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UA845UWB
Sistem Antena Distribusi

Deskripsi Umum
Sistem Distribusi Antena Shure Model UA845UWB memungkinkan maksimum empat receiver menggunakan satu set antena. 
Terdapat juga konektor daya untuk mendistribusikan daya ke setiap receiver. Penguatan sinyal RF menutup loss pemasukan 
akibat dipecahnya input antena ke beberapa output. Konektor kaskade memungkinkan koneksi ke receiver kelima atau 
UA845UWB kedua. Tombol di panel depan digunakan untuk berpindah-pindah di antara satu dari lima gelombang frekuensi 
dari 174 hingga 1805 MHz.

Fitur Sistem
Shure Model UA845UWB menjamin sensitivitas dan kemampuan pemrosesan sinyal yang maksimal, menyediakan rentang 
radio terlebar untuk jumlah receiver nirkabel terbanyak.

5 Pilihan Rentang Frekuensi UA845UWB menyediakan opsi lebih banyak untuk menghindari artefak intermodulasi 
dengan berpindah-pindah di antara satu dari lima gelombang frekuensi.
Indikator LED Daya RF Indikator LED di panel depan akan menyala merah jika daya RF mengalami kelebihan beban.
Kemudahan Ekspansi Sistem Distribusi Antena UA845UWB dirancang untuk sistem nirkabel yang besar. Setiap unit 
memungkinkan maksimum empat receiver nirkabel menggunakan dua antena yang sama, dan port kaskadenya 
memungkinkan koneksi ke receiver kelima atau UA845UWB kedua.
Kompatibilitas UA845UWB kompatibel dengan semua receiver mikrofon nirkabel Shure yang bekerja dalam rentang 
frekuensi yang kompatibel.
Port Kaskade Dua port kaskade antena BNC 50 ohm memungkinkan penambahan unit UA845UWB atau pun receiver 
nirkabel kelima. Sistem nirkabel yang besar dapat berjalan dari satu pasang antena.
Konektor Output Daya dan Keluaran Beberapa receiver dapat dihubungkan dengan skema rangkaian cincin (daisy-
chain) dari satu sumber melalui konektor output daya.
Rendah Noise dan Distorsi Intermodulasi UA845UWB menjaga sinyal tetap bersih dengan distorsi yang minim.
Kompensasi Loss Pemasukan Ketika suatu sinyal dipecah menjadi beberapa port output, kekuatan sinyal akan ada 
yang hilang (loss). UA845UWB memperkuat sinyal untuk mengimbangi hal ini, sehingga sinyal yang diterima receiver 
selalu kuat.
Antena Panel Depan UA845UWB hadir dengan perangkat keras untuk memasang antena di depan (jika dikehendaki).

Komponen Sistem
Antena/Sistem Distribusi Daya UA845UWB
(4) Kabel daya DC mengunci (ULXD4)*
(4) Kabel daya DC tak mengunci (QLXD4, SLX4, BLX4R)
(10) Kabel BNC 22 in.**
(2) Kabel BNC 6 ft.
(2) Adaptor bulkhead untuk pemasangan antena di depan
(1) Kabel AC daisy-chain
(1) Kabel daya AC
Perangkat keras pemasangan di rak

*Tidak ada dalam varian Model UA845UWB/LC
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**Model UA845UWB/LC mengganti (2) kabel BNC 22 in.

Panel Depan dan Belakang

Panel Depan

Panel Belakang

① Dudukan untuk antena terpasang di depan

② Indikator Kelebihan Beban Daya RF
Menunjukkan kelebihan beban RF dengan 2 LED merah untuk antena A dan B.

③ Pemilih Gelombang Frekuensi

④ Tombol Daya

⑤ Konektor Input Daya AC.

⑥ Konektor Output Daya AC.
Setiap amplifier memiliki konektor output daya untuk merangkai (skema cincin atau daisy-chain) maksimum lima Shure 
Diversity Single atau Dual Receiver ke satu sumber daya.

