
UA834
Amplificador de antena em linha

The Shure UA834 in-line antenna amplifier user guide.
Version: 3.1 (2022-E)
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UA834   
Amplificador de antena em linha

Descrição Geral
O UA834 fornece mais flexibilidade em instalações sem fio, aumentando o comprimento permitido de cabo entre o receptor e 
a antena. As antenas podem ser colocadas mais perto do palco ou instaladas em tetos e paredes que tenham uma linha de 
vista melhor com o transmissor.

Recursos
O amplificador de sinal de baixo ruído compensa a perda por inserção em cabo coaxial
Compatível com os Sistemas Sem Fio Shure Também pode ser usado com os Sistemas de Distribuição de Antenas 
UA845 e UA844 da Shure
Adaptador roscado integrado para montagem fácil em pedestais de microfones ou no suporte para montagem em superfí
cie fornecido
Seletor de ganho de duas posições
Indicador LED para sobrecarga de sinal de RF
Qualidade, robustez e confiabilidade Shure

OBSERVAÇÃO: Amplificadores de antena são destinados a compensar a perda de sinal em cabos, e não para aumentar o alcance da antena. A tentativa de 
“melhorar” o sinal para além dos níveis nominais resultará apenas na sobrecarga do circuito e reduzirá o desempenho.

Indicadores e Configurações

① DC POWER/RF OVERLOAD
Verde: Indica que está recebendo energia da entrada da antena no receptor ou combinador.

Vermelho: O sinal da antena (na entrada TO ANTENNA) é muito forte. Remova o amplificador embutido ou mova-o para 
baixo no comprimento do cabo.

② GAIN
Configure o botão de ajuste para +6 dB para menores comprimentos do cabo e para +12dB para maiores comprimentos.
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Sobrecarga de RF
A sobrecarga de RF pode ocorrer na entrada para o amplificador embutido ou na entrada para o receptor. Uma sobrecarga em 
qualquer um dos pontos diminui o sinal.

Quando há um indicador de sobrecarga de RF no amplificador embutido, pode ser que o amplificador não seja necessário ou 
ele pode ser colocado mais para baixo no comprimento do cabo, em um ponto médio entre a antena e o receptor. O botão de 
ganho afeta apenas o ganho de saída e não pode compensar a sobrecarga de entrada no amplificador.

Se houver um sinal de sobrecarga de RF no receptor, reduza o ganho no amplificador embutido ou movao para cima no com
primento do cabo, para que haja mais cabo entre o receptor e o amplificador. Observe que o nível de sobrecarga para o ampli
ficador pode ser maior do que para a entrada do receptor, dessa forma, ele não pode ser usado para indicar se o sinal irá so
brecarregar o receptor naquele ponto no comprimento do cabo.

Instalação
Conecte entre a antena e o receptor (ou sistema de distribuição de antena), como mostrado. O DC POWER LED verde se 
acende quando o receptor estiver ligado.

Use cabo coaxial de antena de baixa perda da Shure (ou qualquer cabo de 50 ohms de baixa perda).
A qualidade do cabo, não somente o comprimento, contribui para perda de sinal. Um cabo de 50 pés de grau mais leve 
pode requerer mais ganho que um cabo de baixa perda de 100 pés.
Antenas ativas, como a UA874, têm um amplificador incorporado e podem não necessitar de amplificação adicional.

Cuidado: Para garantir o melhor funcionamento, use apenas os acessórios para antenas da Shure. Não utilize divisores, com
binadores ou antenas que forneçam aterramento CC. Se necessário, use o dispositivo de bloco BNC DC (compatível com o 
receptor de banda de RF).

Conecte a antena ao conector etiquetado TO ANTENNA
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Use o suporte de montagem de superfície fornecido em paredes ou tetos, ou monte em um pedestal de microfone 
padrão.

Use um máximo de dois amplificadores de antena em linha para cabos extremamente longos ou para dois conjuntos 
de cabo mais leve, como mostrado

Manutenção do Cabo
Para manter desempenho superior dos cabos de antena:

Evite curvas ou dobramentos acentuados nos cabos.
Não deforme os cabos com grampos provisórios, como entortar um prego sobre o cabo.
Não use em instalações externas permanentes.
Não exponha a umidade extrema.

