: INCOMING AC VOLTS - TOTAL CURRENT OUTPUT

215V

50.5A

219V

46.4A

215V

48.8A

217V

49.0A

219V

51.2A

217V

49.9A

 O último menu da tela principal «READINGS» nos informará a lista de falhas ocorridas durante um 
determinado tempo. Selecionando o menu «FAILS LIST» acessaremos aos logs de erro armazenados no 
equipamento, como segue:

XT-6000 SINTECK - RDS ON

XT-10000 SINTECK - RDS ON

ESC

READINGS:

RF DRIVER AND
RF EFFICIENCY

FAILS LIST
AC-IN VOLTS/

RECTIFIERS STATUS

FORWARD AND
REFLECTED PWR

VOLTAGE AND
CURRENT IN PAs

INTERNAL
TEMPERATURES

XT-6000 SINTECK - RDS ON
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ESC

READINGS/FAILS LIST

12:23 02/25/2019HIGH INTERNAL TEMPERATURE (61.1°C)

21:42 02/12/2019

18:01 02/15/2019

18:23 02/15/2019

TIME AND DATE

HIGH  VSWR (302W)

LOW AC VOLTAGE (176.5V)

LOW AC VOLTAGE (176.7V)

XT-6000 SINTECK - RDS ON

 Note que ao lado direito logo após a data em que ocorre uma falha existe duas setas e um «X» no meio. 
Isso significa que o você poderá navegar por esta lista e visualizar cada um dos logs de erro gerados. Para 
deletar todos os avisos da lista selecione o ícone central da barra de rolagem («X») e em seguida os avisos 
deixarão de ser exibidos, assim o equipamento estará preparado para uma nova lista.
 Esperamos que não existam falhas no sistema, o que costuma ocorrer com frequência são quedas de 
fase do sistema elétrico que ficam registradas no banco de dados deste menu.

 Nas páginas seguintes abordaremos o que foi apresentado aqui referente a cada um dos menus 
presentes no monitor (tela) do equipamento e passaremos a explaná-los utilizando o sistema de telemetria e 
conectividade.
 
 Para evitar que equipamento deixe de transmitir por falta de energia elétrica, a linha XT contempla 
uma entrada de baterias de 48V. Evite que a rádio saia do ar por este motivo, solicite ao nosso departamento 
de vendas um banco de baterias com capacidade adequada ao equipamento que adquiriu. 
Permaneceremos à disposição prontos a lhe ajudar.

 Esperamos também que possa usufruir do equipamento XT e manter sua emissora sempre à frente da 
concorrência por contar com um equipamento de alta qualidade e robustez. 
 Da mesma forma esperamos que as informações aqui contidas possam ser válidas para qualquer 
dúvida em relação ao funcionamento do software do equipamento. Mas, se mesmo assim você tive qualquer 
dúvida que este manual possa não ter respondido, não hesite em nos contatar.
 Acompanhe nossos vídeos tutoriais sobre nossos produtos, seguramente lá você poderá ter uma 
compreensão global dos pontos que foram explanados neste manual.
 
 Agradecemos novamente por ter escolhido um de nossos produtos.

 Atenciosamente.
 Equipe de Engenharia Sinteck.
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XT-150   150W
XT-300   300W
XT-500   500W
XT-1000   1kW
XT-2000   2kW

XT-3000   3kW
XT-4000   4kW
XT-5000   5kW
XT-6000   6kW

XT-10000   10kW

Guia de Reparos
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ALERTAS E FALHAS OPERANTES

 Nesta seção do manual iremos abordar alguns temas técnicos que estarão disponíveis para resolução 
de pequenas ocorrências das quais o usuário, dotado de mínimo conhecimento técnico, seja capaz de 
solucionar ou se for o caso, poder entender o que possa estar ocorrendo para reportar ao técnico responsável 
pela emissora ou diretamente à equipe de assistência técnica da Sinteck.
 Note que no painel de controle do equipamento existe um box localizado totalmente à direita 
denominado «STATUS». Será por intermédio deste box que iremos visualizar se existe um alerta operante ou 
uma falha.
 Um alerta permitirá o equipamento funcionar normalmente, irá transmitir de forma segura e não trará 
nenhuma consequência que impeça a transmissão ou que provoque danos futuros ao equipamento. São 
ALERTAS, ou seja, algo que está desconforme mas que não representa um risco iminente.
 Ao contrário do alerta, a FALHA poderá provocar a redução de potência do equipamento levando-o à 
«SAFE-MODE» (lembre-se, os transmissores possuem potência programada pelos presets sendo POWER ON, a 
potência em modo seguro ou SAFE-MODE e sem potência ou POWER OFF) ou em casos mais específicos leva o 
equipamento à POWER OFF, a emissora estará fora do ar. Em raros casos isso ocorrerá, pois a linha XT foi 
baseada nos princípios de funcionamento da linha RUS e que por tanto, tirar a rádio fora do ar é a última 
alternativa que o equipamento terá antes que alguma falha extremamente grave ocorra.
 Com todas as condições adequadas para uma perfeita transmissão, note que neste box estará a 
palavra «OK» sendo exibida, é o mesmo que dizer que todos os parâmetros técnicos imprescindíveis para o 
equipamento funcionar corretamente estão satisfatórios. A energia elétrica está em níveis adequados, a 
instalação do sistema irradiante está satisfatória com níveis coincidindo com a normalidade e a temperatura 
está apropriada. Como estes três fatores básicos o equipamento terá uma durabilidade alta e por si só não 
provocará nenhuma ocorrência que poderá tirar a rádio do ar.

 Se você chegou até esta parte do manual por simples curiosidade ou para poder estudá-lo, desde 
já agradecemos seu interesse, porém se chegou até aqui por causa de alguma irregularidade na 
transmissão onde o equipamento indica uma falha ou um alerta, é conveniente que todas as informações 
aqui expressas devem ser minuciosamente levadas em consideração, caso contrário uma falha operante 
durante um grande intervalo de tempo poderá em algum momento levar o equipamento a danos 
consideráveis e por não se tratar de um problema relacionado à fabricação do mesmo os reparos podem 
não estar cobertos pela garantia.

 A princípio explanaremos os ALERTAS logo em seguida as FALHAS, informando também uma forma de 
poder estar solucionando, sempre e quando estas falhas sejam de fácil resolução ou erros decorrentes de 
programação indevida de presets e seus calendários, triggers ou offsets.   
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W-SiRDS: Alerta de não sincronismo do RDS
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REF:       12W
FWD:  

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS
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 COMO OCORRE?
 O alerta ocorre quando selecionamos a opção SOURCE de MPX para EXT e marcamos também as 
funções de habilitar o codificador de RDS interno do transmissor. Veja no menu «CONFIGURANDO ÁUDIO» como 
são feitas estas seleções de áudio e como elas funcionam, logo vá também ao menu «CONFIGURANDO O RDS».
 Se você selecionar MPX para entrada EXT (externa), isso significa que o tom piloto para sincronizar o 
RDS não será gerado dentro do equipamento (e nem pode, geraria conflito entre os sinais) e que por tanto, para 
que o RDS funcione ele depende deste sinal e, estando habilitado e não havendo nenhum sinal MPX externo que 
«acione» o RDS logo nos gerará este alerta.

 COMO SOLUCIONAR?
 Temos dois caminhos para solução deste alerta ou podemos chamar também de incompatibilidade: se 
desejamos ter o RDS operativo e não contamos com um sinal de aúdio multiplexado contendo um tom piloto, 
selecione a opção de SOURCE para MPX INT (gerador de estéreo interno) e mantenha o RDS operativo.
 A segunda opção é continuar com a seleção de SOURCE para MPX EXT e entrar com o áudio 
proveniente do processador, que contará com o tom piloto multiplexado.
 Há também uma terceira via que é entrar com o áudio multiplexado pelo MPX EXT e desligar o circuito 
de RDS interno do equipamento caso você não deseje esta função para a emissora ou mesmo se você já possui 
um outro codificador RDS externo.

