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UA864 -- Antena Arah Aktif yang Dipasang 
di Dinding

Deskripsi Umum
Antena UA864 menyediakan cakupan RF aktif di dalam tutup sederhana yang mudah dipasang di dinding, langit-
langit, dan bahkan pada permukaan logam dengan penerimaan yang ditingkatkan. Casing putih netral yang bisa 
dicat memudahkan antena menyatu dengan tata ruang perusahaan atau ruang kelas. Sakelar penguatan 4-posisi 
yang bisa dipilih menghadirkan pengaturan atenuasi dan boost untuk menyesuaikan antena dengan lingkungan. 
Varian UHF memberikan cakupan RF pita lebar.

Fitur
• Desain sederhana
• Opsi pemasangan di dinding atau langit-langit
• Kinerja pita lebar (model UHF saja)
• Sakelar penguatan empat-posisi
• Dapat dipasang di permukaan logam
• Indikator LED untuk pengaturan penguatan
• Casing putih netral yang bisa dicat

Penempatan antena untuk Variasi Penerimaan
UA864 adalah antena terpolarisasi dan harus diarahkan dengan benar untuk mengoptimalkan penerimaan untuk 
setiap jenis pemancar. Tombol penguatan menunjukkan arah antena. Tempatkan antena sesuai panduan berikut 
ini:

Catatan: Konstruksi bagian dalam antena munfkin berbeda untuk tiap variasi model.

Pemancar Genggam dan Bodypack (vertikal)
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Mikrofon Boundary (horizontal)

Berbagai Jenis Pemancar (vertikal dan horizontal)

Penempatan Antena
Gunakan petunjuk berikut bila memasang antena:

• Antena dan receiver harus mencakup rentang frekuensi yang sama.
• Pasang antena setidaknya sejauh empat kaki untuk variasi optimal.
• Tempatkan antena sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu yang merintangi jarak pandang ke pemancar 

(termasuk penonton).

Dapatkan Lebih Banyak Informasi secara Online
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.shure.com.

Installation

Memasang di Dinding atau Langit-Langit
Pelat pemasangan dipasang langsung ke dinding, langit-langit, atau kotak sambungan standar.
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Peralatan yang Diperlukan

• sekrup nomor 8 atau 6
• Ring plat
• Ring kunci
• Bor
• Obeng

Langkah Pemasangan

1. Sejajarkan pelat pemasangan:
Pemasangan kotak sambungan: Sejajarkan pelat pemasangan dengan kotak sambungan agar paling sedikit 
dua sekrup dapat digunakan.

Pemasangan dinding: Gunakan pelat pemasangan sebagai templat untuk menandai lokasi untuk lubang 
pada permukaan yang akan dipasang. Lubangi lubang seperti yang ditetapkan.

2. Kencangkan pelat pemasangan ke permukaan dengan ring seperti yang ditunjukkan (PERHATIAN: Jangan 
memasang sekrup terlalu kencang).

3. Jika kabel RF terulur dari dalam dinding, masukkan kabel melalui lubang di pelat pemasangan dan 
sambungkan kabel ke output antena.

4. Tempatkan kaki pemasangan antena pada slot lubang kunci di pelat pemasangan dan geser ke posisi terkunci.

Memasang di dinding atau langit-Langit

Pemasangan ke kotak sambungan listrik
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Mengencangkan antena ke pelat pemasangan

Mengarahkan kabel
Konektor output bisa diarahkan melalui port 1 atau 2 di antena. Ketika menyambungkan ke kabel RF di dinding, 
ulur kabel melalui lubang pada pelat pemasangan.

Memutar Penutup
Penutup dapat dilepaskan dan diputar ke segala arah untuk tampilan yang sesuai bila menggunakan beberapa 
antena.

1. Lepaskan sekrup yang menahan penutup di tempatnya dari belakang antena
2. Lepaskan penutup dan putar ke posisi yang diinginkan
3. Pasang kembali sekrup untuk menahan penutup

Mengecat Antena
Penutup antena dapat dicat agar sesuai dengan lingkungan pemasangan. Gunakan panduan berikut ketika 
mengecat penutup antena:

• Lepaskan penutup antena sebelum mengecat
• Hanya gunakan cat tak berlogam, karena kandungan logam dapat mengganggu penerimaan RF
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• Biarkan cat benar-benar kering sebelum penutup dipasang lagi
• Hindari mengecat lubang sekrup.

