
Deskripsi Umum
Shure PA805 adalah antena direksional dengan rentang lebih besar dan in-
terferensi lebih kecil jika dibandingkan dengan antena omnidireksional 1/2
gelombang.

PA805 dapat dipasang pada kaki mikrofon atau dipasang pada dinding
dengan menggunakan braket adaptor putar terpadu.

Petunjuk Pemasangan
1. Tentukan panjang kabel yang diperlukan untuk menyambung Antena

PA805 ke Pemancar Nirkabel atau Penggabung Antena. Gunakan pan-
jang kabel sesuai yang diperlukan saja, karena kabel yang lebih panjang
juga berarti loss daya lebih besar.
Gunakan selalu kabel 50 ohm low-loss seperti RG8X/U atau yang setara.

2. Gunakan kabel antena untuk menghubungkan antena ke ANTENNA
OUT Pemancar Nirkabel atau Penggabung Antena.

3. Pasang antena sehingga posisinya mengarah ke area jangkauan yang
dikehendaki.

®

Catatan: Penggunaan antena transmisi yang terlalu banyak dalam satu in-
stalasi dapat mengurangi kinerja. Untuk menggabungkan antena PSM, gu-
nakan Penggabung Antena PA821.

Memilih Kabel Antena
Gunakan kabel koaksial low-loss 50 ohm, seperti RG-8U. Shuremenyediakan
kabel antena yang sudah diterminasi, dengan panjang 6 hingga 100 kaki.

CATATAN: Saat memesan kabel untuk Shure, pilih model-model "Z" low-
loss (tersedia untuk kabel lebih panjang) bila menggunakan gelombang
frekuensi di atas 1000 MHz.

Pemeliharaan Kabel
Agar kabel antena tetap dalam kondisi prima:

• Hindari lekukan tajam atau kusut pada kabel.
• Jangan bengkokkan kabel dengan klem darurat, seperti membengkokkan

paku di atas kabel.
• Jangan digunakan pada instalasi di luar ruangan yang bersifat permanen.
• Jangan dipaparkan pada suhu yang tinggi.

Penempatan Antena
Gunakan petunjuk berikut bila memasang antena:

• Antena dan receiver harus dari gelombang yang sama.
• Pasang antena setidaknya berjarak satu panjang gelombang (dua kaki).
• Tempatkan antena sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu yang

merintangi jarak pandang ke pemancar (termasuk penonton).

• Jauhkan antena dari benda-benda logam.

Penting:Selalu jalankan tes "keliling" untuk memastikan jangkauan sebelum
menggunakan sistem nirkabel selama pidato atau pentas. Lakukan eksperi-
men penempatan antena untuk mendapatkan lokasi yang optimal. Bila perlu,
tandai "titik gangguan" dan minta penyaji atau penampil menjauhi tempat
tersebut.
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Dapatkan Lebih Banyak Informasi secara Online
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.shure.com.

Spesifikasi
Jarak Frekuensi

470–952PA805SWB

650–1100PA805X

1240–1930PA805Z

Dimensi
H x W x D

334 x 378 x 27 mm (13,15 x 14,88 x 1,10 in.)PA805SWB

226 x 234 x 27,9 mm (8,90 x 9,21 x 1,10 in.)PA805X

226 x 234 x 27,9 mm (8,90 x 9,21 x 1,10 in.)PA805Z

Berat Netto

11,3oz. (319 g) dilengkapi aksesori
pemasanganPA805SWB

8oz. (227 g)PA805X

8oz. (227 g)PA805Z

Penguatan Antena

6 dBi khasPA805

6,5 dBi khasPA805SWB

6 dBi khasPA805X

6dBi khasPA805Z

100 derajat3 dB Lebar Berkas

Pola Radiasi
Direksional; Kardioid

Konektor
50 Ω, Betina, Tipe BNC

Adaptor Penyangga
dudukan ulir 5/8-27

Sertifikasi
Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa
terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/com-
pliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
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