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User guide for SBRC battery rack charger.
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SBRC   
Carregador de Bastidor de Bateria

ATENÇÃO
Baterias podem explodir ou liberar materiais tóxicos. Risco de incêndio ou queimaduras. Não abra, esmague, modifique, 
desmonte, aqueça acima de 60 °C (140 °F) ou incinere.
Siga as instruções do fabricante
Use somente carregador Shure para recarregar baterias Shure recarregáveis
ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente pelo mesmo tipo ou por 
um equivalente.
Nunca ponha baterias na boca. Se engolida, procure um médico ou centro local de controle de veneno
Não provoque curto-circuito; isto pode causar queimaduras ou incêndios
Não carregue nem use baterias que não sejam baterias recarregáveis Shure
Descarte as baterias apropriadamente. Verifique com o fornecedor local a forma correta de descarte de baterias usadas.
Baterias (a embalagem ou as baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo etc.
Não mergulhe a bateria em líquidos como água, bebidas ou outros líquidos.
Não conecte ou insira a bateria com a polaridade invertida.
Mantenha longe de crianças pequenas.
Não use baterias anormais.
Embale a bateria com segurança para transporte.

AVISO: Perigo de explosão se substituída por bateria incorreta. Opere apenas com baterias AA.

Observação:
Este equipamento se destina a aplicações de áudio profissionais.
A compatibilidade eletromagnética é baseada no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos com o equipamento. 
O uso de outros tipos de cabos pode degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.
Utilize este carregador de bateria apenas com módulos de carga e baterias da Shure para os quais foi projetado. O uso 
com módulos de carga e baterias diferentes do especificado pode aumentar o risco de incêndio ou explosão.
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuá
rio para a operação deste equipamento.

Siga o esquema de reciclagem de sua região para baterias, embalagem e resíduos eletrônicos.

Carregador de Montagem em Bastidor SBRC
O Carregador de Montagem em Bastidor Shure (SBCR) comporta até 8 baterias recarregáveis em um único espaço de basti
dor compacto. O SBRC aceita módulos de carregamento intercambiáveis que acomodam baterias de lítio Shure incluindo 
AXT910, AXT920, e SB900B. Um painel frontal de fácil leitura exibe parâmetros essenciais da bateria, incluindo status da car
ga, tempo até carga total e indicadores de estado da bateria (como contagem de ciclo e temperatura). Quando conectado à 
rede, o software Wireless Workbench  da Shure proporciona monitoração remota do SBRC para rastrear o status da bateria.

®
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Características
Módulos de carregamento intercambiáveis para misturar e combinar 8 baterias de transmissores de mão e bodypack
Solução de armazenamento e recarga de bateria pronta para turnês com ampla exibição de status
Carrega as baterias com até 50% da capacidade em até uma hora; capacidade total em até três horas.
Totalmente compatível com rede para a monitoração de todos os parâmetros de status de carga por meio do software Wi
reless Workbench da Shure
Modo de armazenamento para carga e descarga de baterias para obter a melhor tensão de armazenamento
Rastreia o indicador de estado da bateria para contagem de ciclo de carga e porcentagem da capacidade original
Interface de controle simples de três botões

Componentes Incluídos

Cabo de Alimentação AC IEC (1)

O número de peça varia por 
região. Entre em contato 
com o representante local 
Shure para mais informa
ções

Cabo Blindado de 3 pés para Ethernet (1) C803

Kit de Peças de Fixação (1) 90XN1371

Parafusos de Montagem para Módulos de Carga (8) 30B13476

Acessórios Opcionais
Acessórios Opcionais

Módulo de Carga SBC-AX para SB900B SBC-AX

Módulo de Carga SBM910 para SB910 SBM910

Módulo de Carga SBM910M para SB910M SBM910M

Módulo de Carga SBM920 para SB920 e SB920A SBM920

Instruções de Montagem
Este componente foi projetado para instalação em um bastidor de áudio.

Aviso: Para evitar acidentes pessoais, o aparelho deve ser firmemente preso ao bastidor.
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Baterias
Esta estação de carga suporta os seguintes módulos de carga e baterias de lítio recarregáveis da Shure:

Módulo Bateria

SBC-AX SB900B

SBM910 SB910

SBM910M SB910M

SBM920 SB920, SB920A

Módulos de Carga
Cuidado! Remova a alimentação AC e as baterias ao instalar os módulos de carga.