Peringatan: Jangan sentuh komponen internal dari antena saat penutup dilepaskan.

Menyambungkan ke Receiver
Antena ini kompatibel dengan receiver, sistem distribusi, dan splitter yang beroperasi dalam rentang frekuensi 
antena. Untuk receiver dengan beberapa port antena, sambungkan setiap antena yang digunakan ke port 
terpisah.

Catatan: Antena membutuhkan tegangan bias dari penerima atau sistem distribusi untuk beroperasi dan untuk 
fungsi LED. Jika perangkat ini tidak memberikan tegangan bias, catu daya sejalur UABIAST Shure dapat 
digunakan.

Mengatur Sakelar Penguatan
Gunakan sakelar penguatan untuk mengoptimalkan kinerja antena untuk karakteristik ruangan atau lokasi RF. 
Pantau sinyal RF dari receiver untuk memastikan kekuatan sinyal yang optimal.

Pengaturan 
Penguatan RF 
(dB) Skenario Penggunaan

Pad: −10, −20 Memberikan peningkatan isolasi dari sumber RF lainnya ketika kekuatan sinyal mikrofon 
nirkabel yang diinginkan kuat. Jika lampu LED RF OVERLOAD menyala saat menggunakan 
pengaturan penguatan yang lebih tinggi, rendah harus digunakan untuk melemahkan sinyal, 
tetapi hanya setelah memastikan pemancar berada di jarak yang tepat dari antena.

0 (Default) Cocok untuk pemasangan di ruangan pada umumnya dan memberikan penguatan RF yang 
memadai dalam kebanyakan kasus dengan penggunaan kabel antara 10 dan 50 kaki.

Boost: +10 Memberikan 10 dB penguatan RF tambahan untuk mengimbangi hilangnya sinyal jika 
menggunakan kabel yang panjang (50 kaki atau lebih).

Catatan: Antena memerlukan Daya Bias yang diberikan oleh port antena penerima atau sumber daya eksternal 
untuk pengoperasian dan untuk menyalakan LED.
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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.

Pemeliharaan Kabel
Agar kabel antena tetap dalam kondisi prima:

• Hindari lekukan tajam atau kusut pada kabel.
• Jangan bengkokkan kabel dengan klem darurat, seperti membengkokkan paku di atas kabel.
• Jangan digunakan pada instalasi di luar ruangan yang bersifat permanen.
• Jangan dipaparkan pada suhu yang tinggi.

Spesifikasi
Jenis Konektor

BNC, Betina

Impedansi

50 Ω

Persyaratan-Persyaratan Daya

Bias 10 - 15 V DC dari sambungan koaksial, 75 mA

Jarak Frekuensi FR

UA864US 470–698  MHz

UA864LO 470–698  MHz

UA864HI 530–790  MHz

UA864A 650–952  MHz

UA864Z16 1240–1260  MHz

UA864Z17 1492–1525  MHz

UA864Z18 1785–1805  MHz

Corak Penerimaan

3dB Lebar Berkas pada frekuensi pusat
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UA864US 100 derajat

UA864LO 100 derajat

UA864HI 95 derajat

UA864A 90 derajat

UA864Z16 70 derajat

UA864Z17 70 derajat

UA864Z18 70 derajat

Urutan-ketiga Overload Intercept Point (OIP3) (Titik Penangkapan Kelebihan Beban)

>30 dBm

Penguatan Antena

Pasa Poros, 0dB Pengaturan Penguatan pada frekuensi pusat

UA864US 2,5 dBi

UA864LO 2,5 dBi

UA864HI 3,0 dBi

UA864A 5,5 dBi

UA864Z16 7,5 dBi

UA864Z17 6,5 dBi

UA864Z18 4,5 dBi

Penguatan Signal

±1dB, Dapat diubah

+10dB0dB−10dB−20dB

Ambang Batas Lampu LED Kelebihan Beban FR

−15 dBm

Dimensi

176 x 176 x 51 mm (H x W x D)
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Berat

UA864 487 g (17,2oz.)

UA864Z 454 g (16oz.)

Jarak Suhu Kerja

−7°C (20°F) dengan 49°C (120°F)

Kisaran Suhu Penyimpanan

−29°C (-20°F) dengan 74°C (165°F)

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

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
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Corak Kutub
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