W-REMOT: Alerta de porta REMOTA acionada
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 COMO OCORRE?
 No painel traseiro do equipamento existe um conector BNC com as inscrições «P-LOCK REMOTE 
INTERLOCK» (veja sua localização no menu PAINEL TRASEIRO). A função desta entrada é a priori desativar a 
saída de RF do equipamento ou se estiver configurado algum nível no POWER LOCK o equipamento irá ao target 
informado pelo usuário nos ajustes do POWER LOCK. Para acionar esta função, deve-se colocar um conector 
macho BNC plugado à entrada em questão e fechar um curto-circuito (neste caso aqui, levando-o a nível 0) a 
entrada estará acionada. 

 COMO SOLUCIONAR?
 O funcionamento do REMOTE depende da função escolhida pelo usuário. Se o equipamento for 
utilizado como excitador de etapas valvuladas de alta potência (normalmente ocorre com os equipamentos XT-
150, XT-300 e XT-500) o usuário conecta um cabo a esta entrada visando acionar o equipamento quando o 
amplificador valvulado estiver em condições de receber potência de driver, dependendo de alguns fatores 
peculiares deste amplificador. Estando tudo OK o amplificador abre o REMOTE por intermédio de um relê e o 
transmissor XT habilitará o estágio de potência = rádio no ar.
 O segundo caso é quando o equipamento está na função de POWER LOCK, este mesmo alerta será 
emitido no painel de controle.
 O alerta W-REMOTE só é acionado quando há um curto-circuito na entrada REMOTE.
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W-BATCh: Alerta de bateria sendo carregada
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REF:       12W
FWD:  

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Como explanado anteriormente os equipamentos da linha XT contam com um sistema de no-break 
incorporado. Isso significa que se conectado a um banco de baterias manterá a emissora no ar ainda que falte 
energia elétrica no local. Veja no menu AJUSTES AVANÇADOS onde damos um passo a passo de como conectar 
as baterias ao equipamento.
 Baterias conectadas e com carga baixa, o equipamento irá carregá-las e este alerta é exibido, quando a 
carga das baterias estiver completa a mensagem W-BATCh deixará de ser exibida.

 COMO SOLUCIONAR?
 Chamamos de alerta mas se trata de uma simples informação de baterias em carregamento.  Não é 
necessário nenhuma intervenção por parte do usuário. ENTRETANTO, se você perceber que esta informação 
permanece por vários dias, isso pode significar que as baterias estão esgotadas e que por tanto não fornecerão 
energia suficiente para poder manter o equipamento em operação quando for necessário. Neste caso, troque as 
baterias por novas.

MANUAL XT-Series
SRF-XT-090321 REV.A 64

F-SWR: Falha no sistema irradiante
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REF:     400W
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AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Se trata de uma falha no sistema irradiante, não necessariamente indica que é um problema na antena, 
pode ser também problemas no conector que é ligado ao transmissor, no cabo coaxial, no conector que é ligado 
à antena e finalmente na própria antena. 
 Normalmente este problema é mais frequente quando existe água que entra no sistema irradiante por 
conta de falhas na instalação da mesma. A potência que é liberada pelo equipamento não consegue ser 
irradiada e por proteção o equipamento se bloqueia. É um dos fatores que pode tirar a rádio do ar, é muito 
importante manter os níveis de ondas estacionárias (SWR do inglês «Standing Wave Ratio» ou ROE «Relação de 
Ondas Estacionárias» no português/espanhol). Aconselhamos que este nível esteja sempre abaixo de 1.30:1 
para que o equipamento funcione corretamente.
 O equipamento irá informar a falha e reduzir a potência de maneira que a emissora permaneça no ar. A 
única condição em que irá se bloquear por completo é quando o mesmo é ligado na rede de energia e por algum 
motivo o usuário se esquece de conectar o cabo da antena.  

 COMO SOLUCIONAR?
 Se o problema for decorrente da falta de conexão ao sistema irradiante, assim que esta questão for 
resolvida o equipamento funcionará normalmente. Se o equipamento indicar que há problemas de 
estacionárias com tudo conectado, reduza a potência para SAFE-MODE e chame imediatamente um antenista 
para que sejam revisadas todas as conexões.
 Os problemas mais comuns que são encontrados em campo são: água que entrou no sistema 
irradiante (70% dos casos, em média), inners mal encaixados ou frouxos (20% dos casos em média) e antenas 
danificadas por quedas de raio.
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F-TEMP: Falha por excesso de temperatura

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
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REF:       12W
FWD:  

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Um limite de temperatura interna é pré-estabelecido no offset do equipamento. Normalmente em 
fábrica esse limite é de 55°C.  A temperatura é medida no dissipador de calor do equipamento e este nível de 
55°C é considerado seguro. Sempre que o equipamento aquecer a um nível superior a este haverá uma redução 
de potência para poder equilibrar a temperatura do dissipador de maneira que o equipamento esteja sempre 
funcionando sem interromper a transmissão. Note que é muito improvável que o equipamento chegue neste 
limite e tenha que tomar tal iniciativa porque o mesmo dispõe de um circuito que aumenta o giro dos 
ventiladores em função da subida de temperatura. No entanto, se você instalou o equipamento em um local 
inapropriado, onde não exista troca de temperatura adequada, é provável que o transmissor atinja níveis 
perigosos de temperatura interna e tenha que reduzir a potência de transmissão para que não ocorra uma falha 
mais grave ainda como queima de componentes por stress térmico.
 Com conhecimento técnico avançado o usuário poderá reajustar o nível de disparo da falha para 
valores superiores ou até mesmo valores inferiores aos valores de fábrica, porém vale recordar que quanto 
maior for a temperatura limite menor será a vida útil do equipamento. Nenhum ajuste de fábrica é estabelecido 
por acaso, mas deixamos disponível nos offsets para que em uma emergência o usuário possa ajustar o 
equipamento a um nível considerado por ele mais adequado.

