
PA421B PA821B
Pemadu Antena

Shure PA421B PA821B Antenna Combiner online user guide. Includes how to use multiple transmitters and combiners with an antenna and 
specifications
Version: 1.3 (2023-A)
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PA421B PA821B   
Pemadu Antena

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
BACA petunjuk ini.
SIMPAN petunjuk ini.
PATUHI semua peringatan.
IKUTI semua petunjuk.
JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Berikan jarak yang cukup dengan lubang udara yang cukup dan pasang 
sesuai petunjuk pabrik.
JANGAN pasang dekat dengan sumber panas seperti nyala api terbuka, radiator, kisi-kisi tungku pemanas, kompor, 
atau perangkat lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas. Jangan taruh sumber api terbuka pada produk ini.
JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pembumian. Steker terpolarisasi memiliki dua bilah 
di mana bilah yang satu lebih lebar dari yang lain. Steker jenis pembumian memiliki dua bilah dan tonjolan pembumian 
ketiga. Bilah yang lebih lebar atau tonjolan ketiga disediakan untuk keselamatan Anda. Jika steker yang disediakan 
tidak cocok dengan stopkontak Anda, hubungi petugas listrik untuk penggantian stopkontak yang sudah lama itu.
LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang 
menonjol dari perangkat.
HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
GUNAKAN hanya dengan kereta dorong, penyangga, tripod, braket atau meja yang ditetapkan oleh pabrikan, atau 
yang dijual bersama perangkat tersebut. Bila menggunakan kereta dorong, gunakan secara hati-hati ketika 
memindahkan secara bersama-sama kereta dorong/perangkat tersebut untuk menghindari cedera karena perangkat 
terguling.

CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
SERAHKAN semua servis ke petugas ahli. Servis diperlukan apabila perangkat tersebut sudah rusak dalam cara apa 
pun, seperti kabel catu daya atau steker rusak, cairan tertumpah atau ada benda yang jatuh ke dalam perangkat, 
perangkat sudah terpapar hujan atau lembap, tidak bekerja normal, atau perangkat pernah jatuh.
JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN letakkan benda yang penuh dengan cairan, 
seperti pot bunga di atas perangkat tersebut.
Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB (A).
Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak soket INDUK dengan sambungan 
pembumian pengaman.
Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini dengan hujan atau lembap.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan 
produk.
Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.
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Simbol ini menunjukkan bahwa voltase berbahaya yang menimbulkan resiko atau sengatan terdapat di dalam 
unit ini.

Simbol ini menunjukkan bahwa terdapat petunjuk kerja dan pemeliharaan penting pada bacaan yang 
melengkapi unit ini.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Petunjuk Pembuangan Peralatan Listrik dan Elektronik)

Di Uni Eropa dan Inggris, label ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga. Produk 
ini harus diserahkan pada fasilitas yang tepat untuk memungkinkan pemulihan dan daur ulang.

Peringatan Paparan FR Komisi Komunikasi Federal:

Antena yang digunakan untuk maksud sinyal pemancar dibatasi hingga penguatan maksimum 14 dBi. Semua antena yang 
dipasang harus mematuhi persyaratan pemisahan minimum dari semua pengguna dan orang-orang disekitarnya. Petunjuk 
berikut harus digunakan begitu memperhitungkan jarak pemisahan.

Antena harus harus dipasang sedemikian rupa sehingga di bawah kondisi normal, petugas tidak dapat mencapai dalam jarak 
72 cm ((~2,5 kaki) dari setiap antena. Dengan dipatuhinya pemisahan minimum ini akan menjamin bahwa petugas atau orang 
yang berada disekitarnya tidak dapat melampaui paparan FR di luar batas maksimum yang diizinkan sebagaimana ditetapkan 
sebesar 47 CFR 1.1310, yakni batas bagi Paparan Populasi Umum/Tidak Terkontrol.

PERINGATAN: Voltase pada peralatan ini membahayakan keselamatan. Komponen bagian dalam tidak dapat diservis pengguna. Serahkan semua servis ke 
petugas ahli. Sertifikasi keamanan tidak berlaku jika voltase kerja yang ditetapkan pabrik diubah.

Catatan: Gunakan saja receiver dengan catu daya yang disertakan atau setara yang diakui Shure.

Deskripsi Umum
Pemadu antena Shure dengan aktif mengombinasikan output RF dari banyak pemancar IEM nirkabel ke satu antena, 
meningkatkan kinerja RF dan menghemat ruang rak.

