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UA844plus SWB
Sistema de Distribuição de Antena

Descrição Geral
O modelo Shure UA844+ é um sistema de distribuição de antena que permite a expansão de sistemas de microfones sem fio 
dividindo um par de antenas para receptores múltiplos. Ele também amplifica sinais de RF para compensar a perda por inser
ção que resulta da divisão da potência do sinal para múltiplas saídas. Um só sistema UA844+ pode dar suporte a até cinco re
ceptores sem fio. No máximo cinco sistemas UA844+ podem ser usados em uma configuração de dois níveis.

Variações do Modelo

Variações do modelo UA844+

UA844+V 174–216 MHz

UA844+SWB 470–960 MHz

UA844+Z16 1240–1260 MHz

UA844+Z17 1492–1525 MHz

UA844+Z18 1785–1805 MHz

Observação: algumas unidades incluem um interruptor de alimentação no painel frontal para atender a normas regionais.

Acessórios
Componentes do Sistema

Hardware de antena para montagem frontal
Hardware para montagem em bastidor
Fonte de alimentação externa
(2) Cabos BNC de 6 pés
(4) Cabos de alimentação DC sem travamento (QLXD4, SLX4, BLX4R)
(10) Cabos BNC de 56 cm (22 pol.)*
(4) Cabos de alimentação DC com travamento** (ULXD4)

*O modelo UA844+/LC substitui (2) os cabos BNC de 56 cm (22 pol.).

**Não incluído no modelo UA844+/LC
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Acessórios Opcionais
Antena de Receptor Omnidirecional de 1/2 Onda para melhorar a recepção de sinal 
sem fio

UA8

O amplificador de RF em linha compensa a perda de sinal por comprimentos do ca
bo estendido

UA834

Antena direcional ativa UA874 para proporcionar melhor recepção do sinal sem fio 
com maior rejeição de sinais indesejados

UA874

Kit de Montagem Remota para a Antena de comprimento de 1/2 onda UA505

Painel de bastidor da antena com cabos e adaptadores BNC UA440

Observação: Certifique-se de selecionar antenas e acessórios compatíveis com a faixa de frequência operacional de seu sistema sem fio. Entre em contato 
com a Shure ou seu revendedor local para obter ajuda com a seleção dos acessórios sem fio certos.

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.

Especificações
Requisitos de Alimentação Elétrica

14 a 18  V DC

Saída DC
14 a 18  V DC (x4)

Corrente de Saída
Total combinado de todas as saídas DC

2,5 A, máximo

Faixa de Temperatura de Operação
-18°C (0°F) a 63°C (145°F)

Dimensões
45 x 483 x 172  mm (A x L x P)

Peso Líquido
1,62  kg (3,6  lbs)

Tipo de Conector
BNC
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Faixa de frequência de RF
dependente de modelo

174 a 1805 MHz

Tensão de Polarização
15 V DC (150  mA, máximo) (x2)

Impedância
50  Ω

Faixa de frequência de RF
dependente de modelo

174 a 1805 MHz

Ponto de Interceptação da Saída
21 dBm, típico

Tipo de Conector
BNC

Impedância
50 Ω

Isolamento do Conector de Saída
30 dB, típico

Ganho
Entrada para qualquer porta de saída (Portas não utilizadas terminadas em 50 Ω)

-1 a +1 dB

PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO
① Conector da antena A
② Indicador de alimentação
③ Chave liga/desliga (dependendo do país).
④ Conector da antena B
⑤ Entrada de alimentação de 15 V DC (2,54 A)
⑥ Saída de alimentação para receptores. Não conecte a sistemas de distribuição adicionais
⑦Antena de entrada de RF B
⑧ Em cascata (2)
⑨ Saída de RF B
⑩ Saída de RF A
⑪ Antena de entrada de RF A
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INSTALAÇÃO

CONEXÕES DO CABO (UM UA844)

Conexão de múltiplos sistemas UA844
① Conecte sistemas adicionais às portas A/B do UA844 de nível superior.
② Conecte sistemas adicionais no segundo nível às entradas da antena A e B.
③ Conecte cada receptor (RX) aos pares de portas de saída A/B no UA844.

Conexões do painel traseiro para cada nível de RF e distribuição de alimentação

Certificações
A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida da Shure Incorporated ou de qualquer um dos seus representantes eu
ropeus. Para informações de contato, visite www.shure.com
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A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

Informações importantes do produto
INFORMAÇÕES SOBRE A LICENÇA
Licença: Em determinados locais, pode ser necessário obter uma autorização ministerial para operar este equipamento. Con
sulte a sua autoridade nacional sobre possíveis requisitos. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela 
Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para a operação do equipamento. A licença do equipamento de 
microfone sem fio da Shure é de responsabilidade do usuário e a licença depende da classificação e aplicação do usuário e 
da freqüência selecionada. A Shure recomenda enfaticamente ao usuário contatar a devida autoridade de telecomunicações 
com relação à devida licença antes de escolher e encomendar as frequências.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento de Rádio foi projetado para uso em aplicações de entretenimento musical profissional e aplicações similares. Este equipa
mento de Rádio pode ter a capacidade de operar em algumas frequências não autorizadas na sua região. Entre em contato com o órgão nacional responsá
vel para obter informações sobre as frequências autorizadas e níveis de potência de RF para microfones sem fio.
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