
PA421B PA821B
Combinador de 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   
Combinador de Antena

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
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. Isso poderá resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.
Opere este produto dentro da faixa de temperatura de operação especificada.
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Este símbolo indica que nesta unidade há tensões em níveis perigosos com risco de choque elétrico.

Este símbolo indica que existem importantes instruções de operação e de manutenção nos manuais que 
acompanham esta unidade.

Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)

Na União Europeia e no Reino Unido, essa etiqueta indica que esse produto não deve ser descartados no lixo doméstico co
mum. Deve ser depositado em uma instalação adequado para permitir que seja recuperado e reciclado.

Aviso de Exposição a RF da Comissão Federal de Comunicações:

Antenas usadas com a finalidade de irradiar sinais são limitadas a um ganho máximo de 14 dBi. Cada antena deve ser posici
onada para observar exigências de separação mínima de todos os usuários e pessoas próximas. As seguintes normas de pro
cedimento devem ser usadas ao considerar distâncias de separação.

As antenas devem ser posicionadas de maneira que, em condições normais, as pessoas não possam ficar dentro de 72 cm 
(~2,5 pés) de qualquer antena. Obedecer a essa separação mínima assegura que o funcionário ou outras pessoas próximas 
não possam exceder as exposições a radiofrequência além do limite máximo permissível, como definido pelo 47 CFR 1.1310, 
isto é, limites para População em Geral/Exposição Não Controlada.

ATENÇÃO: As tensões neste equipamento podem causar acidentes fatais. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Deixe toda a ma
nutenção a cargo de equipe de manutenção qualificada. As certificações de segurança perderão a validade quando a tensão de operação ajustada na fábrica 
for alterada.

Observação: Use somente com a fonte de alimentação inclusa ou uma equivalente aprovada pela Shure.

Descrição Geral
Os combinadores de antena da Shure combinam de maneira ativa as saídas de RF de até diversos transmissores IEM sem fio 
para uma única antena, melhorando o desempenho de RF e preservando o espaço de bastidor.

Recursos
Redução de interferências de intermodulação para um ambiente de RF mais limpo
Operação de banda larga (470–865 MHz ou 865–960 MHz)
Conexão em série de até 2 combinadores com porta de expansão.
Fornece alimentação DC para transmissores IEM compatíveis.
Indicações de LED de presença de sinal, sobrecarga do sinal e consumo de corrente

Variações do Modelo
Os combinadores de antena da Shure para sistemas de monitoração pessoal sem fio IEM da Shure estão disponíveis em con
figurações para montagem em bastidor de quatro e oito canais.

Modelo Faixa de Frequência Entradas de RF Saídas de Alimentação 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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Os combinadores de antena estão disponíveis em duas faixas de frequência. As saídas de RF permitem que até quatro ou oi
to (depende do modelo) sistemas IEM compartilhem uma única antena. As saídas de alimentação DC e os cabos de alimenta
ção fornecidos permitem distribuir a energia para até quatro sistemas IEM compatíveis sem exigir fontes externas de alimenta
ção.

Componentes Incluídos

*(4) cabos de saída de alimentação DC de 2 pés são incluídos somente com combinadores de quatro canais.

**Os combinadores de quatro canais vêm com (4) cabos BNC de 22 pol. Os combinadores de oito canais vêm com (8) cabos 
BNC de 22 pol.

Painéis Frontais

① Conector da Antena de 
Saída Principal

Use a antena fornecida com o transmissor, ou qualquer outra antena passiva da Shure que 
corresponda à faixa de operação de RF.

② Indicadores LED
Os indicadores LED no PA421B e no PA421BX exibem sinal de RF e consumo de corrente 
DC. Os indicadores LED no PA821B e no PA821BX exibem somente sinal de RF. Consulte 
a seção de indicadores LED para obter mais informações.

③ Aberturas do Ventilador Para resfriamento do sistema.
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④ Porta de Expansão
Conecte um transmissor IEM ou outro combinador para compartilhar uma única antena. 
Consulte a seção Uso de Múltiplos Combinadores de Antena com uma Única Antena para 
obter informações de conexão.

⑤ LED de Alimentação

Verde: O combinador está ligado
Vermelho: Indica falha do ventilador
Verde/vermelho piscando: A temperatura máxima foi excedida

Aviso! Se a temperatura máxima foi excedida, prossiga com cuidado. Deixe o combinador 
resfriar. Se a condição persistir, envie a unidade o Centro de Serviço e Reparo da Shure.

⑥ Interruptor de Alimenta
ção

Painéis Traseiros

① Entrada de Alimentação Conecta a unidade à alimentação AC.

② Aberturas do Ar de Es
cape

Para resfriamento do sistema.