Para remover um módulo, remova os 4 (quatro) parafusos de montagem e puxe.
Para instalar, deslize o módulo na caixa (observando a orientação dos trilhos-guia) até que fique rente com a caixa.
Recoloque os parafusos.
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Controles e Conectores

① Tela de Exibição
Exibe o status da bateria e as configurações de menu.

② Botões de Controle
Para a navegação na tela de menu. Mantenha pressionados os dois botões de seta para entrar ou sair do menu Utility.

③ Módulo de Carga
Módulos intercambiáveis para baterias de lítio Shure.

④ LED de Status da Carga
Indica o status da carga da bateria

⑤ LED de Seleção de Monitoração
Este LED branco indica qual bateria está selecionada no menu de monitoração.

⑥ Entrada da Alimentação AC (bloqueio)
Conecte à rede elétrica AC com o cabo de alimentação fornecido.

⑦ Botão Liga/Desliga
Liga e desliga a unidade.

⑧ LED de Velocidade da Rede (âmbar)
Apagado = 10 Mbps

Aceso = 100 Mbps

⑨ Porta Ethernet
Conecta a uma rede Ethernet para possibilitar o controle remoto e monitoração.

⑩ LED de Status da Rede (verde)
Apagado = Sem conexão com a rede
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Aceso = Conexão com a rede ativa

Piscando = Conexão com a rede ativa, a taxa em que o LED pisca corresponde ao volume do tráfego.

⑪ Abertura do Ventilador de Resfriamento
Limpe a tela da ventoinha, conforme necessário, para manter o fluxo de ar.

LED de Status da Carga
Cada baia do carregador possui um LED para indicar o status da bateria.

Cor do LED Modo de Carga Mostrador Condição da Bateria

Verde Carga Concluída Tela Inicial Bateria carregada

Vermelho

Carregando Tela Inicial Bateria carregando

Recuperação de uma Des
carga Profunda

Tela Inicial Bateria carregando

Carregando Warm
Bateria carregando, tempe
ratura morna

Vermelho Piscando Modo de Armazenamento Store at 3.8V
Bateria carregando ou des
carregando até 3,8 V

Âmbar Modo de Armazenamento Store at 3.8V Tensão da bateria em 3,8 V

Âmbar Piscando

Carregando Error  press SET for info
Erro de carga, pressione o 
botão SET para mais infor
mações

Recuperação de uma Des
carga Profunda

Error  press SET for info
Falha na Recuperação de 
uma Descarga Profunda

Carregando Warm Bateria carregada em 80%

Carregando Hot
A carga parou, bateria quen
te

Carregando Cold A carga parou, bateria fria

Controles
Use os botões de seta para rolar até o menu desejado.
Pressione o botão SET para acessar o item de menu selecionado.
Use os botões de seta para alterar um parâmetro do menu.
Pressione SET para salvar a configuração.

Mantenha pressionados os dois botões de seta para entrar ou sair do menu Utility.
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Pressione e mantenha pressionado o botão SET por 1 segundo para ativar o recurso Identificação de Hardware no Wireless 
Workbench.

Inserção das Baterias na Baia de Carga
Deslize a bateria para dentro da baia de carga até que fique travada no lugar. O LED de carga acende e o ciclo de carga é ini
ciado.

Tela Inicial e Status da Bateria
Ao ser ligado, o carregador exibe a tela inicial. Ícones indicam o nível de carga de cada bateria e o mostrador se alterna para 
exibir as horas e minutos que restam até que a bateria esteja totalmente carregada.

Os números na tela correspondem às baias de carga 1 a 8, da esquerda para a direita.

As mensagens a seguir podem ser exibidas ao lado do número da baia para indicar o status da bateria:

CALC calculando tempo até carga total

COLD bateria fria

WARM bateria morna

HOT bateria quente

Recovery modo de recuperação ativo

Error Erro – pressione o botão SET para mais informações
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Menu de Monitoração
Use o menu de monitoração para acessar informações detalhadas sobre cada bateria.

Na tela inicial, use os botões de seta para realçar o número da bateria que deseja monitorar. O LED branco próximo à 
bateria selecionada se acende quando uma seleção tiver sido feita.
Pressione o botão SET para acessar o menu de monitoração.
Use os botões de seta para rolar pelas telas do menu. Pressione o botão SET a qualquer momento para retornar à tela 
inicial.

Time to Full
Exibe o tempo que falta até que a bateria fique totalmente carregada.

