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Kit de Suporte de Montagem de Antena Re-

mota

User guide for UA505-RSMA remote antenna mounting bracket kit.
Version: 2.0 (2023-A)
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UA505-RSMA   
Kit de Suporte de Montagem de Antena Remota

Geral
O Kit do Suporte de Montagem da Antena Remota UA505-RSMA auxilia na montagem da antena que fica distante do receptor 
ou do bastidor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: As antenas e as peças de fixação do suporte de montagem (parafusos, arruelas e porcas) não estão incluídos neste kit.

Dimensões do suporte de parede: 84,52 x 63,5 x 77,02 mm (A x L x P)

Componentes Incluídos
Adaptadores de Antepara SMA Reversos, arruela de pressão, porca 95A32436

Kit do Suporte de Montagem da Antena Remota UA505-RSMA

Cabo SMA Reverso de 6 pol. 95F31216

Posicionamento de Antena Remota
Siga estas diretrizes ao montar antenas remotamente:

Reduza a distância entre o transmissor e a antena.
Deixe as antenas longes umas das outras para melhorar o desempenho.
Posicione as antenas de modo que não haja nada obstruindo a linha de vista até o transmissor, incluindo a plateia.
Mantenha as antenas afastadas de objetos metálicos e de quaisquer outras antenas.
Use somente cabo SMA reverso de baixa perda para evitar sinal de RF de baixa qualidade.

Consulte as especificações do cabo e calcule a perda de sinal da extensão desejada de cabo.
Use um comprimento contínuo de cabo da antena até o receptor para melhorar a confiabilidade do sinal.
Sempre execute uma inspeção visual para verificar a cobertura antes de usar um sistema sem fio durante um discurso ou 
apresentação. Experimente vários posicionamentos de antena para encontrar o local ideal. Se necessário, marque os 
pontos cegos e peça que os apresentadores ou artistas evitem tais áreas.

Montagem do Suporte
Se possível, evite montar antenas próximo a pontos de acesso Wi-Fi ou outros dispositivos 2,4 GHz.
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Montagem em Parede

Montagem em Pedestal de Microfone
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