③ Saídas da Alimentação 
DC

Disponível nos modelos PA421B e PA421BX para alimentar transmissores compatíveis

④ Entradas de RF
PA421B: Conecte até 4 saídas do transmissor IEM
PA821B: Conecte até 8 saídas do transmissor IEM
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Instalação

Instruções de montagem do rack
Se instalado em um conjunto de rack fechado ou com várias unidades, a temperatura ambiente operacional do ambiente 
do rack poderá ser maior que o ambiente da sala. Mantenha a temperatura ambiente do rack igual ou inferior à tempera
tura ambiente máxima (Tma) especificada pelo fabricante do equipamento instalado.
Forneça a quantidade adequada de fluxo de ar dentro do rack, conforme necessário para a operação segura do equipa
mento.
Não crie uma condição perigosa montando o equipamento no rack com uma carga mecânica desigual.
Ao conectar o equipamento ao circuito de alimentação, considere o efeito que a sobrecarga dos circuitos pode ter na pro
teção contra sobrecorrente e na fiação de alimentação. Considere todas as classificações da placa de identificação do 
equipamento ao abordar esta preocupação.
Mantenha um aterramento confiável dos equipamentos montados no rack. Dê atenção especial às conexões de alimenta
ção indireta ao circuito derivado (por exemplo, réguas de energia).

Indicadores LED
PA421B e PA421BX
Os 4 indicadores LED de RF superiores mostram se há sinal de entrada.

Verde = ativo
Vermelho = sobrecarga do sinal de entrada de RF
Desligado = inativo

Os 4 LEDs inferiores indicam consumo de corrente para cada saída DC.

Verde = O dispositivo está ligado.
Vermelho = Sobrecarga de corrente.
Desligado = inativo
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PA421B e PA421BX

PA821B e PA821BX
Os combinadores de antena PA821B e PA821BX permitem que até 8 transmissores compartilhem uma única antena. Os indi
cadores LED de RF mostram se há sinal de entrada.

Verde = ativo
Vermelho = sobrecarga do sinal de entrada de RF
Desligado = inativo

PA821B e PA821BX

Observação: É necessário um mínimo de sinal de RF para ativar o canal. Consulte a página Especificações para obter mais informações.
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Uso de Múltiplos Transmissores com uma Única Antena

PA421B
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PA821B

Observação: Use fontes externas de alimentação ou um cabo de distribuição de alimentação opcional para fornecer alimentação aos transmissores adicio
nais. Os combinadores PA821B e PA821BX não fornecem alimentação DC.
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Uso de Múltiplos Combinadores de Antena com uma Única 
Antena

Especificações
Dimensões
43 x 401 x 365 mm (1,7 x 15,8 x 14,4 pol.), A x L x P

Peso
PA421B, PA421BX 4,3 kg (9,5 lbs)

PA821B, PA821BX 4,8 kg (10,5 lbs)

Faixa de Temperatura de Operação
-18°C (0°F) a 63°C (145°F)

Requisitos de Alimentação Elétrica
100 a 240 V AC, 5060 Hz

Consumo de corrente
PA421B, PA421BX (referenciada a 100 V AC) 1,09 A (109 VA)

PA821B, PA821BX (referenciada a 100 V AC) 1,59 A (159 VA)
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Consumo de Energia
PA421B, PA421BX 98 W máx.

PA821B, PA821BX 143 W máx.

Entrada de RF

Tipo de Conector
BNC

Configuração
Ativo

Impedância
50 Ω

Ganho de RF
0  dB (±2  dB)

Faixa de Operação Normal de Entrada de RF
até +20 dBm máx., atenuador de 30 dB até +24 dBm

Indicador LED do Limiar de Detecção Mínima para Ativar Canal
2,5 dBm

Limiar de Sobrecarga do Indicador LED
>24 dBm

Saída Principal

Tipo de Conector
BNC

Impedância
50 Ω

Porta de Expansão

Tipo de Conector
BNC

Configuração
Passiva

Impedância
50 Ω
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Perda por Inserção
<4 dB

Saídas DC (PA421B, PA421BX)

Tensão de Saída
15 VDC

Corrente de Saída
por saída

660 mA máx.

Potência do transmissor
por saída

9,9 W

Indicador LED do Limiar de Detecção Mínima
85 mA

Indicador LED de Sobrecorrente
>660 mA

Faixa de Frequência de RF
Banda Faixa de Frequência

PA421B 470–865 MHz

PA421BX 865–960 MHz

PA821B 470–865 MHz

PA821BX 865–960 MHz

Acessórios
Acessórios Incluídos

(4) Cabos BNC de 22 pol.*
(8) Cabos BNC de 22 pol.**
(1) Cabo de conexão BNC de 11 pol.
Cabo de alimentação IEC***
(4) Cabos de conexão de alimentação de saída DC de 2 pés*

*Somente PA421B e PA421BX

**Somente PA821B e PA821BX
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***O cabo de alimentação IEC é padrão. Algumas regiões fornecem diversos cabos.