Fitur
Mengurangi artefak intermodulasi untuk lingkungan RF yang lebih bersih
Operasi wideband (470-865 MHz atau 865-960 MHz)
Rantai daisykan hingga 2 pemadu dengan port ekspansi.
Sediakan daya DC ke pemancar IEM yang kompatibel.
LED merupakan indikasi keberadaan sinyal, kelebihan sinyal, dan penarikan arus

Variasi Model
Pemadu antena Shure untuk sistem pemantau personal nirkabel IEM Shure tersedia dalam konfigurasi yang dapat disusun 
sebagai rak empat saluran dan delapan saluran.

Model Jarak Frekuensi Input RF Stopkontak DC

PA421B 470-865 MHz 4 4

PA421BX 865-960 MHz 4 4

PA821B 470-865 MHz 8 0

PA821BX 865-960 MHz 8 0
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Pemadu antena tersedia dalam dua jarak frekuensi. Input RF memungkinkan hingga empat atau delapan (tergantung model) 
sistem IEM berbagi satu antena. Stopkontak DC dan kabel daya yang disertakan memungkinkan Anda untuk mendistribusikan 
daya ke hingga empat sistem IEM yang kompatibel tanpa membutuhkan catu daya eksternal.

Komponen yang disertakan

*(4) Kabel output daya DC 2 ft. disertakan hanya dengan pemadu empat saluran.

**Pemadu empat saluran dilengkapi dengan (4) kabel BNC 22 in. Pemadu delapan saluran dilengkapi dengan (8) kabel BNC 
22 in.

Panel Depan

① Konektor Antena Keluar 
Utama

Gunakan antena yang disertakan dengan pemancar, atau antena pasif Shure lain yang 
sesuai dengan jarak operasi RF.

② Indikator LED
Indikator LED pada PA421B dan PA421BX menampilkan sinyal RF dan tarikan arus DC. 
Indikator LED pada PA821B dan PA821BX hanya menampilkan sinyal RF. Lihat bagian pada 
Indikator LED untuk informasi selengkapnya.

③ Ventilasi Kipas Untuk pendinginan sistem.

④ Port Ekspansi
Sambungkan pemancar IEM atau pemadu lain untuk berbagi satu antena. Lihat bagian 
Menggunakan Banyak Pemadu Antena dengan Satu Antena untuk informasi sambungan.
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⑤ LED Daya

Hijau: Pemadu hidup
Merah: Menunjukkan kesalahan kipas
Berkedip hijau/merah: Suhu maksimum telah terlampaui

Peringatan! Jika suhu maksimum terlampaui, diperlukan perhatian khusus. Dinginkan 
pemadu. Jika kondisi berlanjut, kirimkan unit ke Servis dan Perbaikan Shure.

⑥ Sakelar Daya

Panel Belakang

① Input Daya Menyambungkan unit ke daya AC.

② Ventilasi Udara Buang Untuk pendinginan sistem.

③ Output Daya DC
Tersedia pada model PA421B dan PA421BX untuk memberi daya pemancar yang 
kompatibel

④ Input RF
PA421B: Menghubungkan hingga 4 output pemancar IEM
PA821B: Menghubungkan hingga ke 8 output pemancar IEM
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Instalasi

Petunjuk Pemasangan pada Rak
Jika dipasang pada rakitan rak tertutup atau multi unit, suhu selingkung operasi lingkungan rak mungkin lebih besar dari 
lingkungan ruang itu. Jaga suhu lingkungan pada atau di bawah suhu selingkung maksimum(Tma) yang ditetapkan oleh 
produsen peralatan yang dipasang.
Beri aliran udara yang memadai di dalam rak sebagaimana diperlukan oleh operasi aman peralatan.
Jangan timbulkan kondisi berbahaya dengan memasang peralatan di rak dengan beban mekanis yang tidak rata.
Ketika menyambungkan peralatan ke sirkuit catu daya, perhatikan efek kelebihan muat sirkuit yang mungkin dimiliki 
terhadap perlindungan arus berlebih dan pengabelan catu daya. Pertimbangkan semua nilai pelat nama peralatan ketika 
menangani masalah ini.
Pertahankan pertanahan peralatan yang dipasang rak. Beri perhatian khusus terhadap sambungan catu daya tak 
langsung ke sirkuit cabang (mis., soket tambahan).