IMPORTANTE: A bateria pode não ser carregada até a capacidade total se algum dos indicadores de status a seguir aparecer:

Cold: A carga parou porque a temperatura da bateria está baixa demais. A carga será retomada quando a temperatura da 
bateria subir.
Warm: Carga da bateria menor que a capacidade total (não menos que 80%) devido à alta temperatura. O LED âmbar irá 
piscar quando a carga parar.
Hot: A carga parou porque a temperatura da bateria está alta demais.

Charge Status
Exibe a carga como um percentual da capacidade total da bateria. Exibe também a carga em miliamperes-hora (mAh).

Battery Health
Exibe o estado da bateria selecionada como um percentual da capacidade de carga de uma bateria nova. A capacidade de 
carga (duração da bateria quando totalmente carregada) irá diminuir como resultado dos repetidos ciclos de carga, idade ou 
condições de armazenamento.

Cycle Count
Exibe o número total de vezes que a bateria passou por uma contagem completa de descarga e carga. O recarregamento 
após uma meia descarga é contado como metade de um ciclo. O recarregamento após um quarto de descarga é contado co
mo um quarto de ciclo.

Batt. Temp. (Temperatura da Bateria)
Exibe a temperatura (em Celsius e Fahrenheit) e o status da bateria, como a seguir:

[Normal]: Temperatura da bateria = 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
[Cold]: Temperatura da bateria = 0°C (32°F) ou menos
[Warm]: Temperatura da bateria = 45°C a 60°C (113°F a 140°F)
[Hot]: Temperatura da bateria = 60°C (140°F) ou mais

Observação: Se estiver warm ou hot, tente ajustar a velocidade do ventilador ou aumentar a ventilação do bastidor.
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Network Status
É necessário que o endereço IP seja válido para permitir o controle via rede.

Active: Indica a conectividade com outros dispositivos da rede
Inactive: Sem conectividade com outros dispositivos da rede

Menu Utilitário
Mantenha pressionadas os dois botões de seta para entrar e sair do menu Utility, que contém as configurações da rede e do 
mostrador.

Modo de Endereço IP: Automatic
Esta é a configuração padrão para uso com um servidor DHCP, que atribui automaticamente um endereço IP.

Navegue até o menu IP Mode e pressione o botão SET.
Use os botões de seta para destacar Automatic.
Pressione o botão SET.
Use os botões de seta para mover a ► para selecionar OK para salvar ou Cancel para descartar e, em seguida, pres
sione o botão SET.

Modo de Endereço IP: Manual
Use o endereço IP manual para ajustar manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede ou o gateway.

Inserção de um endereço IP

Navegue até o menu IP Mode e pressione o botão SET.
Use o botão de seta para destacar Manual.
Pressione o botão SET para ativar a edição do endereço IP.
Use as teclas de seta para mover a ► para selecionar IP:.
Use os botões de seta para editar os números de IP e use o botão SET para avançar para o próximo número.
Quando finalizado, use os botões de seta para avançar o ► para selecionar OK para salvar ou Cancel para descartar 
e, em seguida, pressione o botão SET.

Endereço GW
Exibe o endereço do gateway (GW) atual. Pressione o botão SET para editar no menu IP.

Configuração do Gateway

Navegue até o menu IP Mode e pressione o botão SET.
Use o botão de seta para destacar Manual.
Pressione o botão SET para ativar a edição do gateway.
Use as teclas de seta para mover a ► para selecionar GW:.
Use os botões de seta para editar os números de IP e use o botão SET para avançar para o próximo número.



Shure Incorporated

11/16

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•

1.
2.
3.
4.

•
•

•
•

Quando finalizado, use os botões de seta para avançar o ► para selecionar OK para salvar ou Cancel para descartar 
e, em seguida, pressione o botão SET.

Sub-rede
Exibe a configuração atual da sub-rede. Pressione o botão SET para editar no menu IP.

Configuração da Sub-rede

Navegue até o menu IP Mode e pressione o botão SET.
Use o botão de seta para destacar Manual.
Pressione o botão SET para ativar a edição da sub-rede.
Use as teclas de seta para mover a ► para selecionar Sub:.
Use os botões de seta para editar os números de IP e use o botão SET para avançar para o próximo número.
Quando finalizado, use os botões de seta para avançar o ► para selecionar OK para salvar ou Cancel para descartar 
e, em seguida, pressione o botão SET.

MAC (Endereço MAC)
Exibe o endereço MAC, que é um número de identificação incorporado, não editável e exclusivo de cada dispositivo. O ende
reço MAC é usado pela rede e pelo software Wireless Workbench para identificar os componentes.

Brightness
Ajusta o brilho do mostrador para low, medium ou high.