 COMO SOLUCIONAR?
 A princípio pode ser apenas um alerta e o equipamento entrar no que chamamos de tracking de 
temperatura, ou seja, irá buscar um ponto de trabalho onde não irá deixar de transmitir porém a potência será 
reduzida a um nível de equilíbrio. Isso poderá ocorrer esporadicamente, e não há razão para maiores 
preocupações. ENTRETANTO, se você perceber que esta informação permanece por vários dias, isso pode 
significar que a temperatura da sala não está adequada e que o processo de troca de calor entre o equipamento 
e o ambiente precisa ser revisto; se isso ocorrer recomendamos a instalação de um aparelho de ar condicionado 
ou se caso ele já existir, a troca por um sistema mais potente.
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F-VPA: Falha por erro na(s) fonte(s) de alimentação
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AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS
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 COMO OCORRE?
 Existem limites de tensão de trabalho estabelecidos em fábrica e não ajustados em offset que é a 
tensão mínima e máxima que o sistema pode trabalhar. Se a falha ocorrer poderá ser por uma destas duas 
razões: ou a tensão está abaixo de 36V (isso normalmente ocorre quando o equipamento está sendo alimentado 
pelas baterias ou por sistemas de energia alternativa) ou a tensão está acima de 57V. Normalmente a tensão 
estando abaixo não oferece riscos para o equipamento, porém o sistema bloqueia o estágio de RF e a potência 
de saída será 0W para evitar danos ao sistema de alimentação externo e quando a tensão é superior a 57V os 
danos poderão estar relacionados a queima de transistores e que por tanto, terá sua potência bloqueada 
também.
 Esta falha não está relacionada com queima de fontes, a falha que corresponde a isso é a F-Psup
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 COMO SOLUCIONAR?
 O range de saída das fontes Eltek Flatpack2 é de 43 a 55V, por esta razão não teremos problemas de 
erros oriundos destas fontes. O problema sempre se dará quando alimentamos o equipamento por sistemas 
auxiliares externos, ou seja, pelas baterias. É sempre conveniente observar as características do sistema 
auxiliar de energia, seja ele feito unicamente pelas baterias (quando o equipamento fará somente a função de 
no-break) ou quando temos um sistema de alimentação onde informamos ao equipamento que o modo de 
entrada de energia DC é primária. 
 Por conta disso, poderá ocorrer que a tensão de alimentação da entrada DC seja inferior a 36V e o 
equipamento informe isso. Nesta condição o setor de RF do equipamento será desligada.
 Da mesma forma, se na entrada DC houver uma tensão superior a 57V o mesmo procedimento será 
adotado, não haverá saída de potência de RF por considerarmos um nível perigoso de trabalho que pode levar os 
transistores a uma ruptura permanente.
 Para solucionar de forma rápida, considere que exista entrada de 220V AC e desconecte o plug de 
alimentação DC do equipamento, proceda com a verificação dos níveis de tensão DC externos para que estejam 
dentro dos limites tolerados pelo equipamento antes de reconectá-lo.
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F-IPA: Falha por excesso de corrente
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REF:       12W
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AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Um limite de corrente máxima admissível que pode ser consumida por cada um dos amplificadores de 
RF (aqui chamados também de PALLETS de RF) é pré-estabelecido no offset do equipamento. Em condições 
normais os pallets irão consumir individualmente valores entre 21 e 23A para potência máxima em cada modelo 
da linha XT. Sendo assim, é comum encontrar valores máximos ajustados em offset de 24A, normalmente 
adotamos um valor 10% acima do valor máximo para evitar qualquer disparo de proteção em função de limites 
que estejam próximos a este valor máximo. Entretanto, em alguma situação de consumo excessivo de corrente 
esta falha pode ser exibida, é um forma de se preservar o equipamento quando subitamente o mesmo se depara 
com erros externos que possam danificá-lo: falha abrupta no sistema irradiante por exemplo, antes mesmo do 
sistema de proteção por SWR entrar o disparo por corrente é mais veloz e consegue preservar melhor a vida do 
equipamento.
 O usuário notará que a falha por IPA é exibida por poucos segundos e em seguida entrará o sistema de 
trigger que levará o equipamento até o modo de proteção (SAFE MODE) e irá tentar subir a potência do 
equipamento a um valor 10% inferior ao ajustado no offset. Conseguindo, manterá o equipamento nesta 
condição por 3 horas, não conseguindo voltará novamente ao modo seguro e um novo ciclo recomeça 
considerando-se agora 20% inferior, assim sucessivamente até que encontre uma posição segura de trabalho. 
Neste ponto estamos em um segundo nível de falha onde será exibido F-FolPA, que significa que o equipamento 
está funcionando com potência reduzida por conta de uma falha de corrente em um dos módulos. Lembre-se 
que a cada 3 horas o equipamento tentará novamente corrigir a falha e subir ao nível de potência ajustado no 
preset.
 Na maioria dos casos este tipo de falha é momentânea, provavelmente sendo ocasionada por um mau-
contato ou qualquer outra falha no sistema irradiante e por isso o equipamento entra em proteção mas logo após 
algumas tentativas de reciclagem acaba retornando aos valores normais.

 COMO SOLUCIONAR?
 Podemos considerar como um alerta, não é necessária nenhuma intervenção por parte do usuário. 
ENTRETANTO, se você perceber que esta informação permanece por vários dias, isso pode significar que a 
corrente consumida pelos módulos de RF está fora da normalidade e precisaremos averiguar por qual motivo 
isso está ocorrendo. Nossa experiência de campo nos mostra que em alguns casos há sistemas irradiantes cuja 
impedância está acima de 50 ohms e com isso o equipamento trabalha fora da normalidade, forçando seus 
circuitos a uma condição não esperada. Se a falha persiste, em um primeiro momento tente gravar um preset 
com um nível de potência inferior.
 Se esta mesma falha se repete com frequência, junto com falhas de SWR, provavelmente estaremos 
nos deparando com uma falha proveniente das conexões do sistema irradiante - verifique.

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
F-IPA43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

DIAGRAMA
EM BLOCOS

DIAGRAMAS
ELÉTRICOS

PAINEL 
FRONTAL

PAINEL 
TRASEIRO

VISOR LCD

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO

INSTALANDO
O TRANSMISSOR

CONFIGURANDO
WEB E IP

CONFIGURANDO 
ÁUDIO

CONFIGURANDO
POTÊNCIA

CONFIGURANDO
O RDS

CONFIGURANDO
FREQUÊNCIA

AJUSTES 
AVANÇADOS

LEITURAS

CERTIFICAÇÕES

GUIA DE 
REPAROS

CONFIGURANDO
O PLAYER MP3

CONTACT
TECH. SUPPORT

SINTECK
WEBPAGE

INDICEINDICE

https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br


F-FOLD: Falha por excesso de SWR (potência refletida)

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

990W
REF:       12W
FWD:  

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Proteção extremamente eficiente faz com que o equipamento reduza a potência de saída e encontre 
um equilíbrio entre manter a emissora no ar e não oferecer riscos fatais aos circuitos de RF. A proteção por 
VSWR, SWR ou ROE atua de maneira instantânea sempre que encontrar um nível de potência refletida acima do 
nível máximo ajustado no offset. O erro acontece quando repentinamente a potência refletida sobe por 
problemas no sistema irradiante (novamente recordamos que se entende por sistema irradiante os conectores, 
cabos e antena - não se trata apenas da antena!) e neste momento o equipamento reduz a potência para o modo 
seguro (SAFE MODE) e logo em seguida tentará subir este nível a um valor 10% inferior ao nível máximo 
determinado. Isso manterá a emissora no ar.
 O equipamento estará nesta condição de redução por F-FOLD por 3 horas e após este período tentará 
reciclar a falha considerando que a mesma possa ser momentânea.

 COMO SOLUCIONAR?
 Não é necessária nenhuma intervenção por parte do usuário. ENTRETANTO se você notar que a falha é 
persistente temos dois caminhos a seguir: o primeiro e mais indicado será chamar o pessoal responsável pelo 
sistema irradiante para que possam verificar todas as conexões e também verificar se não houve entrada de 
água na antena, cabo ou conectores. 
 O segundo caminho é atuar no ajuste de nível do offset, é uma opção menos recomendada visto que 
quanto maior o nível máximo de SWR admitido menor será a vida útil do equipamento que acabará por trabalhar 
de forma inadequada forçando seus circuitos, gerando maior temperatura e reduzindo sua eficiência. 
 É sempre recomendável contar com sistemas irradiantes que ofereçam baixas perdas e que estejam 
sempre abaixo de 1.30:1 de relação VSWR.
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F-FAN1, F-FAN2, F-FAN3 e F-ALFAN: Falha nos ventiladores
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 COMO OCORRE?
 De acordo com o modelo XT podem haver 2 ventiladores pequenos (modelos XT-150 ao modelo XT-
2000), 2 ventiladores grandes (modelos XT-3000 ao modelo XT-6000) e 3 ventiladores grandes (modelo XT-
10000). Todos os ventiladores são monitorados e controlados pela CPU: o giro aumenta em função da 
temperatura interna do equipamento.
 Pode acontecer que, de acordo com o ambiente onde está instalado o equipamento, a vida útil dos 
ventiladores pode variar e em um dado momento os mesmos podem parar de funcionar. Normalmente, segundo 
nossa experiência em campo, sempre falha um ventilador por vez. A falha será indicada como informado acima. 
Se apenas um ventilador parar de funcionar o equipamento irá trabalhar normalmente porém de acordo com a 
potência ajustada no preset poderá haver um aquecimento anormal no dissipador de calor de forma que não 
será possível estabelecer um tracking de temperatura e possivelmente o equipamento não atingirá o target 
exigido. 
 COMO SOLUCIONAR?
 Será necessário fazer a troca do ventilador deficiente. Contate a fábrica ou distribuidor local.
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F-Vac: Falha por baixa tensão AC de entrada
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 COMO OCORRE?
 Existe um range de tensão de entrada mínimo e máximo que estão registrados no offset do 
equipamento. Normalmente os ajustes feitos em fábrica trazem os melhores resultados por isso não é 
aconselhável que outros valores sejam presetados, salvo especificação contrária quando o usuário tem pleno 
conhecimento da operação que está realizando.
 Nestes valores de offset o menor nível de entrada AC admissível é 175V. Em funcionamento, se a 
tensão de entrada AC estiver abaixo desse valor o equipamento entrará em modo seguro (SAFE MODE) e 
permanecerá nesta condição até que a tensão se reestabeleça. 