⑦ Port Masukan Antena, Kanal A dan B.
Konektor BNC untuk antena.

⑧ Konektor Kaskade RF Kanal A dan B.
Konektor BNC untuk menambah receiver kelima, atau UA845UWB kedua, sehingga receiver nirkabel yang dapat 
dihubungkan menjadi lebih banyak.

⑨ Konektor Output RF, Kanal A dan B.
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Konektor BNC untuk maksimum empat receiver nirkabel.

⑩ Konektor DC 15 V
Empat konektor untuk daya DC.

Petunjuk Pemasangan pada Rak
Jika dipasang pada rakitan rak tertutup atau multi unit, suhu selingkung operasi lingkungan rak mungkin lebih besar dari 
lingkungan ruang itu. Jaga suhu lingkungan pada atau di bawah suhu selingkung maksimum(Tma) yang ditetapkan oleh 
produsen peralatan yang dipasang.
Beri aliran udara yang memadai di dalam rak sebagaimana diperlukan oleh operasi aman peralatan.
Jangan timbulkan kondisi berbahaya dengan memasang peralatan di rak dengan beban mekanis yang tidak rata.
Ketika menyambungkan peralatan ke sirkuit catu daya, perhatikan efek kelebihan muat sirkuit yang mungkin dimiliki 
terhadap perlindungan arus berlebih dan pengabelan catu daya. Pertimbangkan semua nilai pelat nama peralatan ketika 
menangani masalah ini.
Pertahankan pertanahan peralatan yang dipasang rak. Beri perhatian khusus terhadap sambungan catu daya tak 
langsung ke sirkuit cabang (mis., soket tambahan).

Instalasi Sistem

Memasang Antena Panel Depan

UA845UWB hadir dilengkapi antena terpasang di depan. Pemasangan di depan akan meningkatkan unjuk kerja RF sistem 
karena antena berada di depan rak. Ketika unit berada di rak, antena harus di depan atau dipasang di tempat jauh.

Masukkan adaptor bulkhead ke lubang yang ada di setiap braket, dan kencangkan dari sisi ke sisinya menggunakan 
perangkat keras yang disediakan.
Hubungkan kabel antena yang disediakan ke input antena receiver dan adaptor.
Pasang antena ke adaptor bulkhead hingga menonjol melalui panel depan.

Catatan: Untuk hasil terbaik, arahkan antena ke atas dan saling menjauh pada sudut 45° dari garis vertikal. Ini akan menghasilkan penerimaan sinyal terbaik 
dan mengurangi kemungkinan sinyal putus. Selalu lakukan patroli mengelilingi area pertunjukan untuk menguji sistem sebelum sistem nirkabel digunakan.
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Memasang Antena Jarak Jauh

Antena terpasang di tempat jauh memiliki keunggulan yakni bebas dari unit dan lebih dekat dengan pemancar. Antena ini 
dapat diletakkan di mana saja sesuai panjang kabel yang disarankan, menghasilkan rentang penerimaan sinyal radio yang 
jauh lebih luas dan mengurangi kemungkinan terputusnya sinyal. Hubungi dealer Shure untuk informasi tentang amplifier RF 
in-line.

Ikuti pedoman berikut ini sewaktu Anda memasang antena jarak jauh:

Jika menggunakan bentangan kabel yang panjang, gunakanlah kabel low-loss Shure yang kompatibel dengan frekuensi 
yang beroperasi. Jika perlu, gunakan Shure In-Line RF Amplifier.
Letakkan antena sejauh 3 m (10 ft) lebih dari pemancar.

