
MXA-MUTE
Botão Mudo da Rede

Shure MXA Network Mute Button user guide. Learn how to connect 1 or many PoE-powered mute buttons to Shure mics and processors to 
control muting and unmuting. 
Version: 2.7 (2022-L)
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MXA-MUTE   
Botão Mudo da Rede

Visão geral do botão Mudo da Rede do MXA
O botão Mudo da Rede do MXA é um botão de mudo acessório configurável alimentado por PoE projetado para emudecer e 
desativar o emudecimento de produtos em rede da Shure, incluindo microfones de matriz Microflex Advance , IntelliMix
P300, IntelliMix Room e ANIUSB-MATRIX. Um ou muitos dos botões de mudo de perfil baixo sensíveis ao toque podem ser 
configurados para emudecer um ou vários microfones MXA, dependendo das necessidades do usuário ou das configurações 
da sala.

Software de configuração do sistema do Designer para fácil configuração e instalação
Software de gerenciamento de ativo de áudio SystemOn  para gerenciamento e resolução de problemas remotos
Alimentado por PoE
Compatível com sistemas de controle de terceiros através de cadeias de comando programáveis
Status do LED com cores e brilho configuráveis
Fácil instalação na mesa em furos de 25 mm (1 polegada) ou 22 mm (7/8 polegadas)

® ™ ®

™



Shure Incorporated

4/19

1.

2.

3.

4.

5.
◦

◦

6.

Peças do botão Mudo da Rede do MXA

Botão de Mudo

Pressione para emudecer dispositivos conectados. Os modos Toggle, push-to-talk e push-to-mute também estão dis-
poníveis.

Tubo do botão de mudo

Insira no orifício da mesa.

Anel de luz

Abra o botão de mudo no Designer para controlar a cor e o brilho.

Porta de Rede

Conecte um cabo Cat5e (ou superior) que forneça PoE (Power over Ethernet) aqui.

Botão Reset
Redefinição de rede (pressione por 4 a 8 segundos): redefine todas as configurações de IP de controle da Shure 
para os padrões de fábrica.
Redefinição completa aos padrões de fábrica (mantenha pressionado por mais de 8 segundos): redefine todas 
as definições de rede e configuração para os padrões de fábrica.

Cabo de alimentação

Ligue ao conector de alimentação de 8 pinos na base.
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Conector do cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação de 8 pinos aqui.

Base

Situa-se sob a superfície da mesa e fornece sinais de alimentação e controle para o botão de mudo.

Passa-fio

Use para ajuste do tubo em orifícios de 22 ou 25 mm (7/8 ou 1 polegada).

Espaçador

Use os espaçadores para ajustar a posição da porta de rede na base sob a mesa.

Variações do Modelo
SKU Descrição

MXA-NMB Botão Mudo da Rede

MXA-NMB/BLANK Botão de mudo da rede sem o ícone de mudo

O que há na caixa
Botão de Mudo
Base
Passa-fio
Espaçadores (2)

Como funciona o botão Mudo da Rede
O botão mudo da rede é uma solução de emudecimento simples para salas sem microfone na mesa, para quando o microfo-
ne não tiver botão de emudecimento ou para quando você precisar de outra maneira de controlar o emudecimento. Use o 
software Shure Designer para vincular botões de mudo a um dispositivo compatível.

Você pode vincular botões de mudo a microfones Shure, DSPs ou interfaces de rede de áudio. Ao vincular botões de mudo a 
um DSP ou interface de rede de áudio, todos os dispositivos compatíveis conectados ao DSP ou à interface de rede de áudio 
correspondem ao status de mudo do botão.

Por exemplo, nesta sala, 2 botões de mudo estão ligados a um P300. Dois microfones MXA910 estão conectados ao P300 e 
o P300 envia o sinal de extremidade próxima a um codec de software em execução em um computador. Quando você pressi-
ona um dos botões de mudo, todos os dispositivos conectados mostram o status de mudo correto. O sinal é emudecido no 
melhor ponto da cadeia de sinal para o desempenho do DSP.
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Vinculação de botões de mudo a um dispositivo
Use o Designer para vincular um ou mais botões de mudo a um dispositivo. Quando você vincula o botão de mudo a dispositi-
vos Shure com o IntelliMix DSP, o AEC permanece convergente para oferecer o melhor desempenho.