Indikator LED
PA421B dan PA421BX
4 indikator LED RF teratas menampilkan keberadaan sinyal input.

Hijau = aktif
Merah = sinyal input RF kelebihan beban
Mati = tidak aktif

4 LED bawah menunjukkan aliran arus untuk setiap output DC.

Hijau= Perangkat dinyalakan.
Merah= Kelebihan beban arus.
Mati = tidak aktif
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PA421B dan PA421BX

PA821B dan PA821BX
Pemadu antena PA821B dan PA821BX memungkinkan hingga 8 pemancar menggunakan bersama satu antena. Indikator 
LED RF menampilkan keberadaan sinyal input.

Hijau = aktif
Merah = sinyal input RF kelebihan beban
Mati = tidak aktif

PA821B dan PA821BX

Catatan: Minimal sinyal RF diperlukan untuk mengaktifkan saluran. Lihat halaman spesifikasi untuk informasi lebih lanjut.
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Menggunakan Banyak Pemancar dengan Satu Antena

PA421B
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PA821B

Catatan: Gunakan catu daya eksternal atau kabel distribusi daya opsional untuk memasok daya ke pemancar tambahan. Pemadu PA821B dan PA821BX 
tidak memasok daya DC.
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Menggunakan Pemadu Beberapa Antena dengan Satu 
Antena

Spesifikasi
Dimensi
43 x 401 x 365 mm (1,7 x 15,8 x 14,4 in.), H x W x D

Berat
PA421B, PA421BX 4,3 kg (9,5 lbs)

PA821B, PA821BX 4,8 kg (10,5 lbs)

Jarak Suhu Kerja
-18°C (0°F) dengan 63°C (145°F)

Persyaratan-Persyaratan Daya
100 dengan 240 V AC, 50-60 Hz

Pengaliran Arus
PA421B, PA421BX (merujuk pada AC 120 V ) 1,09 A (109 VA)

PA821B, PA821BX (merujuk pada AC 120 V ) 1,59 A (159 VA)
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Pemakaian Daya
PA421B, PA421BX 98 W maksimal

PA821B, PA821BX 143 W maksimal

Input FR

Jenis Konektor
BNC

Konfigurasi
Aktif

Impedansi
50 Ω

Penguatan FR
0 dB (±2 dB)

Jarak Operasi Normal Input RF
hingga +20 dBm maksimal, terlindung hingga +24 dBm

Indikator LED Ambang Deteksi Minimum untuk Mengaktifkan Saluran
2,5 dBm

Ambang Batas Kelebihan Beban Indikator LED
>24 dBm

Output Utama

Jenis Konektor
BNC

Impedansi
50 Ω

Porta Perluasan

Jenis Konektor
BNC

Konfigurasi
Pasif

Impedansi
50 Ω
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Kehilangan sisipan
<4dB

Output DC (PA421B, PA421BX)

Tegangan Output
15  V DC

Arus Output
per output

660 mA maksimal

Daya pemancar
per output

9,9 W

Ambang Batas Deteksi Minimum Indikator Lampu LED
85 mA

Indikator LED Arus Lebih
>660 mA

Jarak Frekuensi FR
Gelombang Rentang Frekuensi

PA421B 470-865 MHz

PA421BX 865-960 MHz

PA821B 470-865 MHz

PA821BX 865-960 MHz

Aksesoris
Aksesori Tambahan

(4) Kabel BNC 22 in. *
(8) Kabel BNC 22 in. *
(1) Kabel Jumper BNC 11 in .
Kabel daya IEC***
(4) Kabel jumper daya output DC 2 ft. *

*Hanya PA421B dan PA421BX

**Hanya PA821B dan PA821BX
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***Kabel daya IEC disertakan standar. Beberapa wilayah disertai dengan beberapa kabel.

Aksesori Opsional
Antena dengan Arah Pasif
Antena Segala Arah Pasif
Antena Kumparan
Kabel Koaksial yang dihapus BNC saja

Kabel Antena dari Shure
Shure menawarkan kabel antena dengan ukuran dari 6 hingga 100 kaki.

Wireless Accessory Wizard
Shure Wireless Accessory Wizard adalah sumber daya untuk membantu menentukan aksesori RF yang tepat untuk sistem 
nirkabel Anda. Anda memberikan informasi dasar tentang pengaturan Anda dan mendapatkan rekomendasi item serta diagram 
sambungan.

Kunjungi https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard untuk mengakses Wireless Accessory Wizard.