Menghubungkan Receiver
Konfigurasi Satu Distribusi Antena

Dengan kabel koaksial 50 Ω low-loss dari Shure, hubungkan port output RF kanan dan kiri (kanal 1 sampai 4, A dan B) 
pada UA845UWB ke masing-masing input antena kiri dan kanan pada setiap receiver. Gunakan port kaskade untuk 
menghubungkan receiver kelima.
Dengan kabel daya yang disediakan, hubungkan UA845UWB ke stopkontak.
Untuk merangkai bersama (skema cincin atau daisy-chain) receiver dengan kabel output daya, hubungkan konektor 
output daya yang ada pada UA845UWB ke konektor input daya di salah satu receiver. Hubungkan receiver-recever 
sisanya dengan cara yang sama. Hubungkan input daya unit ke catu daya.

Catatan: Jumlah maksimal receiver Shure yang dapat didayai secara daisy-chain dari satu UA845UWB adalah lima receiver.
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Konfigurasi Satu UA845UWB

Konfigurasi Multi Distribusi Antena
Hubungkan port kaskade untuk output RF kanal A dan B di salah satu UA845UWB ke input antena, kanal A dan B, 
pada receiver atau UA845UWB kedua.
Jika dikehendaki, hubungkan unit tambahan dengan cara yang sama.
Untuk merangkai (skema cincin atau daisy-chain) receiver dengan kabel output daya, hubungkan konektor output daya 
yang ada pada UA845UWB ke konektor input daya di salah satu receiver. Hubungkan receiver-recever sisanya dengan 
cara yang sama. Hubungkan input daya unit ke sumber daya AC.

Peringatan: Ketika menambahkan UA845UWB tambahan ke sistem, masing-masing UA845UWB harus dihubungkan ke catu 
daya tersendiri. Jumlah maksimal receiver yang dapat didayai dari satu UA845UWB adalah lima. Perangkaian (skema daisy 
chain) beberapa UA845UWB melalui port output daya akan membebani catu daya tunggal, sehingga dapat merusak 
peralatan.
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Konfigurasi Multi UA845UWB

Memilih Rentang Frekuensi
Tekan dan tahan tombol Set sampai LED Gelombang Frekuensi hijau mulai berkedip.
Gunakan tombol Set untuk memilih di antara lima rentang gelombang frekuensi yang tersedia.
Ketika LED berhenti berkedip, rentang yang dipilih akan terang.

Kelebihan Beban Daya RF
Jika Indikator Antena Kelebihan Beban menyalakan LED merah, berarti sinyal RF yang kuat membebani amplifier antena. 
Untuk mengatasi kelebihan beban ini, perbesar jarak antara antena dan pemancar, atu turunkan penguatan (gain) antena.

Peringatan: Kelebihan beban pada amplifier antena akan mengurangi jumlah kanal dan menurunkan kinerja sistem.

Aksesori Opsional
Antena Receiver Segala Arah Gelombang 1/2 untuk penerimaan sinyal nirkabel 
yang lebih baik

UA8

In-Line RF Amplifier mengimbangi loss sinyal pada bentangan kabel yang panjang UA834
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UA874 Antena Direksional Aktif untuk meningkatkan penerimaan sinyal nirkabel 
dengan penolakan yang lebih besar terhadap sinyal yang tidak diinginkan

UA874

1/2 Wave Antenna Remote Mount Kit UA505

Panel Rak Antena dilengkapi Kabel dan Adaptor BNC UA440

Catatan: Pastikan Anda memilih antena dan aksesori yang kompatibel dengan rentang frekuensi yang bekerja di sistem nirkabel Anda. Hubungi Shure atau 
retailer terdekat untuk membantu pemilihan aksesori nirkabel yang tepat.

Memilih Kabel Antena
Gunakan kabel koaksial low-loss 50 ohm, seperti RG-8U. Shure menyediakan kabel antena yang sudah diterminasi, dengan 
panjang 6 hingga 100 kaki.

CATATAN: Saat memesan kabel untuk Shure, pilih model-model "Z" low-loss (tersedia untuk kabel lebih panjang) bila menggunakan gelombang frekuensi di 
atas 1000 MHz.