Na maioria das salas, todos os botões de mudo controlam o emudecimento para o mesmo dispositivo. Para configurar isso:

Crie uma sala no Designer.
Adicione os botões de mudo e outros dispositivos Shure na sala.
Abra a sala e acesse Roteamento.

De lá, você pode vincular os botões de mudo aos dispositivos compatíveis.

Arraste e solte a partir de cada um dos botões de mudo para o dispositivo que deseja emudecer.

Em salas com pelo menos 1 microfone e 1 processador de áudio, você pode usar o fluxo de trabalho Otimizar para 
permitir que o Designer crie rotas de controle de mudo automaticamente para você.

Use essas diretrizes para escolher o dispositivo ao qual o botão de mudo será vinculado:

Microfone com IntelliMix DSP (MXA910 ou MXA710), sem DSP separado: vincule os botões de mudo ao microfo-
ne.

Um ou mais microfones conectados a um DSP separado (P300, IntelliMix Room, ou ANIUSB-MATRIX): vincule 
os botões de mudo ao DSP.
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Microfone conectado ao DSP de terceiros: se estiver usando a saída IntelliMix do microfone, vincule o botão de mu-
do ao microfone. Se estiver usando as saídas diretas do microfone, use as cadeias de comando de terceiros para con-
figurar o emudecimento.

Compatible Devices
You can link the mute button to the following devices to control muting:

MXA310
MXA710
MXA910
MXA920
ANIUSB-MATRIX (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix P300 (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix Room (Also mutes supported soft codecs connected by USB)

Sincronizar mudo
A sincronização do modo mudo garante que todos os dispositivos conectados em um sistema de conferência tenham o modo 
mudo ativado ou desativado ao mesmo tempo e no ponto correto no caminho do sinal. O status de mudo é sincronizado nos 
dispositivos usando sinais lógicos ou conexões USB.

Para usar a sincronização do modo mudo, certifique-se de que a lógica esteja ativada em todos os dispositivos.

O fluxo de trabalho Optimize do Designer ajusta todas as configurações de sincronização do modo mudo necessárias para vo-
cê.

Dispositivos lógicos Shure compatíveis:

P300 (Também emudece os codecs de software suportados conectados por USB)
ANIUSB-MATRIX (Também emudece os codecs de software suportados conectados por USB)
Software IntelliMix Room (Também emudece os codecs de software suportados conectados por USB)
MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
Botão Mudo da Rede
ANI22-BLOCK
ANI4IN-BLOCK
Microfones MX habilitados para lógica conectados a ANI22-BLOCK ou ANI4IN-BLOCK

MX392
MX395-LED
MX396
MX405/410/415

https://pubs.shure.com/guide/MXA310
https://pubs.shure.com/guide/MXA710
https://pubs.shure.com/guide/MXA910
https://pubs.shure.com/guide/MXA920
https://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://pubs.shure.com/guide/P300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
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Para ativar a sincronização do modo mudo:

Abra o dispositivo no Designer ou no aplicativo da web. Acesse Configurações > Controle de lógica.
Ajuste a Função de controle de mudo para Saída de lógica.
MXA310: Acesse Luzes e configure o estilo para Anel.

Para obter ajuda com implementações específicas da sincronização do modo mudo, consulte nossas Perguntas Frequentes.

Instalação do botão Mudo
O botão de mudo se encaixa em mesas com espessura entre 8 a 52 mm (0,31 e 2,05 polegadas).

Para começar, você precisará de:

Broca de 22 ou 25 mm (7/8 ou 1 polegada)

Faça um furo na mesa. Você pode usar uma broca de 22 ou 25 mm (7/8 ou 1 polegada), porque o passa-fio acomoda 
ambos os tamanhos. O tubo do botão de mudo possui 22 mm (7/8 polegada) de largura.

Insira o tubo do botão de mudo no orifício.

https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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Deslize o passa-fio no o tubo para que fique nivelado contra o fundo da mesa.
Orifício de 22 mm (7/8 polegada): passa-fio apontando para baixo
Orifício de 25 mm (1 polegada): passa-fio apontando para cima

Opcional: adicione 1 ou mais dos espaçadores incluídos entre o passa-fio e a base para ajudar a posicionar a porta 
de rede sob a mesa. Os espaçadores permitem várias posições de porta de rede.

