
VRD108 - Sistema Vertical Array Passivo compacto de alto 
desempenho, projetado para sonorização com alta performance em 
conjunto com o modelo VRD108A.

Possui ampla cobertura horizontal permitindo a 
sonorização de grandes áreas laterais ao eixo da caixa. Na vertical a 
cobertura é dependente da altura do empilhamento das caixas do 
array.

O sistema de Fly é construído com aço e corte a “Laser” 
para garantir precisão nos encaixes. O sistema de Fly Bar (”Bumper”) 
é projetado para suportar até 16 unidades (8x VRD108A + 8x 
VRD108).

A via de alta frequência é composta por dois drivers de 
compressão de garganta 1”, diafragma de titânium, bobina de 1” e 
montagem do ímã otimizada para alta eficiência. Cada driver é 
acoplado a um guia de ondas (

 ,

A via de média freqüência (low-mid) possui 
um alto-falante de 8”.

Sistema indicado para sonorização de pequenos eventos.

difusor de ondas cilíndricas). Este 
dispositivo usado para a reprodução de altas frequências, é capaz de 
alinhar no tempo as ondasque entram nele, desse modo na estreita 
abertura retangular vertical em sua frente, as ondas sonoras estão 
perfeitamente coerentes. 

Caixa sistema vertical array passivo. Dois drivers de compressão 
acoplados em guias de onda para a via de alta frequência, um alto-
falante de 8” para via de média frequência;

Sistema de “Grid” especial para a angulação das caixas e 
sustentação do sistema ;

®
Conectores de entrada 2x Speakon 4 pólos;
Potência elétrica admissível de 250W@8 Ohms para via de médios 
e 70W@8 Ohms para via de agudos ;
Acabamento em poliéster preto;
Tela em aço com pintura eletrostática preta e filtro de poliestireno 

com células abertas;
Construção em madeira multi-laminada com colagem especial e 

pintura impermeável;
Angulação máxima de 10 graus com passos de 1 grau.

Dados Técnicos
No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.
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Descrição

Características Dimensões

LATERALFRENTE

480 mm 400 mm

26
0 

m
m

191 m
m



Dados Técnicos
No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.

ATTACK  DO  BRASIL  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  APARELHOS  DE  SOM  LTDA.
Fone: (43) 2102-0100

 www.attack.com.br -------  attack@attack.com.br

2

Nunca exceda a máxima potência admissível, sob pena de queimar ou diminuir a vida útil dos transdutores;
Utilize sempre cabos e conexões de alta qualidade. Aconselhamos a utilização dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wireconex 
(www.wireconex.com);
Em caso de problemas com amplificadores ou transdutores contactar imediatamente a assistência técnica da Attack do Brasil. Em hipótese 
alguma efetue reparos sem orientação técnica qualificada.

  

Observações

Hz

Hz

Range de frequência máximo recomendado. A resposta de 
frequência depende das condições acústicas do ambiente

Medida em campo livre, plano ao terra, resolução de 1/3 de oitava 
 a 2 metros de distância

80 a 20k

100 a 18k

Acústica
Range de Operação

Resposta em Frequência (-10dB)

Parâmetro Especificação Unidade Condições e Comentários

DADOS
TÉCNICOSVRD108

VERTICAL PASSIVE SYSTEM

dB SPL
dB SPL

dB SPL
dB SPL

109 dB (Z) / 107 dB (A) @ 1m
115 dB (Z) / 113 dB (A) @ 1m

122 dB (Z) / 120 dB (A) @ 1m
128 dB (Z) / 126 dB (A) @ 1m

Máximo SPL Médio Linear
Campo livre
Plano ao terra

Máximo SPL de Pico Linear
Campo livre
Plano ao terra

Graus

Ω
Ω

W
W

kg

mm
mm
mm

Bass Reflex
Driver Titanium + Wave Guide

Potência RMS, THD+N máxima de 1%
Potência RMS, THD+N máxima de 1%

®Speakon 4 pólos
Líquido
Compensado Multilaminado

Pintura eletrostática preta

100
Depende do empilhamento

1x 8”
 2x 1” Compression Driver

8
8

250
70

2x
20

Madeira
Poliéster Preto

Aço

260
480
400

Cobertura Horizontal
Cobertura Vertical
Transdutores
Low
Mid-High
Impedância Nominal
Low
Mid-High
Potência Admissível
Low @ 8Ω
Mid-High @ 8Ω
Dados Gerais
Conectores de Entrada
Peso
Construção
Acabamento
Tela
Dimensões
Altura
Largura
Profundidade

Medido com sinal de ruído rosa (FC = 12 dB), SPL médio mantido 
por mínimo de uma hora, microfone no eixo. O valor de SPL médio 
(medido com curva de ponderação Z) em campo livre é utilizado no 
arquivo GLL para uso em predição nos softwares Ease Focus e Ease. 

Medido com sinal de ruído rosa (FC = 12 dB), SPL de pico linear 
mantido por mínimo de uma hora, microfone no eixo. 