 COMO SOLUCIONAR?
 Não é necessária nenhuma intervenção por parte do usuário. ENTRETANTO se você notar que a falha é 
persistente temos duas alternativas a seguir: a primeira e mais indicada será chamar o pessoal responsável 
pelo sistema elétrico do abrigo para que possa verificar as condições do mesmo. Pode ser que seja necessário  
instalar um transformador elevador de tensão capaz de alimentar adequadamente o equipamento. 
 A segunda opção - menos indicada - é ajustar um nível de offset inferior a 175V,  vale recordar que 
quanto menor o nível ajustado neste offset menor será também a vida útil das fontes que consumirão corrente 
excessiva e que por tanto estarão mais vulneráveis à queima. 
 É sempre recomendável trabalhar dentro dos padrões sugeridos pela fábrica, tendo como tensão 
mínima de trabalho 200V e máxima de 250V.
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F-PSTem: Falha por temperatura excessiva nas fontes de alimentação Eltek
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 COMO OCORRE?
 A linha XT possui um avançado sistema de comunicação entre a CPU e as fontes de alimentação Eltek 
Flatpack2. Através desse sistema as fontes informam à CPU alguns parâmetros como tensão de alimentação de 
entrada AC, saída DC, corrente consumida e temperatura. 
 Na linha XT temos dois tipos de leituras de temperatura, uma é a leitura da temperatura presente no 
dissipador de calor do equipamento e a segunda leitura é a temperatura interna das fontes. O valor de 
temperatura interna estabelecido como máximo é 60°C. A partir deste valor o equipamento exibirá uma falha e 
entrará em modo seguro (SAFE MODE) até que as fontes sejam resfriadas e voltem à temperatura adequada de 
trabalho. Vale recordar que o sistema de resfriamento das fontes é feita por dois sistemas: o primeiro pelo 
sistema de resfriamento principal do equipamento e o segundo pelo sistema da própria fonte. 

 COMO SOLUCIONAR?
 Da mesma forma que a falha anterior referente a temperatura, não há o que ser feito pelo usuário se 
admitimos que a falha seja esporádica. ENTRETANTO, se você perceber que esta informação permanece por 
vários dias, isso pode significar que a temperatura da sala não está adequada e que o processo de troca de calor 
entre o equipamento e o ambiente precisa ser revisto; se isso ocorrer recomendamos a instalação de um 
aparelho de ar condicionado ou se caso ele já existir, a troca por um sistema mais potente.
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F-RFDri e F-IPDri: Falhas no circuito excitador
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 COMO OCORRE?
 Ocorre quando existe alguma anomalia no circuito excitador do equipamento. É um tipo de falha pouco 
provável de ocorrer, visto que o circuito excitador da linha é extremamente robusto e trabalha com grande 
reserva de potência. Os equipamentos XT-150 ao XT-1000 trabalham com um transistor driver para 15W sendo 
utilizado no máximo 8W que é justamente no equipamento de maior potência. Já os equipamentos XT-2000 ao 
XT-6000 trabalham com um driver de 110W e usados no máximo 70W no modelo de maior potência. O mesmo 
ocorre no equipamento XT-10000 onde é utilizado um circuito de 150W que trabalha com máximo 100W.
 A falha que pode ocorrer é a queima deste circuito (casos muito raros) ou alguma falha na alimentação 
do mesmo. Se ocorrer a falha F-RFDri significa que não há potência de saída do módulo. Se ocorrer a falha F-
IPDri significa que há um consumo excessivo de corrente que pode ser ocasionado por conta de outros fatores 
externos ao driver como algum descasamento de impedância entre ele e o estágio final (podendo ser algum 
conector - casos raros).
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Se uma destas falhas ocorrer é preciso retirar o equipamento e levá-lo ao serviço de assistência 
técnica mais próximo ou em último caso encaminhá-lo à fábrica. Poderá ser tentado também o contato com a 
equipe de assistência técnica remota da empresa a fim de se detectar por onde está ocorrendo a falha, para tal é 
necessário que o equipamento esteja conectado à internet. 
 É necessário verificar todas as conexões de entrada de tensão DC no bloco driver e fazer testes no cabo 
coaxial e conectores que transporta a potência proveniente da placa PLL até este circuito para certificar-se que 
não há problemas decorrentes das conexões deste cabo.
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F-NoAnt: Falha de falta de antena

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Esta falha ocorre somente quando o equipamento é conectado sem antena ou sem nenhuma carga na 
saída de RF. Quando o sistema operacional do XT é carregado, os transistores de RF e outros estágios são 
alimentados e logo em seguida é aberto um pequeno nível de RF para que seja feito o teste de carga em sua 
saída. Se o nível de potência refletida na saída do equipamento for igual ou superior ao nível de potência direta 
isso significará que não há nenhum sistema irradiante (ou carga resistiva de 50 Ohms) conectado. Nesse 
instante o equipamento se bloqueia por completo e a informação acima será exibida.
 
 COMO SOLUCIONAR?
 No momento em que se tenha feito a conexão ao sistema irradiante ou mesmo a uma carga fantasma, 
desligue o equipamento e ligue-o novamente. Esteja seguro que as conexões estão bem feitas e a antena, ou 
carga, estão em condições adequadas. 
 Se o problema persistir é sempre conveniente revisar todas as conexões de saída.
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F-MECS: Falha nos sensores de temperatura mecânicos
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 COMO OCORRE?
 Existem dois dispositivos sensores de temperatura mecânicos que são considerados como 
«batentes». Isso significa que se o sistema eletrônico de leitura de temperatura falhar por qualquer motivo, o 
batente mecânico informará ao equipamento que deverá ter sua potência de saída de RF reduzida ou na 
presença de temperaturas extremamente altas, desativada. 
 Um dos sensores mecânicos está localizado no circuito excitador, em série com a alimentação do 
mesmo. Havendo abertura por altas temperaturas (> 70°C), deixará de alimentar o excitador com tensão total e 
trabalhará com excitação (driver) reduzida. O equipamento será mantido no ar porém com potência bem abaixo 
do modo seguro (SAFE MODE). 
 