Display Invert
Altera as cores do mostrador de texto branco sobre fundo escuro para texto escuro sobre fundo claro.

Configuração da Rotação do Ventilador
O ventilador de resfriamento tem as seguintes opções de velocidade:

Low Speed = o ventilador está sempre ligado, em velocidade baixa para operação silenciosa
High Speed = o ventilador está sempre ligado, em velocidade alta para máximo resfriamento
Automatic = o ventilador opera quando a temperatura interna estiver alta demais

Observação: A velocidade pode ser alterada de Low a High se houver necessidade de maior resfriamento para proteção do componente.

Simultaneamente, pressione e mantenha pressionados os botões ▲ e ▼ para acessar o menu utilitário.
Use os botões de seta para rolar até a configuração Fan.
Pressione Set para ativar a edição e, então, use os botões de seta para selecionar uma opção de velocidade.
Pressione Set para salvar e, então, pressione simultaneamente os botões ▲ e ▼ para voltar ao menu principal.

Fan (Modo de Resfriamento do Ventilador)
O ventilador de resfriamento tem os seguintes modos de operação:

Automatic: O ventilador está ativado e ajusta sua velocidade com base na temperatura interna da unidade
Always on: O ventilador opera continuamente para possibilitar o máximo resfriamento em ambientes quentes

Storage Mode
OFF: As baterias serão carregadas até a capacidade
Store at 3.8 V: Carrega ou descarrega todas as baterias para deixá-las com a tensão de 3,8 V, ideal para armazenamento 
por longos períodos
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Firmware
Exibe a versão do firmware instalado neste dispositivo.

Número de Série
Exibe o número de série.

Device ID
Este nome de oito caracteres é exibido quando este dispositivo é detectado em outros dispositivos de rede ou no software 
WWB.

Pressione o botão SET para ativar a edição.
Use os botões de seta para alterar os caracteres.
Para encerrar a edição, pressione o botão SET até que nenhum dos caracteres esteja destacado.

Modo de Armazenamento
Quando configurado para o modo de recuperação (Storage Mode = Store at 3.8 V), todas as baterias são carregadas ou des
carregadas até 3,8 V, que é a tensão ideal para armazenamento por longo período.

Os LEDs de status de carga indicam o estado da tensão:

Piscando em vermelho = bateria carregando ou descarregando até 3,8 V.
Âmbar = tensão da bateria em 3,8 V.

Os seguintes indicadores aparecem na tela inicial ao lado do número de cada baia:

Rdy bateria em 3,8 V, pronta para armazenagem

Cold bateria fria

Wrm bateria morna

Hot bateria quente

Err Erro, pressione o botão SET para mais informações

% percentual da carga

A carga ou descarga pode demorar várias horas. O tempo restante é exibido como Time to 3.8 V no menu de monitoração da 
bateria (em vez de Time to Full).

Para sair do modo de armazenamento:

Entre no menu utilitário pressionando os dois botões de seta.
Navegue até o menu Storage Mode e pressione o botão SET.
Use os botões de seta para selecionar Off.
Pressione o botão SET para sair.

Quando as baterias estiverem prontas para armazenamento, elas devem ser removidas do carregador e colocadas em uma área de armazenamento com 
temperatura controlada. A temperatura de armazenamento recomendada é entre 0°C (32°F) a 25°C (77°F).



Shure Incorporated

13/16

Recuperação de uma Bateria de uma Descarga Profunda
Uma bateria profundamente descarregada é aquela que foi descarregada abaixo de 3,0 V. Quando o carregador detecta uma 
bateria profundamente descarregada, ele entra automaticamente no modo de recuperação, que carrega a bateria utilizando 
uma corrente reduzida. O ícone Recovery (Recuperação) é exibido ao lado do número da baia na tela inicial. Se a recupera
ção for bem-sucedida, o carregador sai do modo de recuperação e carrega a bateria até sua capacidade normal. Se não for 
possível recuperar a bateria em menos de 30 minutos, Recovery Failed é exibido e a carga é interrompida.

Dica: Periodicamente carregue as baterias usando a função Storage Mode para evitar descarga profunda e para manter a ten
são de armazenamento ideal da bateria de 3,8 V.

Atualizações de Firmware
O firmware é um software integrado em cada componente que controla funcionalidades. Periodicamente, novas versões de 
firmware são desenvolvidas para incorporar recursos adicionais e melhorias. Para se beneficiar das melhorias no projeto, no
vas versões de firmware podem ser carregadas e instaladas utilizando a ferramenta Firmware Update Manager disponível no 
software Wireless Workbench. O firmware pode ser baixado de www.shure.com.