Acessórios Opcionais
Antena Direcional Passiva
Antena Multidirecional Passiva
Antena Helicoidal
Cabos coaxiais com terminação BNC

Cabos de Antena da Shure
A Shure oferece cabos de antena que vão de 6 a 100 pés.

Assistente de Acessórios Sem Fio
O Assistente de Acessórios Sem Fio da Shure é um recurso para ajudar a determinar os acessórios de RF corretos para o seu 
sistema sem fio. Você fornece informações básicas sobre sua configuração e recebe recomendações de itens e diagramas de 
conexão.

Vá para https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard para acessar o Assistente de Acessórios Sem 
Fio

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 equipamento destina-se a ser usado em aplicações de áudio profissionais.

https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard
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Para informações sobre a parte responsável e outras questões relacionadas à conformidade com a FCC, entre em contato 
com a Shure Incorporated, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714-4608 EUA shure.com/contact

Diretiva de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH)

REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) é o regulamento da União Europeia (UE) e do 
Reino Unido (UK) relativo a produtos químicos. As informações relativas a substâncias de muito alta preocupação nos produ
tos da Shure numa concentração superior a 0,1% de peso sobre peso (p/p) está disponível mediante solicitação.

Seja ecologicamente correto: lembrese de que produtos elétricos e embalagens fazem parte dos programas regionais de re
ciclagem e não devem ser descartados no lixo doméstico comum.

INFORMAÇÕES SOBRE A LICENÇA
Licença: Em determinados locais, pode ser necessário obter uma autorização ministerial para operar este equipamento. Con
sulte a sua autoridade nacional sobre possíveis requisitos. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela 
Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para a operação do equipamento. A licença do equipamento de 
microfone sem fio da Shure é de responsabilidade do usuário e a licença depende da classificação e aplicação do usuário e 
da freqüência selecionada. A Shure recomenda enfaticamente ao usuário contatar a devida autoridade de telecomunicações 
com relação à devida licença antes de escolher e encomendar as frequências.

Certificações
Em conformidade com os requisitos de segurança elétrica baseados na IEC/EN 62368-1.

Certificado de acordo com a Parte 74 da FCC.

Certificado pelo ISED no Canadá sob RSS-123.

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

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

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

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

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

Aviso: Os regulamentos da Industry Canada determinam que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela 
Shure Inc. podem anular sua autoridade para operar este equipamento.

Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis do setor de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do 
Canadá. Certificado pelo ISED no Canadá sob RSS-247 e RSS-GEN.

This device contains licenceexempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop
ment Canada’s licenceexempt 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.

Aviso de CE:
A Shure Incorporated declara, por este meio, que este produto com marcação CE foi determinado em conformidade com os 
requisitos da União Europeia. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no site seguinte: https://
www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Representante/Importador autorizado europeu:
Shure Europe GmbH
Departamento: Conformidade global
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

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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75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

Aviso de UKCA:
A Shure Incorporated declara, por este meio, que este produto com marcação UKCA foi determinado em conformidade com os 
requisitos de UKCA. O texto integral da declaração de conformidade do UK está disponível no site seguinte: https://
www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

Representante/Importador autorizado no Reino Unido:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, Reino Unido

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

	Table of Contents
	PA421B PA821B   Combinador de Antena
	IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
	Descrição Geral
	Recursos
	Variações do Modelo
	Componentes Incluídos

	Painéis Frontais
	Painéis Traseiros

	Instalação
	Instalação
	Instruções de montagem do rack

	Indicadores LED
	PA421B e PA421BX
	PA821B e PA821BX

	Uso de Múltiplos Transmissores com uma Única Antena
	Uso de Múltiplos Transmissores com uma Única Antena
	Uso de Múltiplos Combinadores de Antena com uma Única Antena
	Uso de Múltiplos Combinadores de Antena com uma Única Antena
	Especificações
	Dimensões
	Peso
	Faixa de Temperatura de Operação
	Requisitos de Alimentação Elétrica
	Consumo de corrente
	Consumo de Energia
	Entrada de RF
	Tipo de Conector
	Configuração
	Impedância
	Ganho de RF
	Faixa de Operação Normal de Entrada de RF
	Indicador LED do Limiar de Detecção Mínima para Ativar Canal
	Limiar de Sobrecarga do Indicador LED
	Saída Principal
	Tipo de Conector
	Impedância
	Porta de Expansão
	Tipo de Conector
	Configuração
	Impedância
	Perda por Inserção
	Saídas DC (PA421B, PA421BX)
	Tensão de Saída
	Corrente de Saída
	Potência do transmissor
	Indicador LED do Limiar de Detecção Mínima
	Indicador LED de Sobrecorrente

	Faixa de Frequência de RF
	Acessórios
	Acessórios Incluídos
	Acessórios Opcionais
	Cabos de Antena da Shure


	Assistente de Acessórios Sem Fio
	Informações para o usuário
	INFORMAÇÕES SOBRE A LICENÇA

	Certificações
	Aviso de CE: 
	Aviso de UKCA: 