 COMO SOLUCIONAR?
 A resolução de falhas referente à altas temperaturas são sempre tratadas da mesma forma. 
Basicamente não há o que ser feito pelo usuário se admitimos que a falha seja esporádica. ENTRETANTO, se 
você perceber que esta informação permanece por vários dias, isso pode significar que a temperatura da sala 
não está adequada e que o processo de troca de calor entre o equipamento e o ambiente precisa ser revisto; se 
isso ocorrer recomendamos a instalação de um aparelho de ar condicionado ou se caso ele já existir, a troca por 
um sistema mais potente.
 Persistindo a falha mesmo com temperaturas baixas no abrigo, é conveniente contatar o serviço de 
assistência técnica do fabricante ou procurar o distribuidor local.
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F-BATLo: Falha por tensão baixa presente no banco de baterias
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 COMO OCORRE?
 Com um banco de baterias conectado ao equipamento, o nível de tensão presente é medido. Se a 
tensão deste banco estiver inferior a 38V será informado nesta modalidade de falha que o banco está com 
tensão extremamente baixa e que não poderá ser utilizado caso haja falta de energia elétrica no local.
 Quando esta falha é exibida significa que o equipamento é incapaz de fazer a recarga pois este nível é 
considerado muito baixo e os circuitos internos do equipamento não conseguirão fazer a recarga necessária das 
baterias. 
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Verifique cada uma das baterias do banco a fim de detectar se alguma delas está em curto circuito ou 
apresenta tensão muito abaixo da nominal. Provavelmente seja este o problema se admitimos que estamos 
lidando com um banco de baterias novo. Se são baterias usadas pode haver problema em todas elas e 
precisarão ser substituídas. 
 Uma outra solução será recarregar as baterias externamente com um circuito flutuador/carregador. 
Um banco de baterias com níveis de tensão inferiores a 38V não serão recarregados pelo sistema interno do 
equipamento. 
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F-PSU: Falha em uma ou mais fontes de alimentação
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 COMO OCORRE?
 Se houver uma falha de PSU (ou fonte de alimentação) em um equipamento de potência inferior a 
2000W, todo o sistema estará fora do ar. Por isso é importante contar com um sistema auxiliar de alimentação 
como um banco de baterias ou mesmo uma outra fonte ligada externamente ao equipamento para quando 
houver qualquer eventualidade relacionada a alimentação este circuito auxiliar manterá a rádio no ar.
 Solicite informações sobre este circuito «back-up» de alimentação, a Sinteck pode lhe ajudar nisso.
 Nos equipamentos XT que são utilizados como excitadores da linha RUS (XT-500 por exemplo) o 
sistema elétrico do rack RUS fornece alimentação back-up para o excitador e em caso de uma falha na fonte 
interna o sistema externo alimenta todo o circuito que permanece no ar constantemente.
 Nos transmissores de maior potência, do XT-3000 ao XT-10000, estão presentes diversas fontes e se 
caso uma delas parar de funcionar o equipamento não sai do ar, continuará sendo alimentado pelas demais 
fontes que estarão operativas porém a falha de F-PSU será exibida. Neste momento o equipamento entrará em 
modo seguro (SAFE MODE).     
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Para solucionar esta falha é necessário ter um mínimo conhecimento técnico. É preciso identificar qual 
das fontes está apresentando problemas. Muitas vezes (95% dos casos ou mais) o problema não está na fonte 
de alimentação Eltek e sim no cartão de proteção que a alimenta. Isso se dá por quedas de raio na rede elétrica e 
o cartão de proteção atua evitando que a alta tensão proveniente da descarga elétrica passe para a fonte de 
alimentação. Nas páginas seguintes deste manual explanaremos como fazer a troca de fontes e também onde 
se localiza estes cartões para realizar a troca.
 Caso o usuário não tenha conhecimento técnico suficiente pedimos que não arrisque fazer a troca nem 
de cartão de proteção nem de fontes. Solicite ajuda ao setor de assistência técnica ou contate o distribuidor 
local.
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F-Licen: Falha ocasionada por falta de licença
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 COMO OCORRE?
 Caso você tenha optado por comprar o equipamento em pagamentos parcelados, é possível que tenha 
firmado um contrato com a empresa vendedora que fornecerá licenças de uso de acordo com pagamentos 
mensais. A falta de inserção de novas chaves poderá ocasionar esta falha. Fique atento a este detalhe para que o 
equipamento não seja bloqueado por conta de licenças vencidas.
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Verifique se você recebeu a chave que libera o uso do equipamento, normalmente as chaves são 
enviadas por e-mail ou outro meio de acordo com a negociação que você fez com a empresa vendedora. Caso 
não tenha este código em mãos, entre em contato com o seu distribuidor local ou se o equipamento foi adquirido 
diretamente com a fábrica, contate-nos.
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F-Uplnk: Falha ocasionada por falta de conexão UPLINK sistema RUS
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 COMO OCORRE?
 Este problema só ocorre quando o transmissor XT é utilizado como excitador dos equipamentos da 
linha de alta potência RUS.
 Parte-se do princípio que o XT já foi previamente configurado para trabalhar dentro do rack RUS sendo 
seu excitador principal.
 O sistema RUS tem um protocolo de comunicação entre equipamentos e acessórios denominado 
UPLINK, que é conectado a um swich presente no rack RUS comunicando-se com a CPU RUS. Quando o rack 
RUS está conectado a um transmissor XT todos os comandos e exibições de tela passam para a CPU RUS onde 
tudo é visualizado e configurado, evitando assim que o usuário tenha que fazer uma configuração no excitador e 
outra na CPU RUS. A falha nesta configuração faz o equipamento XT acusar este erro.
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Verifique a conexão do XT ao switch do rack RUS, pode ser que exista um problema no cabo ou em 
algum outro setor que esteja impedindo a comunicação entre o XT e o rack. Tente a princípio substituir este cabo 
de rede para assegurar-se que o problema não é ocasionado por ele, não tendo êxito, contate o seu distribuidor 
local ou se preferir entre em contato com a equipe de assistência ao cliente RUS, veja que neste caso quem irá 
apoiar o usuário ou o técnico não é o pessoal da equipe XT e sim da equipe RUS.

XT-500 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
135W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
F-Uplnk43.3° CEXTXT-500 SINTE

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

0W
REF:          0W
FWD:  

F-BATMax: Carga insuficiente, baterias com corrente superior a 100A

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Não necessariamente pode ser ocasionado por um erro na seleção de corrente do banco de baterias, 
esta falha pode ocorrer também quando há problemas internos nas próprias baterias do banco.
 O circuito flutuador ou carregador de baterias que está presente no equipamento faz a carga, 
obrigatoriamente, com 10% do valor nominal de corrente do banco de baterias. Em outras palavras, quando 
temos um banco de baterias cuja corrente é de 100A, o equipamento faz a flutuação com uma carga constante 
de 10A. Se no momento de carga/flutuação o equipamento detecta que com uma tensão mínima de carga já 
existe corrente superior sendo consumida então esta falha será exibida. Logo, não haverá como recarregar o 
banco de baterias e poderá haver casos em que o equipamento não atingirá target (valor de potência gravado no 
preset) ou até mesmo poderá ter sua saída de potência reduzida a zero e em casos extremos todo o 
equipamento será desligado.
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Em primeiro lugar retire o banco de baterias, desconectando-o do equipamento. Verifique se todas as 
baterias estão com níveis de tensão semelhantes e acima de 10V, se uma delas apresentar discrepância na 
leitura deverá ser imediatamente substituída.
 Na primeira instalação do banco de baterias, é conveniente configurar a seleção de corrente ao menor 
nível de corrente estabelecido, sugerimos 20A. Após 36 horas de conexão nesta modalidade o usuário poderá 
alterar o valor para o nível correto do banco. 
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F-FWD: Falha ocasionada pelo sistema não conseguir atingir a potência TARGET