Solução de Problemas e Mensagens de Erro
Avisos e Mensagens de Erro Solução de Problemas

Cold
Carga interrompida. A temperatura da bateria deve subir aci
ma de 0° C para que a carga seja retomada.

Hot
Carga interrompida. A temperatura da bateria deve cair abai
xo de 60° C para que a carga seja retomada. Evite luz direta 
do sol e outras fontes de calor.

Warm
A carga da bateria é interrompida em 80% da capacidade to
tal. Deixe que a temperatura da bateria caia abaixo de 45° C 
para retomar a carga até a capacidade total.

Recovery
O carregador detectou uma bateria que foi descarregada 
abaixo de 3,0 V e entrou no modo Deep Discharge para re
cuperar a carga da bateria.

Recovery Failed
A bateria descarregou além da recuperação; substitua a ba
teria. Para evitar essa condição, carregue periodicamente as 
baterias para evitar descarga total.

Charging Failed
Não é possível carregar a bateria dentro do período especifi
cado. Verifique a bateria e os contatos. Se a condição per
sistir, substitua a bateria.

Unknown Battery Atualize o firmware do carregador de bateria

Unknown Module Atualize o firmware do carregador de bateria
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Avisos e Mensagens de Erro Solução de Problemas

Read Error

Os contatos da bateria podem estar sujos ou danificados, 
impedindo que o carregador detecte a bateria. Verifique se 
os contatos da bateria estão limpos e sem danos. Se a con
dição persistir, substitua a bateria.

Check Charger

Verifique os contatos da bateria e os contatos do módulo de 
carga para se certificar de que estão limpos e totalmente en
caixados. Se a condição persistir, tente substituir uma bate
ria ou módulo de carga funcional.

Check Battery

Certifique-se de que a bateria esteja totalmente inserida no 
módulo de carga e que a porta do módulo esteja travada. 
Verifique os contatos da bateria e os contatos do módulo de 
carga para se certificar de que estão limpos. Substitua a ba
teria se a condição persistir.

Over Temp! Check Fan/Vents
Remova qualquer obstrução ou detrito das aberturas do 
ventilador e certifique-se de que haja fluxo de ar suficiente 
para o carregador.

Modo de Eficiência de Energia
Use o modo de eficiência de energia para carregar baterias com a luz de fundo da tela de exibição e a funcionalidade de rede 
(incluindo informações de carregamento e bateria) desativadas.

Pressione e mantenha pressionado o botão para cima ao ligar o carregador.
Os LEDs do carregador e a tela de exibição piscarão por 10 segundos.
Quando pararem, o LED branco da primeira baia estará aceso com meio brilho, e o visor indicará Energy Efficiency 
Mode.

Para retomar a operação normal, desligue o carregador, aguarde 5 segundos e volte a ligá-lo.

Especificações
Tipo de Bateria

Até 8 baterias recarregáveis de Li-Íon

Tempo de Carga
50%=1 hora; 100%=3 horas

Tipo de Módulo de Carga
Até4 módulos de cargaem qualquer combinação

Faixa de Temperatura de Operação
-18°C (0°F) a 63°C (145°F)
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Faixa de Temperatura de Carga da Bateria
0°C (32°F) a 60°C (140°F)

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

Dimensões
44 mm x 483 mm x 366 mm (1,7 pol. x 19,0 pol. x 14,4 pol.), A x L x P

Peso
4,4 kg (9,8 lbs), sem baterias ou módulos de carga

Alojamento
Aço, Alumínio extrudado

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

Saída 4,5 VDC máximo, 60 W máximo

Consumo de corrente
1,8 A

RMS (referenciado a 90 V AC)

Uso em Rede

Interface da Rede
Ethernet 10/100 Mbps

Capacidade de Endereçamento em Rede
Endereço IP via DHCP ou Manual

Certificações
Aprovado pelos requisitos das Normas Australianas AS/NZS 4665.1:2005 e AS/NZS 4665.2:2005.

Em conformidade com os requisitos de segurança elétrica baseados na IEC 60950-1.

Atende aos requisitos essenciais de todas as Diretivas Europeias aplicáveis.

Pode exibir a marca CE.

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
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1.
2.

•
•
•
•

E-mail: info@shure.de
www.shure.com

A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este 
dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo algumas que possam causar operação não desejada do dispositi
vo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonction
nement.

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

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

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

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.
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