
Descrição Geral
A Shure UA860 é uma antena omnidirecional UHF passiva de banda larga.
A UA860 resiste a intempéries e adequada para ser utilizada temporariamente
ao ar livre. No entanto, deve ser evitada exposição de longo prazo à umidade.

Recursos
• Melhora muito a recepção de sinal sem fio

• Padrão de recepção bipolo omnidirecional
• Inclui adaptador de pedestal, adaptador de rosca, um cabo coaxial de

antena de 61 cm (2 pés) e um cabo coaxial de antena de 7,6 m (25 pés)

Instalação
• Conecte a antena ao receptor ou sistema de distribuição usando cabos

de antena Shure (ou qualquer cabo coaxial de baixa perda de 50 ohms,
como o RG-8U).

• Para cabos com mais de 7,6 m (25 pés), talvez seja necessário um
amplificador integrado (UA830 da Shure) para compensar a perda de
sinal.

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 RG-8U. A Shure
oferece cabos de antena pré-terminados, que variam 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
frequência acima de 1.000 MHz.

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 apresen-
tação. Experimente com o posicionamento da antena para encontrar o local
ideal. Se necessário, marque os "pontos cegos" e peça que os apresenta-
dores ou artistas evitem tais áreas.

Especificações
Faixa de frequência de RF
470 a 1100 MHz

SWR (Tensão da Razão de Onda Estacionária)
< 2:1 em referência a 50 Ω

Padrão de Recepção
Omnidirectional dipole

Conector
Fêmea, BNC

Adaptador de Pedestal
Break resistant, with standard (UNS) 5/8 in,-27 thread

Dimensões
284 mm H x 39 mm diâmetro(11-3/16 X 1-9/16 in,)

Peso Líquido
sem cabo

275 g (9,72 oz.)
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UA860SWB
Antena Omnidirecional Passiva



Acessórios

Acessórios Incluídos
UA802Cabo Coaxial BNC-BNC de 2 pés
UA825Cabo Coaxial BNC-BNC de 25 pés
WA371Presilha de Microfone Sem Fio
31A1856Adaptador de Rosca de 5/8" a 3/8"
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