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Esta falha ocorre quando o equipamento não consegue atingir a potência gravada no preset (potência 
TARGET).
 Para que o equipamento forneça a potência target é necessário que haja, a princípio, excitação (driver) 
e tensão de bias nos transistores de RF de saída. Tanto o driver quanto o circuito de alimentação de bias são 
acionados por um sistema PWM que faz variar estas tensões e quanto maior são estes níveis maior potência 
teremos na saída de RF.
 Em alguns casos poderá ocorrer que os dois níveis de PWM estarão 100% abertos e ainda assim o 
equipamento não conseguirá atingir a potência total. Isso acontece quando a impedância do sistema irradiante 
está bastante fora do habitual 50 ohms, provavelmente em um valor abaixo e quando há descasamentos de 
impedâncias internos.
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Grave um novo preset com uma potência target inferior à atual. Isso fará com o que o equipamento ao 
abrir as tensões de controle chegará mais facilmente a esta nova potência selecionada. Por exemplo, se o 
equipamento XT-6000 não conseguiu atingir a potência target de 6000W, grave 5500W no preset e acione. Se 
com este novo nível o equipamento conseguir chegar, verifique a eficiência do setor de RF se está acima de 
80%, isso significa que o sistema irradiante está com características adequadas. Se esta mesma eficiência 
estiver abaixo de 80% podemos deduzir que há um problema de casamento de impedâncias. 
 Grave novos targets até que se estabilize a potência de saída sem que a falha seja exibida. 
 Após a verificação do sistema irradiante feito por um equipamento analisador de antenas (sim, poderá 
haver casos que não haja indicação de potência refletida no equipamento ou que a mesma se encontre em 
níveis adequados) deveremos considerar apenas o valor «Z» da leitura que deve estar próximo a 50 ohms. Este 
valor «Z» é o valor mais importante a ser considerado em um sistema irradiante para que o casamento entre ele 
e o transmissor seja o mais perfeito possível. Valores discrepantes a 50 ohms fazem o equipamento perder 
eficiência e neste caso, alarmar como F-FWD.
 Se os valores medidos no analisador de antena forem satisfatórios, é conveniente pedir auxilio ao 
distribuidor local ou ao fabricante no intuito de estabelecer novos valores de potência máxima de excitação 
como também nível de tensão máxima das fontes que poderão estar abaixo do nível ideal para fornecimento de 
potência total de saída. Estes valores são ajustados remotamente pela telemetria do equipamento em um menu 
destinado apenas ao fabricante ou distribuidor local.
 Esta falha também poderá ocorrer quando o cliente adquire o equipamento com frequência 
previamente ajustada em fábrica e coloca em outra totalmente diferente da original (como por exemplo, 
equipamento adquirido em 88.1MHz e selecionado posteriormente para 107.3MHz). Resulta que quando o 
equipamento é ajustado em fábrica os técnicos responsáveis pela linha irão buscar o melhor ponto de eficiência 
para a frequência solicitada, ajustando potência máxima de driver e tensão máxima de saída das fontes. Uma 
vez o equipamento é selecionado para transmitir em outra frequência estes valores poderão estar abaixo do 
requerido pelo sistema que o impede de alcançar a potência target. 
 Vale a pena recordar que não se trata de um defeito ou uma imperfeição, admitimos que um 
equipamento não é concebido para ser um produto itinerante que hoje trabalhe em uma determinada 
frequência e no dia seguinte em outra.
 Caso o usuário perceba que dispondo de todos os recursos que lhe permitam resolver o problema e o 
mesmo persiste, é imprescindível contatar a fábrica ou o distribuidor local antes de realizar qualquer reparo 
interno. 
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F-DrvT: Falha ocasionada por excesso de temperatura no módulo Driver

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Existem dois sensores de temperatura no setor do driver (módulo amplificador de RF intermediário) 
que fazem a proteção de excesso de temperatura. Se por ventura a temperatura ultrapassar 60 graus, uma 
forma de não prejudicar o circuito é fazer uma redução de potência total na saída de RF final, logo o equipamento 
entrará em modo seguro (SAFE MODE) até que a temperatura neste local seja inferior a 50°C. O alarme é exibido 
nesse momento.
 O segundo sensor de temperatura é constituído por um circuito passivo, mecânico, com temperatura 
de abertura de 70°C. Caso o equipamento ultrapasse a barreira dos 70°C este sensor interrompe a alimentação 
total do driver colocando-o em um modo de potência extremamente baixa mas ainda assim fazendo a emissora 
permanecer no ar.
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Todo problema ocasionado por temperatura é relacionado a dois fatores: o primeiro deles é a situação 
de resfriamento do abrigo que deve oferecer condições adequadas à troca de calor dos equipamentos com o 
ambiente, deve ser montado um sistema de ar condicionado no local ou instalado sistema de exaustores. Caso 
estes sistemas falhem, consequentemente a temperatura interna irá subir e com isso diversos sensores de 
temperatura poderão acusar excesso e provocar uma redução de potência no equipamento a fim de se 
estabelecer níveis confiáveis de dissipação. O segundo fator é a ineficiência do sistema de ventilação do próprio 
equipamento (casos raros ou raríssimos), onde os ventiladores poderão em algum tempo sofrer avarias 
decorrentes do próprio desgaste natural e por isso deverão ser substituídos. 
 Verifique sempre as condições de temperatura do local da instalação bem como uma análise das 
temperaturas internas do equipamento. É conveniente fazer anotações a cada 6 meses para evitar problemas 
maiores por excesso de temperatura, em alguns casos decorrente de ventiladores que perdem sua eficácia. 
 Qualquer dificuldade que você tenha em relação a problemas de resfriamento, conte sempre com a 
ajuda do distribuidor local e se este não lhe responder, solicite ajuda da fábrica.

XT-500 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 1
6000W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
F-DrvT43.3° CEXTXT-500 SINTE
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AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

1830W
REF:          0W
FWD:  

F-IPAov: Falha ocasionada por consumo excessivo de corrente repentino

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Na linha XT existem proteções múltiplas que visam manter os dispositivos de RF (transistores) 
funcionando ainda que existam falhas externas graves. Nota-se que o primeiro indício de queima destes 
dispositivos se dá por consumo de corrente excessivo, antes mesmo de danos provocados por excesso de 
temperatura ou excesso de ondas estacionárias (SWR ou ROE). O circuito gerencia de forma eficiente e rápida 
como está sendo consumida a corrente nestes dispositivos e em alguma eventualidade é feito um corte de 
tensão de controle de ganho (bias) e entrada de RF. 
 São três tipos de proteção por corrente: o primeiro quando o equipamento atinge um nível de consumo 
de corrente estabelecido em offset e entra com proteção TRIGGER, indo à modo seguro (SAFE MODE) e 
ajustando um valor na potência de saída com consumo de corrente 10% inferior ao valor ajustado como 
máximo. A segunda proteção de corrente é a que tratamos agora, chamada de CURRENT OVERFLOW.
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 A atuação do CURRENT OVERFLOW está preparada para ser a proteção mais rápida do sistema. O valor 
limite do disparo nesta modalidade é fixo em 26.5A e não é configurável pelo offset. 
 Poderá haver uma condição onde a corrente consumida pelos transistores disparem por problemas 
externos ou mesmo internos por algum curto circuito no setor de RF, ainda que improvável porém partimos da 
ideia que, se ocorrer, o equipamento estará preparado para lidar com esta falha e preservar os dispositivos de 
RF. Podemos dar como exemplo um eventual dano aos combinadores de RF ou mesmo ao filtro de harmônicos 
do equipamento e que por tanto precisaremos dar ao equipamento condições de atuar de forma rápida e efetiva.
 Quando o sistema de proteção de TRIGGER não consegue deter a falha de forma tão rápida o sistema 
entra em operação e se bloqueia, alarmando CURRENT OVERFLOW ou como entitulado na falha F-IPAov. 
 O terceiro e último nível de proteção é feito mecanicamente por intermédio de um fusível com corrente 
de 30A que evita a queima do transistor quando nenhum dos dois circuitos de proteção eletrônicos consiga 
detectar. Este fusível se encontra em cada um dos pallets de RF do equipamento.
 Vale a pena recordar que mesmo que tenhamos todas estas proteções operativas, poderá haver casos 
em que os dispositivos de RF sofram danos fatais, ainda que em casos raros. 
 
