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User guide for Shure UA221 series passive antenna splitters.
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UA221
Divisor de Antena Passivo

Descrição Geral
O Shure UA221 é um divisor/combinador bidirecional que pode ser usado para rotear um sinal de RF de uma antena única 
para duas entradas, ou para conectar duas antenas a uma única entrada. O kit combinador/divisor de antena UA221 inclui:

(2) Divisores de antena passiva de entrada única e saída dupla
(4) Cabos coaxiais
(2) Adaptadores BNC macho para macho
(2) Adaptadores de anteparo BNC

Os divisores UA221 são destinados a uso com sistemas sem fio Shure. Use antenas de ½ comprimento de onda Shure e ca
bo de antena de baixa perda Shure de 50 Ω ao configurar o sistema sem fio.

Modelo Banda de frequência Aprovação de DC/Bloqueio de DC

UA221 10–1.000 MHz Bloquear

UA221-C-J 10–1.000 MHz Passa

UA221Z 1.000–2.000 MHz Bloquear

UA221Z-C-J 1.000–2.000 MHz Passa

Instalação de divisores UA221
Use dois divisores UA221 e os adaptadores BNC macho para macho fornecidos e cabos coaxiais para dividir o sinal de RF de 
um par de antenas único para as entradas de antena de dois receptores.

Observação: as antenas devem ser compatíveis com a faixa de frequência de operação do receptor.
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Nesta configuração, use UA221 ou UA221Z, ou certifique-se de que a polarização DC do receptor esteja desabilita-
da.

Ao usar antenas energizadas, use UA221-C-J ou UA221Z-C-J.

Especificações
Faixa de Frequência

UA221/UA221-C-J 10 MHz-1000 MHz

UA221Z/UA221Z-C-J 1000 MHz-2000 MHz

SWR (Tensão da Razão de Onda Estacionária)
2:0
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Impedância
50 Ω

Isolamento
20 dB

Perda por Inserção
2 dB (3 dB divisor de perda não incluído)

Dimensões
64 x 48 x 22 mm (A x L x P)

Peso
45,3  g (1,6oz.)

Acessórios Incluídos
Peças fornecidas

Cabo coaxial de antena de 0,5 m (2 pés) (4) UA802

Adaptadores de anteparo BNC, arruela travante, porca (2) 95A8647

Adaptador BNC macho para macho (2) 95A8738
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