Informasi bagi pengguna
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan mematuhi batasan yang berlaku untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 
15 dalam Aturan FCC. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika 
tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk dari produsen, dapat menyebabkan interferensi terhadap penerimaan radio dan 
televisi.

Pemberitahuan: Peraturan FCC menyatakan bahwa perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Shure Incurpurated 
dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap gangguan berbahaya untuk pemasangan di 
area pemukiman. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak 
dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan komunikasi radio. Walau demikian, 
tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan 
berbahaya terhadap penerimaan sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menyalakan dan mematikan 
peralatan, maka pengguna disarankan untuk berupaya memperbaiki gangguan tersebut dengan melakukan salah satu atau 
beberapa langkah berikut:

Arahkan ulang atau pindahkan antena receiver.
Tambah jarak pemisah antara peralatan dengan receiver.
Sambungkan peralatan ke stopkontak rangkaian listrik yang berbeda dari yang terhubung dengan receiver.
Tanyakan ke dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk meminta bantuan.

Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua kondisi berikut ini:

Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi yang berbahaya.
Perangkat ini harus memproses semua interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang menyebabkan operasi 
tak diinginkan.

Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.

https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard
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Untuk informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan masalah lain terkait kepatuhan FCC, harap hubungi Shure 
Incorporated, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714-4608 U.S.A. shure.com/contact

Arahan Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi bahan Kimia) (REACH)

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals/Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi Bahan Kimia) merupakan 
kerangka kerja peraturan perundangan zat kimia Uni Eropa (EU) dan Inggris (UK). Informasi mengenai zat yang memerlukan 
perhatian tinggi terkandung dalam produk-produk Shure dalam konsentrasi di atas 0,1% weight over weight (w/w) tersedia 
berdasarkan permintaan.

Harap perhatikan lingkungan. Produk elektronik dan kemasannya adalah bagian dari skema daur ulang regional dan tidak 
termasuk limbah rumah tangga biasa.

INFORMASI PERIZINAN
Perizinan: Izin kementerian untuk mengoperasikan peralatan ini mungkin diperlukan di beberapa wilayah. Konsultasikan 
dengan instansi negara Anda tentang persyaratan yang diperlukan. Perubahan atau modifikasi yang jelas tidak disetujui Shure 
Incorporated dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini. Izin peralatan mikrofon wireless (nirkabel) 
Shure adalah tanggung jawab pengguna, dan izin yang diberikan tergantung pada klasifikasi dan permohonan pengguna, dan 
pada frekuensi yang dipilih. Shure sangat mendorong pengguna agar menghubungi kantor telkom terkait dengan perizinan 
yang tepat, dan sebelum memilih dan memesan frekuensi.

Sertifikasi
Sesuai dengan persyaratan keamanan listrik berdasarkan IEC/EN 62368-1.

Disertifikasi berdasarkan FCC Bagian 74.

Disertifikasi oleh ISED di Kanada menurut RSS-123.

ID FCC: DD4PA421B. IC: 616A-PA421B.

ID FCC: DD4PA421BX. IC: 616A-PA421BX.

ID FCC: DD4PA821B. IC: 616A-PA821B.

ID FCC: DD4PA821BX. IC: 616A-PA821BX.

Perangkat digital kelas B ini memenuhi Canadian ICES-003.

Pemberitahuan: Peraturan industri Kanada menyatakan bahwa perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh 
Perusahaan Shure dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Produk ini memenuhi spesifikasi teknis Pengembangan Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Ekonomi di Kanada. Disertifikasi oleh 
ISED di Kanada berdasarkan RSS-247 dan RSS-GEN.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Pemberitahuan CE:
Dengan ini, Shure Incorporated menyatakan bahwa produk dengan Tanda CE ini telah dinilai memenuhi persyaratan Uni 
Eropa. Teks lengkap dari pernyataan kesesuaian Uni Eropa tersedia pada situs berikut: https://www.shure.com/en-EU/support/
declarations-of-conformity.

Perwakilan/Importir Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Departemen: Kepatuhan Global

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de

Pemberitahuan UKCA:
Dengan ini, Shure Incorporated menyatakan bahwa produk dengan Tanda UKCA ini telah dinilai memenuhi persyaratan UKCA. 
Teks lengkap pernyataan kesesuaian Inggris tersedia pada situs berikut: https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-
of-conformity.

Perwakilan/Importir Britania Raya Resmi:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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