 COMO SOLUCIONAR?
 Normalmente a falha se recicla sem intervenção do usuário. ENTRETANTO se você perceber a 
incidência desta falha é conveniente verificar o consumo de corrente dos transistores de RF. Em uso normal 
verificamos que as correntes tem se mantido próximas a 23A, mas valores até 25A podem ser considerados 
níveis normais de operação. Persistindo, tente gravar um preset com nível de potência inferior à que está 
utilizando e reporte ao distribuidor local ou à fábrica sobre esta falha.

F-IPAov: Falha ocasionada por consumo excessivo de corrente repentino (cont.)

F-Pallet: Falha ocasionada pela queima do transistor de RF do estágio final

XT-6000 SINTECK - RDS ON 10:39

FM DEV. 25 50 75KHz 100 115

PRESET 2
990W

STATUSINT. TEMPMPX SEL.
W-BATCh43.3° CEXTT-6000 SINT

98.000 MHz

AUDIO PRESET RDS  USB CONFIG READS

 COMO OCORRE?
 Como explanado anteriormente, poderá haver dano fatal ao(s) dispositivo(s) de RF quando todas as 
proteções ativas não foram suficientes para barrar a ocorrência. Isso pode acontecer devido a queda de raio no 
sistema irradiante, na maioria dos casos ou quando há uma desconexão abrupta na linha de transmissão 
provocada por mau-contatos nos conectores, inners ou mesmo na antena, sem contar atos de vandalismo onde 
pessoas mal intencionadas cortam o cabo coaxial do sistema irradiante.
 O equipamento irá detectar que existe um ou mais pallets de RF comprometidos e levará o 
equipamento à modo seguro (SAFE MODE) e indicará a falha em questão. Estando nesta condição não será 
possível aumentar a potência do equipamento ao valor requerido, a única condição permitida será níveis de 
potência inferiores ao valor do SAFE MODE.  

 COMO SOLUCIONAR?
 Se o usuário dispor de conhecimento técnico suficiente ou contar com ajuda de pessoal técnico 
qualificado, é possível identificar qual dos módulos de RF estão inoperantes, já que os mesmos contam com dois 
leds de aviso sendo um verde e outro vermelho que, quando danificado acenderá o vermelho. Em uma simples 
inspeção visual é possível saber qual ou quais pallets não estão operativos. É necessário abrir o equipamento. 
 Com o equipamento fora de operação, para poder identificar qual módulo está danificado é necessário 
dispor de um multímetro e em escala de resistência (2k) verificar no gate dos transistores se há uma resistência 
próxima a 150 ohms em relação ao terra. Caso o valor encontrado for um curto circuito ou baixa impedância, 
isso significa que o transistor de RF está danificado e precisa ser substituído. 
 Nas páginas seguintes exemplificaremos como trocar os pallets de RF de forma adequada.
 É igualmente importante e necessário que seja verificado o fusível que se encontra na placa do pallet, 
pode ser que esteja aberto e ao ser trocado o pallet volta a funcionar normalmente. Todo equipamento é enviado 
com fusíveis sobressalentes.
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 A seguir passaremos uma sequência de fotos onde será mostrada de forma clara como é feita a 
substituição das fontes de alimentação nos equipamentos da linha XT. 
 Note que os equipamentos com potência inferior a 2kW é utilizado apenas 1 fonte de alimentação, 
enquanto que nos equipamentos de 3kW a 6kW utilizamos 3 fontes e finalmente no equipamento XT-10000 
utilizamos 6 fontes.
 Novamente recordamos que todo processo de manutenção dos equipamentos requer conhecimento 
técnico específico, ainda que a falha possa parecer simples de solucionar. Jamais arrisque fazer qualquer tipo 
de reparo ou troca de fontes e pallets aqui expostos caso você não tenha noção do que está fazendo. Uma 
operação errada poderá colocar em risco a sua própria saúde (SIM - os equipamentos são alimentados por 
redes de energia de 220V, é uma nível de tensão PERIGOSO!) bem como provocar um curto circuito ou algo 
semelhante que implique problemas maiores ao equipamento e que poderão não estar cobertos pela garantia.

Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo

Substituição de fonte nos equipamentos XT-150, XT-300, XT-500, XT-1000 e XT-2000:

 Com auxílio de uma chave allen M3 (2.5mm) destrave os 4 parafusos que se encontram no painel 
frontal como mostrado nas figuras.
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Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo

 Retire os dois parafusos philips cabeça chata que fazem o travamento auxiliar do painel, localizado na 
tampa inferior do equipamento:

 Retire os 4 parafusos allen do painel frontal.
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Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo

 Posicione o painel frontal cima do equipamento, evitando remover os cabos flats que fazem a 
comunicação com o teclado e visor LCD:

 Com o auxílio de uma punção pressione os orifícios da fonte onde indica a foto abaixo de forma que as 
alças da mesma se destravem e possa ser puxada e removida como segue:
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Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo
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Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo

 A seguir seguem procedimentos para substituição das fontes dos equipamentos XT-3000, XT-4000, 
XT-5000 e XT-6000.
 Note que o compartimento das fontes nesta série está situado na parte inferior do painel frontal, a parte 
superior não necessita ser aberta. Da mesma forma, são 4 parafusos allen M3.

PARTE INFERIOR

DIAGRAMA
EM BLOCOS

DIAGRAMAS
ELÉTRICOS

PAINEL 
FRONTAL

PAINEL 
TRASEIRO

VISOR LCD

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO

INSTALANDO
O TRANSMISSOR

CONFIGURANDO
WEB E IP

CONFIGURANDO 
ÁUDIO

CONFIGURANDO
POTÊNCIA

CONFIGURANDO
O RDS

CONFIGURANDO
FREQUÊNCIA

AJUSTES 
AVANÇADOS

LEITURAS

CERTIFICAÇÕES

GUIA DE 
REPAROS

CONFIGURANDO
O PLAYER MP3

CONTACT
TECH. SUPPORT

SINTECK
WEBPAGE

INDICEINDICE

https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
https://sinteck.com.br/mauricio/
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br
www.sinteck.com.br


MANUAL XT-Series
SRF-XT-090321 REV.A 81

Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo

 Com o auxílio de uma punção pressione os orifícios da fonte onde indica a foto abaixo de forma que as 
alças da mesma se destravem e possa ser puxada e removida como segue:
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Substituição de fontes de alimentação - guia passo a passo

VISÃO DAS CONEXÕES DA FONTE
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Substituição de placas de proteção AC

 As placas de proteção AC se encontram no setor localizado abaixo da tampa inferior do equipamento 
nos modelos XT-3000 ao XT-10000. É necessário girar o equipamento e retirar os parafusos que travam a 
tampa.
 Para detectar qual das placas apresenta defeito, é necessário um multímetro na escala de 
continuidade para verificar se existe um curto circuito na entrada da placa. Para isso coloque o multímetro, a 
princípio, entre os dois polos verificando continuidade, após esta leitura seguir com outras duas leituras sendo 
um polo e logo o outro polo em relação ao terra. Se houver curto circuito ou resistência muito baixa isso poderá 
indicar que há diodos TRANSORB em curto ou algum VARISTOR em curto. Isso pode ocorrer quando há uma 
descarga elétrica atmosférica que entra pela rede de energia AC do equipamento, logo a placa faz a proteção e 
as fontes na maioria dos casos não sofre danos.
 Nos equipamentos de menor potência (XT-150 ao XT-2000) existe apenas uma placa (note que há uma 
placa de proteção para cada fonte de alimentação), localizada ao lado do acoplador direcional, com fácil acesso 
para substituição.
 Estas placas podem ser reparadas, no entanto é sempre conveniente fazer o descarte por conta da 
gravidade do problema ocasionado visto que na maioria dos casos quando um dos componentes se danifica 
pode ocorrer que aparentemente os demais possam apresentar boas condições, no entanto em operação 
poderão causar alguma anomalia futura. 
 No equipamento XT-10000 há uma placa para cada 2 fontes, é o único equipamento da série que 
possui esta diferença.