Aktifkan atau Nonaktifkan DC Bias Voltage
Voltase bias DC dapat dinonaktifkan pada unit UA845UWB yang dibuat setelah 10 Agustus 2018.

Catatan: Tanggal pembuatan dicetak di bagian bawah unit.

Untuk menonaktifkan voltase bias DC:

Tekan tombol SET dan nyalakan unit.

Lepas tombol SET ketika semua LED di panel depan menyala.

Lakukan siklus daya unit.
Voltase bias DC dinonaktifkan ketika semua LED hijau berkedip sebentar dan yang cocok dengan rentang frekuensi 
yang dipilih tetap menyala.



Shure Incorporated

10/12

1.
2.

3.
4.

Untuk menonaktifkan voltase bias DC:

Tekan tombol SET dan nyalakan unit.
Lepaskan tombol SET ketika 2 LED merah menyala.

Lakukan siklus daya unit.
Voltase bias DC diaktikfan ketika LED rentang frekuensi menyala. (LED tidak berkedip setelah siklus daya ketika 
mengaktifkan voltase bias DC.)

Spesifikasi
Rentang Frekuensi Pembawa

Band 1 174 dengan 216 MHz

Band 2 470 dengan 960 MHz

Band 3 1240 dengan 1260 MHz

Band 4 1492 dengan 1525 MHz

Band 5 1785 dengan 1805 MHz

Level Output Terdistribusi (Gain)
0dB, khas

Input Antena Receiver, Port Output1 dengan 4 -2dB dengan +2dB

Input Antena Receiver, Output Kaskada -1dB dengan +1dB

Isolasi Konektor Output
>25dB, khas

Urutan-ketiga Overload Intercept Point (OIP3) (Titik Penangkapan Kelebihan Beban)
24 dBm, khas

Voltase Line AC Input-Output, Switched
100 dengan 240 AC V, 50/60 Hz

Output DC
15 V DC, 4 Konektor

Arus Output
Total gabungan dari semua output DC



Shure Incorporated

11/12

2,5 A, maksimum

Impedansi
50  Ω

Jarak Suhu Kerja
-18°C (0°F) dengan 63°C (145°F)

Dimensi
44,5 x 482,6 x 295,3 mm H x W x D (1,75 x 19 x 11,6in.)

Berat Netto
3,32 kg (7,3  lbs)

Jenis Konektor
BNC

Pemakaian Daya AC V
Tipikal tanpa antena aktif terpasang atau receiver yang terhubung ke output DC

14,1 W per unit

Sertifikasi
“EU Declaration of Conformity” (Pernyataan Kesesuaian UE) dapat diperoleh dari Shure Incorporated atau sebagian 
perwakilannya di Eropa. Untuk informasi kontak silahkan kunjungi www.shure.com

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Informasi Penting Produk
INFORMASI PERIZINAN
Perizinan: Izin kementerian untuk mengoperasikan peralatan ini mungkin diperlukan di beberapa wilayah. Konsultasikan 
dengan instansi negara Anda tentang persyaratan yang diperlukan. Perubahan atau modifikasi yang jelas tidak disetujui Shure 
Incorporated dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini. Izin peralatan mikrofon wireless (nirkabel) 
Shure adalah tanggung jawab pengguna, dan izin yang diberikan tergantung pada klasifikasi dan permohonan pengguna, dan 
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pada frekuensi yang dipilih. Shure sangat mendorong pengguna agar menghubungi kantor telkom terkait dengan perizinan 
yang tepat, dan sebelum memilih dan memesan frekuensi.

CATATAN: Perlengkapan Radio ini dirancang untuk digunakan untuk hiburan musik profesional dan aplikasi serupa. Perangkat radio ini mampu 
mengendalikan beberapa frekuensi yang tidak berijin di wilayah Anda. Silakan hubungi pihak pejabat berwenang Anda untuk mendapatkan informasi frekuensi 
yang dikendalikan dan tingkat tenaga FR untuk produk mikrofon wireless.
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