Deslize a base no tubo e aperte-a manualmente até que fique encaixada na mesa. Você pode querer segurar a parte 
superior do botão de mudo ao apertar a base para manter o ícone de mudo corretamente posicionado na mesa.
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Ligue o cabo de alimentação de 8 pinos ao conector de alimentação na base.

Conecte um cabo Ethernet Cat5e (ou superior) à porta de rede. Certifique-se de que o cabo forneça Power over Ether-
net a partir de um interruptor de rede ou injetor de PoE.
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Verifique se o anel de luz do botão de mudo acende depois de ligar o cabo Ethernet.
Para vincular o botão de mudo a outros dispositivos e controlar outras configurações, abra-o no software Shure Desig-
ner.

Power Over Ethernet (PoE)
Esse dispositivo exige PoE para funcionar. Ele é compatível com todas as fontes de PoE.

A alimentação por meio de Ethernet é fornecida de uma das formas a seguir:

Um switch de rede que fornece PoE
Um dispositivo injetor de PoE

Controle de dispositivos com o Software Shure Designer
Para controlar as configurações desse dispositivo, use o software Shure Designer. O Designer permite que integradores e pla-
nejadores de sistemas projetem a cobertura de áudio para instalações usando microfones MXA e outros dispositivos de rede 
Shure.

Para acessar seu dispositivo no Designer:

Faça o download e instale o Designer em um computador conectado à mesma rede que seu dispositivo.
Abra o Designer e verifique se você está conectado à rede correta em Configurações.
Clique em Dispositivos on-line. Uma lista de dispositivos on-line aparece.
Para identificar os dispositivos, clique no ícone do produto para piscar as luzes em um dispositivo. Selecione seu dis-
positivo na lista e clique em Configurar para controlar as configurações do dispositivo.

Saiba mais em shure.com/designer.

Você também pode acessar as configurações do dispositivo usando o Shure Web Device Discovery.

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
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Como usar o fluxo de trabalho Optimize do Designer
O fluxo de trabalho Optimize do Designer acelera o processo de conexão dos sistemas com pelo menos 1 microfone e 1 pro-
cessador de áudio. O Optimize cria também rotas de controle de mudo em salas com os botões de mudo da rede do MXA. Ao 
selecionar o Optimize em uma sala, o Designer faz o seguinte:

Cria rotas de áudio e rotas de controle de mudo
Ajusta as configurações de áudio
Ativa a sincronização do modo mudo
Ativa o controle da lógica do LED para os dispositivos pertinentes

As configurações são otimizadas para sua combinação de dispositivos específica. Você pode personalizar ainda mais as con-
figurações, mas o fluxo de trabalho Optimize oferece um bom ponto de partida.

Depois de otimizar uma sala, verifique e ajuste as configurações de acordo com as suas necessidades. Essas etapas podem 
incluir:

Exclusão de rotas desnecessárias.
Verificação dos níveis e ajuste do ganho.
Confirmação de que os sinais de referência do AEC estão roteados corretamente.
Ajuste fino dos blocos de DSP conforme necessário.

Dispositivos compatíveis:

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
P300
IntelliMix Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Botão mudo da rede do MXA

Para usar o fluxo de trabalho Optimize:

Coloque todos os dispositivos relevantes em uma mesma sala.
Selecione Otimizar. O Designer otimiza as configurações do microfone e do DSP para a sua combinação de equipa-
mentos.

Se remover ou adicionar dispositivos, selecione Otimizar novamente.

Como atualizar o firmware usando Designer
Aplica-se à versão 4.2 e mais recente do Designer.

Antes de configurar os dispositivos, verifique se há atualizações de firmware usando o Designer para aproveitar os novos re-
cursos e melhorias. Para a maioria dos produtos, você também pode instalar o firmware usando o Shure Update Utility.

Para atualizar:

Abra o Designer. Se houver um novo firmware que você ainda não baixou, o Designer mostra um banner com o núme-
ro de atualizações disponíveis. Clique para fazer download do firmware.
Acesse Dispositivos online e encontre seus dispositivos.

https://www.shure.com/firmware
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Escolha uma versão de firmware para cada dispositivo na coluna Firmware disponível. Certifique-se de que ninguém 
esteja editando as configurações do dispositivo durante uma atualização.
Marque a caixa de seleção ao lado de cada dispositivo que você planeja atualizar e clique em Atualizar firmware. Os 
dispositivos podem desaparecer de Dispositivos online durante uma atualização. Não feche o Designer durante a atua-
lização do firmware.

