
Algemene beschrijving
De Shure PA805 is een directionele antenne voor een verhoogd bereik en
verminderde interferentie zoals vergelekenmet omnidirectionele 1/2 golflengte
antennes.

De PA805 kan op een microfoonstandaard worden gemonteerd of aan een
muur worden bevestigd met de integrale kantelbeugel.

Montage-instructies
1. Bepaal de benodigde lengte van de kabel om de PA805-antenne aan te

sluiten op de draadloze zender of de antennecombiner. Gebruik geen
langere kabel dan nodig is, omdat er meer stroom verloren gaat bij lan-
gere kabels.
Gebruik altijd een kabel van 50 ohm met lage verliezen, zoals RG8X/U
of vergelijkbaar.

2. Gebruik de antennekabel om de antenne aan te sluiten op de ANTENNA
OUT van de draadloze zender of de antennecombiner.

3. Monteer de antenne zodanig dat deze op het gewenste dekkingsgebied
is gericht.

®

Opmerking: Het gebruik van te veel zendantennes in één installatie kan de
prestaties verminderen. Om PSM-antennes te combineren, gebruikt u een
PA821 antennecombiner.

Antennekabels selecteren
Gebruik een coaxiale kabel van 50 ohm met lage verliezen, zoals RG-8U.
Shure levert vooraf afgesloten antennekabels van 6 tot 100 voet.

OPMERKING:Bij het bestellen van kabels bij Shure, selecteert u ‘Z’-modellen
met lage verliezen (beschikbaar voor langere kabels) bij gebruik van frequen-
tiebanden boven de 1000 MHz.

Kabelonderhoud
Om een topprestatie van antennekabels te waarborgen:

• Vermijd scherpe bochten of knikken in de kabels.
• Vervorm de kabels niet met geïmproviseerde klemmen, zoals een over

de klem krom geslagen spijker.
• Gebruik de antenne niet voor permanente buiteninstallaties.
• Stel de antenne niet bloot aan zeer vochtige omgevingen.

Plaatsing van de antenne
Volg de onderstaande richtlijnen bij het plaatsen van antennes:

• Antennes en ontvangers moeten van dezelfde frequentieband zijn.
• Monteer antennes minstens een golflengte (twee voet) van elkaar af.
• Plaats antennes zodanig dat er geen obstakels zijn tussen de antenne

en de zender (inclusief het publiek).

• Houd antennes uit de buurt van metalen voorwerpen.

Belangrijk: Voer altijd een "rondlooptest" uit om de dekking te controleren
alvorens een draadloos systeem te gebruiken voor een toespraak of optreden.
Experimenteer met de antenneplaatsing om de optimale positie te bepalen.
Breng indien nodig een markering aan op "probleemplekken" en vraag
sprekers of artiesten om die gebieden te vermijden.
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PA805Z
Passieve directionele antenne voor PSM draadloze

systemen



Kijk online voor meer informatie
Ga voor meer informatie naar http://www.shure.com

Productgegevens
Frequentiebereik

470–952PA805SWB

650–1100PA805X

1240–1930PA805Z

Afmetingen
H x B 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

Nettogewicht

11,3 oz. (319 g) met montageaccessoiresPA805SWB

8 oz. (227 g)PA805X

8 oz. (227 g)PA805Z

Antenneversterking

6 dBi normaalPA805

6,5 dBi normaalPA805SWB

6 dBi normaalPA805X

6dBi normaalPA805Z

100 graden3 dB Straalbreedte

Stralingspatroon
Directioneel; Cardioïde

Connector
50 Ω, Vrouwelijk, BNC-type

Adapter voor standaard
5/8-27 schroefdraadmontage

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Eu-
ropese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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