
UA505-RSMA
Kit Braket Pemasangan Antena Jarak Jauh

User guide for UA505-RSMA remote antenna mounting bracket kit.
Version: 2.0 (2023-A)
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UA505-RSMA   
Kit Braket Pemasangan Antena Jarak Jauh

Umum
Kit Braket Pemasangan Antena Jarak Jauh Shure UA505-RSMA memungkinkan Anda memasang antena jauh dari penerima 
atau rak peralatan.

CATATAN: Antena dan perangkat keras pemasangan braket (sekrup, cincin, dan mur) tidak termasuk dalam kit ini.

Dimensi braket dinding: 84,52 x 63,5 x 77,02 mm (P x L x T)

Komponen yang disertakan
Adaptor Bulkhead SMA Polaritas Terbalik, lockwasher, mur 95A32436

Kit Braket Pemasangan Antena Jarak Jauh UA505-RSMA

Kabel SMA Polaritas Terbalik 6" 95F31216

Penempatan Antena secara Jarak Jauh
Ikuti panduan ini saat memasang antena di kejauhan:

Kurangi jarak antara pemancar dan antena.
Pasang antena berjauhan satu sama lain untuk meningkatkan kinerja.
Tempatkan antena sedemikian rupa sehingga tidak ada apa pun yang menghalangi jarak pandang ke pemancar, 
termasuk penonton.
Selalu jauhkan antena dari benda logam dan antena lain.
Gunakan hanya kabel SMA balik low-loss untuk menghindari sinyal RF yang lemah.

Pelajari spesifikasi kabel dan hitung sinyal yang hilang untuk bentangan kabel yang diinginkan.
Gunakan kabel tanpa sambungan dari antena ke receiver untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Selalu jalankan tes keliling untuk memastikan jangkauan sebelum menggunakan sistem nirkabel selama pidato atau 
pertunjukan. Lakukan eksperimen penempatan antena untuk mendapatkan lokasi yang optimal. Bila perlu, tandai titik 
gangguan dan minta pembawa acara atau artis menjauhi tempat tersebut.

Memasang Braket
Hindari memasang antena di dekat titik akses Wi-Fi atau perangkat 2,4 GHz lainnya sebisa mungkin.
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Pemasangan Dinding

Pemasangan Dudukan Mikrofon
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