Versões do Firmware
Ao atualizar o firmware do receptor, atualize todo o hardware com a mesma versão do firmware para assegurar operação con-
sistente.

O firmware de todos os dispositivos tem o formato PRINCIPAL.SECUNDÁRIO.PATCH (por exemplo, 1.2.14). No mínimo, to-
dos os dispositivos na rede devem ter os mesmos números de versão de firmware PRINCIPAIS e SECUNDÁRIOS (por exem-
plo, 1.2.x).

Light Ring
Você pode controlar a cor, o brilho e o status do anel de luz usando o Designer. Abra a janela de configuração do botão de 
mudo e vá para Configurações > Luzes para ajustar as configurações.

Mute Settings
To control mute settings, open the mute button's configuration window in Designer and go to Settings > Logic control.

Mute Control Function Options

Logic out: Mute button synchronizes mute state for Shure devices connected to it in Designer
Use for Shure devices controlled in Designer.

Disabled: Button control is disabled. Mute button reports MUTE_BUTTON_STATUS command when button is pressed.
Use for systems that include third-party devices controlled by command strings (such as AMX or Crestron).
Do not link the mute button to devices in Designer if using third-party devices and command strings.

Note: For best results, don't set the button to Logic out if setting up a system that uses command strings. This use can create mismatched mute states and is 
not recommended.

Mute Control Modes

Toggle: Press the button to toggle between muted and unmuted.
Push-to-talk: Press and hold the button to unmute the microphone.
Push-to-mute: Press and hold the button to mute the microphone.

IP Ports and Protocols
Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description
Factory De-
fault

21 TCP FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed

https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
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Port TCP/UDP Protocol Description
Factory De-
fault

22 TCP SSH Secure Shell Interface Closed

23 TCP Telnet Not supported Closed

53 UDP DNS Domain Name System Closed

68 UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

80* TCP HTTP Required to launch embedded web server Open

443 TCP HTTPS Not supported Closed

2202 TCP ASCII Required for third-party control strings Open

5353 UDP mDNS Required for device discovery Open

5568 UDP SDT (multicast) Required for inter-device communication Open

57383 UDP SDT (unicast) Required for inter-device communication Open

8023 TCP Telnet Debug console interface Closed

8180 TCP HTML Required for web application (legacy firmware only) Open

8427 UDP SLP (multicast) Required for inter-device communication Open

64000 TCP Telnet Required for Shure firmware update Open

These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

Usar um Sistema de Controle de Terceiros
Este dispositivo envia e recebe comandos lógicos através da rede. Muitos parâmetros controlados por meio do Designer po-
dem ser controlados usando um sistema de controle de terceiros com a cadeia de comando apropriada.

Aplicações comuns:

Mudo
Cor e comportamento do LED
Predefinições de carregamento
Níveis de ajuste

Uma lista completa de cadeias de comando está disponível em:

pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE.

†

†

†

*

†

https://pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE
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Especificações
Tipo de Conector

RJ45,Cabo de alimentação de 8 pinos

Requisitos de Cabo
Cat 5e ou superior (cabo blindado recomendado)

Requisitos de Alimentação Elétrica
Power over Ethernet (PoE), Classe 1

Consumo de Energia
2 W, máximo

Peso
0.43 kg (0.95 lbs)

Software de controle
Shure Designer

Classificação de proteção de entrada
IEC 60529 IPX1

Faixa de Temperatura de Operação
−6,7°C (20°F) a 40°C (104°F)

Faixa de Temperatura de Armazenamento
−29°C (-20°F) a 74°C (165°F)