Seleção de Cabos de Antena
Use um cabo coaxial de 50 ohms de baixa perda, como o RG8U. A Shure oferece cabos de antena préterminados, que vari
am de 6 a 100 pés.

OBSERVAÇÃO: Ao encomendar cabos Shure, selecione os modelos “Z” de baixa perda (disponíveis para cabos mais longos) ao utilizar bandas de frequên
cia acima de 1.000 MHz.
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Posicionamento da Antena
Use as seguintes normas de procedimento ao montar antenas:

As antenas e os receptores devem ser da mesma banda.
Monte as antenas a no mínimo um comprimento de onda (dois pés) de distância.
Posicione as antenas de modo que a linha de vista até o transmissor não fique obstruída (incluindo a plateia).
Mantenha antenas distantes de objetos de metal.

Importante: Sempre execute um teste de "observação geral" para verificar a cobertura antes de usar um sistema sem fio durante uma fala ou apresentação. 
Experimente com o posicionamento da antena para encontrar o local ideal. Se necessário, marque os "pontos cegos" e peça que os apresentadores ou artis
tas evitem tais áreas.

Encontre Mais Informações On-line
Para obter mais informações, visite www.shure.com

Configuração de Ganho
A configuração de ganho deve ser usada somente para compensar a perda de sinal calculada do cabo. Ganho de sinal adicio
nal não significa melhor desempenho de RF. Muito ganho na verdade reduz a faixa de recepção e o número de canais dispo
níveis. Isso porque os receptores Shure são otimizados para oferecer o melhor desempenho quando a soma do ganho de si
nal e da perda do cabo é igual a 0 dB. O ganho adicional somente amplifica tudo na faixa de RF — inclusive a interferência e 
o ruído ambiente de RF. Ele não pode aumentar seletivamente o sinal do transmissor.

Use a menor configuração de ganho necessária para obter boa recepção do sinal de RF do transmissor, como indicado 
no LED ou medidor de RF do receptor.
Aumente a configuração de ganho somente para compensar a perda calculada do cabo.
O nível de sinal resultante no receptor (perda mais amplificação por cabo) deve estar dentro de ± 5 dB do nível do sinal 
original na antena.

Cálculo das configurações de ganho
Para calcular a configuração de ganho necessário, obtenha a especificação do fabricante do cabo sobre perda de sinal. A per
da nominal geralmente varia com a frequência de RF além do comprimento do cabo.

Multiplique a perda nominal por 100 pés, por comprimento de cabo, para determinar a perda de sinal e adicione o ganho con
forme o necessário para compensar. Por exemplo: um cabo de 50 pés com perda nominal de –12dB por 100 pés seria calcu
lado como (–12 dB/100)*50 = –6 dB e seria necessário +6 dB de ganho para uma soma total de 0 dB de perda.
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Especificações
Faixa de Frequência

UA834V 174–216  MHz

UA834WB 470–902  MHz

UA834XA 902–960  MHz

UA834Z16 1240–1260  MHz

UA834Z17 1492–1525  MHz

UA834Z18 1785–1805  MHz

Tipo de Conector
BNC, Fêmea

Impedância
50 Ω

Requisitos de Alimentação Elétrica
Polarização de 10 a 15 VDC da conexão coaxial, 0,60–0,72 W

Ganho de Sinal
±2 dB, Comutável

+6 dB

+12 dB

Entrada Máxima Absoluta de RF
+5 dBm

Limite do LED de Sobrecarga de RF
±2 dB

5 dBm

Ponto de interceptação de terceira ordem da saída (IIP3)
>10 dBm

Alojamento
Alumínio Fundido, acabamento em tinta preta

Dimensões
67 x 32 x 112 mm (A x L x P)

Dimensões com Suporte: 108 x 32 x 112 mm

Peso Líquido
Sem Suporte de Montagem 0,28  kg (9,8 oz.)
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Com Suporte de Montagem 0,42  kg (14,8 oz.)

Certificações
Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

Aviso de CE: A Shure Incorporated declara, por este meio, que este produto com marcação CE foi determinado em conformi
dade com os requisitos da União Europeia. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no site se
guinte: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Importador europeu autorizado:
Shure Europe GmbH
Departamento: Conformidade global
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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