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Shure UA221 bi-directional antenna splitter and combiner user guide.
Version: 1.0 (2023-A)
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UA221Z   
مقسم هوائي سلبي

الوصف العام
مجمّـع ثنائي االتجاه يمكن استخدامه لتوجيه إشارة التردد الالسلكي من هوائي واحد إلى إدخالين اثنين أو لتوصيل هوائين اثنين/هو مقسم Shure UA221 جهاز

:UA221 مجمّـع الهوائي/يتضمن طقم مقسم .بإدخال واحد

مقسمات هوائي سلبي أحادية اإلدخال وثنائية اإلخراج )2(
الكابالت المحورية )4(
BNC مهائيات ذكر )2(
BNC مهايئات الحاجز )2(

Shure موجه وهوائيات اتجاهية وكابالت هوائي 1/2 ذات Shure لذا، استخدم هوائيات .الالسلكية Shure مُـخصصة لالستخدام مع أنظمة UA221 إن مقسمات
.أوم عند تكوين النظام الالسلكي 50 منخفضة الفقد بحمل

تيار مباشر للمجموعة/تمرير تيار مباشرنطاق التردد الالسلكيالطراز

UA22110-1000 مجموعةميجا هرتز

UA221-C-J10-1000 تمريرميجا هرتز

UA221Z1000-2000 مجموعةميجا هرتز

UA221Z-C-J1000-2000 تمريرميجا هرتز

UA221 تثبيت مقسمات
المرفقة والكابالت المحورية لتقسيم إشارة التردد الراديوي من زوج واحد من الهوائيات إلى إدخاالت الهوائي BNC اثنين ومهائيات ذكر UA221 استخدم مقسمين

.لجهازي استقبال

.يجب توافق الهوائيات مع نطاق تردد تشغيل جهاز االستقبال :مالحظة
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.أو تأكد من أن انحياز التيار المباشر لجهاز االستقبال معطال ,UA221Z أو UA221 استخدم ,في هذا التكوين

.UA221Z-C-J أو UA221-C-J عند استخدام هوائي مزود بالطاقة، استخدم

المواصفات
نطاق التردد

UA221/UA221-C-J10ميجاهرتز1000-ميجاهرتز

UA221Z/UA221Z-C-J1000ميجاهرتز2000-ميجاهرتز

)VSWR( نسبة الجهد الكهربي بالموجة المستقرة
2:0

المعاوقة
أوم 50

عزل
ديسيبل 20
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فقد اإلدخال
)ديسيبلفقد المقسم غير متضمن 3( ديسيبل 2

األبعاد
64 x 48 x 22 البُـعد × العرض × الطول( مم(

الوزن
)أونصة1.6( جرام45.3

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

قطع الغيار المزودة
UA802)4) (قدمان( م 0.5 كابل محوري للهوائي بطول

95A8647)2( ، وفلكة إحكام، وصامولةBNC مهايئات الحاجز

BNC (2)95A8738 مهائيات ذكر
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