Dimensões
Base 3.74 x 3.74 x 1.06 pol. (94.96 x 94.96 x 27.04 mm) A x L x P

Botão de Mudo 1.54 x 1.54 x 0.2 pol. (39.02 x 39.02 x 5.02 mm) A x L x P

Tubo do botão de mudo 0.87 x 0.87 x 3.03 pol. (22 x 22 x 76.98 mm) A x L x P

Passa-fio 1.97 x 1.97 x 0.31 pol. (49.97 x 49.97 x 8 mm) A x L x P

Espaçador 1.93 x 1.93 x 0.05 pol. (49 x 49 x 1.2 mm) A x L x P
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Entre em contato com o suporte ao cliente
Não encontrou o que precisava? Entre em contato com o nosso suporte ao cliente para receber ajuda.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
LEIA estas instruções.
GUARDE estas instruções.
PRESTE ATENÇÃO em todas as instruções.
SIGA todas as instruções.
NÃO use este aparelho perto de água.
LIMPE SOMENTE com um pano seco.
NÃO bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Deixe distâncias suficientes para ventilação adequada e instale 
de acordo com as instruções do fabricante.
NÃO instale próximo de nenhuma fonte de calor, tais como fogo aceso, radiadores, bocais de aquecimento, fornos ou 
outros aparelhos que produzam calor (inclusive amplificadores). Não coloque fontes de chamas sobre o produto.
NÃO inutilize as características de segurança do conector polarizado ou com pino de aterramento. Um conector polari-
zado possui duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um conector com pino de aterramento possui duas lâ-

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form


Shure Incorporated

18/19

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

minas e um terceiro pino de aterramento. É fornecida uma lâmina mais larga ou o terceiro pino para a sua segurança. 
Se por acaso o conector não se encaixar na tomada, chame um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
PROTEJA o cabo de alimentação, evitando que seja pisado ou que enrosque, especialmente nos conectores, nas to-
madas elétricas de emprego geral e no ponto onde elas saem do aparelho.
USE SOMENTE acessórios/apetrechos especificados pelo fabricante.
USE somente com um carrinho, pedestal, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o 
aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao movimentar o conjunto aparelho/carrinho para evitar danos 
com a queda do mesmo.

DESLIGUE este aparelho da tomada elétrica durante tempestades com relâmpagos ou quando não seja utilizado por 
longo período.
DEIXE toda a manutenção sob a responsabilidade de uma equipe de manutenção qualificada. É necessário realizar a 
manutenção quando por algum motivo o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como por exemplo por dano 
do cabo de alimentação elétrica ou do seu conector, por derramamento de líquido ou queda de objetos no aparelho, se 
o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à umidade, não esteja operando normalmente ou tenha sofrido queda.
NÃO exponha o aparelho a respingos ou goteiras. NÃO coloque objetos cheios de líquidos, tais como vasos, sobre o 
aparelho.
O plugue MAINS (rede elétrica) ou um acoplador de aparelho deve estar sempre pronto para operação.
O ruído aéreo do Aparelho não ultrapassa 70 dB (A).
O aparelho com construção CLASSE I deve estar conectado à tomada da rede elétrica com ligação à terra.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
Não tente modificar este produto pois pode resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.
Opere este produto dentro da faixa de temperatura de operação especificada.

Este símbolo indica que existe nesta unidade tensão perigosa que apresenta risco de choque elétrico.

Este símbolo indica que existem instruções operação e manutenção importantes na literatura que acompanha 
esta unidade.

Informações importantes do produto
Este equipamento destina-se a ser usado em aplicações de áudio profissionais.

Esse dispositivo deve ser conectado somente a redes PoE sem roteamento para a fábrica externa.

Observação: Este dispositivo não deve ser conectado diretamente a uma rede pública de Internet.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento.

Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados) pode 
degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

Siga o esquema de reciclagem de sua região para baterias, embalagem e resíduos eletrônicos.
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Informações para o usuário
O teste executado neste equipamento comprova que ele se encontra dentro dos limites preconizados para dispositivos digitais 
da classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC (Federal Communications Comission). Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções do fabri-
cante, pode causar interferência na recepção de rádio e televisão.

Aviso: Os regulamentos da FCC determinam que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Shure In-
corporated podem anular sua autoridade para operar este equipamento.

Estes limites foram projetados para fornecer razoável proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. 
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instru-
ções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão in-
terferências em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou te-
levisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando 
uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou relocar a antena de recepção.
Aumentar a separação entre o equipamento e o receiver.
Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente ao que o receiver está conectado.
Consultar o representante de vendas ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a se-
guir:

Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação 
indesejada.

Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a Canadian ICES-003.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida da Shure Incorporated ou de qualquer um dos seus representantes eu-
ropeus. Para informações de contato, visite www.shure.com
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