 Para fazer a substituição, retire os conectores (note que há uma trava que se solda com ajuda de uma 
chave de fenda de tamanho pequeno) e logo em seguida retire os 4 parafusos que fazem a fixação.
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Substituição de pallets de RF

 Os módulos amplificadores de RF, chamados aqui também por PALLETS são módulos responsáveis por 
amplificar o sinal de RF proveniente do driver elevando-o a intensidade. É o que faz a emissora ter alcance, toda 
a potência de RF provém destes módulos.
 Os PALLETS são montados em um bloco de alumínio de espessura 3/8" e possuem mecânica 
adequada capaz de proporcionar a passagem do calor do componente até o dissipador de calor principal do 
equipamento, por esta razão é muito importante realizar os passos descritos neste manual a fim de 
proporcionar e mais correta e eficiente instalação.
 Note que basicamente temos um único modelo de pallet para os equipamentos de potência superior a 
1kW, eles se repetem. Vale recordar que cada um deles proporciona até 1.3kW de potência de saída que são 
controlados pelos circuitos do equipamento, isso significa que trabalhamos com grande reserva de potência.
 Os equipamentos XT-150 e XT-300 trabalham com o mesmo pallet amplificador de RF, já o XT-500 é o 
único modelo da série que possui um pallet próprio que não se repete em nenhum outro produto.
 Os pallets estão situados dentro do bloco de RF de cada um dos equipamentos XT, por tanto é 
necessário a parte de abrir a tampa superior, abrir também a tampa que chamamos TAMPA DE RF de cada um 
deles.
 Cada pallet é fixado por 6 parafusos do tipo ALLEN, métrico M4. Para remoção e substituição 
necessitamos contar com as seguintes ferramentas:

 1) Multímetro na escala de resistência para identificar qual pallet está danificado
 2) Chave ALLEN modelo M4 (3.00mm)
 3) Pano ou papel para limpeza da pasta térmica presente no bloco de alumínio
 4) Pasta térmica de boa qualidade
 5) Estilete TRAPEZOIDAL de boa qualidade 
 6) Ferro de solda, recomendamos 2 peças de 60W

 Novamente recordamos que para fazer esta operação é necessário ter conhecimento técnico 
específico, não é qualquer profissional que tem habilidade para fazer este tipo de trabalho, uma falha na 
instalação deste componente poderá ocasionar sua queima que pode não estar coberto pela garantia do 
produto. Seja prudente, não tendo conhecimento conte com a ajuda de um profissional que já tenha realizado 
esta operação antes.
 Sendo profissional da área, esteja atento a todas as dicas aqui expostas pois são de extrema 
importância.
 
 Primeiramente, identifique qual pallet está danificado, isso admitindo-se que estamos lidando com um 
equipamento com potência superior a 1kW. Meça o gate dos transistores a fim de se encontrar aquele que 
possui baixa impedância, este fator indica que o transistor está danificado.
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Substituição de pallets de RF

 Retire o parafuso que prende o cabo coaxial da saída do pallet com uma chave philips. 

 Desconecte os cabos da alimentação do bias e dessolde o cabo da alimentação da linha DC de 50V.

 Dessolde o cabo da entrada de RF.

 Retire os 6 parafusos ALLEN M4.
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Substituição de pallets de RF

 Remova o pallet completamente.

 Com o pano, limpe toda a pasta térmica que ficou no dissipador de calor. Esta pasta não pode ser 
reaproveitada, é necessário que seja colocada uma nova camada no pallet novo que está sendo substituído.
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Substituição de pallets de RF

 Com o novo pallet em mãos, proceda com a limpeza e remoção de rebarbas com o auxílio do estilete 
TRAPEZOIDAL. Com este estilete é possível deixar a superfície do pallet extremamente plana. Note que não é 
recomendado deixar a superfície com irregularidades. A correta limpeza proporcionará uma transferência 
térmica correta, detalhe importante para dissipar o calor gerado pelo módulo.
 Quanto mais lisa esta superfície estiver, melhor será a transferência térmica. Não se importe com o 
tempo gasto com este processo, poderá levar alguns minutos para que a superfície esteja adequada para 
recolocação do módulo. Não recomendamos outro processo diferente a este em questão.

 Com pallet em condições, aplique uma fina camada de pasta térmica. A quantidade deve ser 
razoavelmente fina, lembre-se que a pasta térmica em grande quantidade prejudica a condutividade tanto 
elétrica como térmica também. 
 Utilize o estilete trapezoidal para espalhar a camada de pasta uniformemente em todo a base de 
alumínio do pallet. Remova qualquer quantidade extra, lembre-se, uma FINA camada deve ser aplicada.
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Substituição de pallets de RF

 Recoloque todos os parafusos ALLEN novamente. Lembre-se de dar um aperto de grande intensidade 
neles. Esse aperto deve ser gradual, ou seja, primeiramente se dá um pequeno aperto em todos e na sequência 
ir apertando um a um mantendo sempre um mesmo torque. 
 Não deixe parafusos frouxos ou mal apertados, isso poderá provocar falta de contato com o dissipador 
de calor do equipamento e por não transferir corretamente o calor poderá levar o módulo à queima por problema 
de stress térmico.
 Recoloque o cabo de alimentação do circuito de bias e faça as soldas dos cabos de saída de RF, de 
entrada de RF e também da alimentação de 50V.
 Terminado os serviços, certifique-se que todos os cabos foram colocados em posição satisfatória, que 
não existam curto-circuitos e a solda deve ser muito bem feita, sem faltas e sem excessos.
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República Federativa do Brasil 

Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº 05712-20-02884

Validade: Indeterminada

Emissão: 11/05/2020

Fabricante: 

CNPJ:02.515.652/0001-94 

SINTECK SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 
Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 20CTCP0648/00, emitido pelo

ASSOCIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO PARA TELECOMUNICAÇÕES, RADIODIFUSÃO,CINEMA, VÍDEO, E AUDIO-VISUAL . Esta

homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as

condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria: 

Transmissor de Radiodifusão Sonora em FM - II

Modelo - Nome Comercial (s): 

XT - 10000 - (XT - 10000) /XT - 6000 - (XT - 6000) /XT - 5000 - (XT - 5000) /XT - 4000 - (XT - 4000) /XT - 3000 - (XT - 3000) /XT - 2000 - (XT - 2000) /XT -

1000 - (XT - 1000) /XT - 500 - (XT - 500) /XT - 300 - (XT - 300) /XT - 150 - (XT - 150)

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx (MHz) Potência Máxima de Saída (W) Designação de Emissões

88,0 a 108,0 10.000,0 180KF3EGN/256KF8EHF/348KF8EWF

Observações 

Na sua utilização o produto deve estar ajustado na(s) potência(s) e frequência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de

telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características

técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e

Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva

Gerente de Certificação e Numeração

Certificação Anatel
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