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UA864 -- Actieve richtantenne voor wand-
montage

Algemene beschrijving
De antenne UA864 voorziet in actief gerichte RF-breedbanddekking middels een eenvoudig te monteren behui-
zing met laag profiel die aan wand, plafond of aan metalen oppervlakken kan worden bevestigd voor een verbeter-
de ontvangst. Door de overschilderbare, neutrale witte behuizing kan de antenne onopvallend in bedrijfsruimten of 
klaslokalen worden gebruikt. De versterkingsschakelaar met 4 selecteerbare standen biedt verzwakkings- en ver-
sterkingsinstellingen om de antenne op de omgeving aan te passen. UHF-varianten bieden breedband RF-dek-
king.

Kenmerken
• Laag design
• Opties voor wand- of plafondmontage
• Breedbandprestaties (alleen UHF-modellen)
• Versterkingsschakelaar met vier standen
• Montage op metalen oppervlak mogelijk
• LED-indicators voor versterkingsinstellingen
• Neutrale witte, overschilderbare behuizing

Antennes positioneren voor diversity-ontvangst
De UA864 is een gepolariseerde antenne en moet voor elk type zender op juiste wijze worden gericht voor een 
optimale ontvangst. De gainschakelaar geeft de richting van de antenne aan. Positioneer de antennes aan de 
hand van de volgende richtlijnen:

Opmerking: Het binnenwerk van de antenne kan per modelvariant verschillen.
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Handheld- en bodypack-zenders (verticaal)

Grensvlakmicrofoons (horizontaal)

Gemengde zendertypen (verticaal en horizontaal)

Plaatsing van de antenne
Volg de onderstaande richtlijnen bij het plaatsen van antennes:

• Antennes en ontvangers moeten hetzelfde frequentiegebied beslaan.
• Monteer antennes minstens 4 ft uit elkaar voor optimale diversity.
• Plaats antennes zodanig dat er geen obstakels zijn tussen de antenne en de zender (inclusief het publiek).

Kijk online voor meer informatie
Ga voor meer informatie naar http://www.shure.com

Installation

Montage aan een wand of plafond
De montageplaat kan rechtstreeks op een wand, plafond of standaard verdeeldoos worden aangebracht.
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Benodigde uitrusting

• Schroeven nr. 8 of nr. 6
• Platte ringen
• Borgringen
• Boor
• Schroevendraaier

Installatiestappen

1. Lijn de montageplaat uit:
Montage verdeeldoos: Lijn de montageplaat uit op de verdeeldoos zodat er minimaal twee schroeven kunnen 
worden gebruikt.

Wandmontage: Gebruik de montageplaat als sjabloon om de plaatsen voor de gaten op het montagevlak te 
markeren. Boor de gaten dienovereenkomstig.

2. Zet de montageplaat aan het oppervlak vast met de ringen, zoals afgebeeld (LET OP: draai de schroeven niet 
te vast).

3. Als de RF-kabel uit de wand komt, voer deze dan door de opening in de montageplaat en sluit de kabel aan op 
de antenne-uitgang.

4. Plaats de antennemontagenokken over de sleutelgaten in de montageplaat en schuif ze in de vergrendelde 
stand.

Montage aan een wand of plafond

Montage aan een elektrische verdeeldoos
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Antenne op montageplaat vastzetten

De kabel leiden
De uitgangsconnector kan door poort 1 of poort 2 van de antenne worden gevoerd. Voer bij het aansluiten op een 
RF-kabel in de wand de kabel door de opening in de montageplaat.

De afdekking draaien
De afdekking kan losgemaakt en in een willekeurige richting gedraaid worden ten behoeve van een eenvormig ui-
terlijk bij het gebruik van meerdere antennes.

1. Verwijder de schroeven waarmee de afdekking is bevestigd uit de achterzijde van de antenne
2. Verwijder de afdekking en draai deze in de gewenste stand
3. Plaats de schroeven terug om de afdekking vast te zetten

De antenne overschilderen
De afdekking van de antenne kan worden overgeschilderd om zo overeen te komen met de montage-omgeving. 
Volg de onderstaande richtlijnen bij het overschilderen van de antenneafdekking:

• Verwijder voor het overschilderen de antenneafdekking
• Gebruik uitsluitend niet-metalliek lak, omdat anders metaaldeeltjes de RF-ontvangst kunnen verstoren
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• Laat de lak volledig drogen voordat de afdekking wordt teruggeplaatst
• Voorkom lakresten in de schroefgaten

Waarschuwing: Raak geen inwendige antennecomponenten aan wanneer de afdekking is verwijderd.

Op een ontvanger aansluiten
Deze antenne is compatibel met alle ontvangers, distributiesystemen en splitters die binnen het frequentiegebied 
van de antenne werken. Sluit bij ontvangers met meerdere antennepoorten elke te gebruiken antenne aan op een 
aparte poort.

Opmerking: Er is een biasspanning nodig van de ontvanger of het distributiesysteem om de antenne te kunnen 
gebruiken en voor LED-functionaliteit. Als deze apparaten geen biasspanning leveren, kan de Shure UABIAST-lijn-
voeding worden gebruikt.

De versterkingsschakelaar instellen
Gebruik de versterkingsschakelaar om de antenneprestaties te optimaliseren voor de RF-eigenschappen van de 
ruimte of locatie. Controleer het RF-signaal van de ontvanger om zo voor een optimale signaalsterkte te zorgen.

RF-verster-
kingsinstel-
ling (dB) Gebruiksscenario

Dempingscir-
cuit: −10, −20

Zorgt voor een sterkere demping van andere RF-bronnen wanneer de gewenste signaal-
sterkte van de draadloze microfoon groot is. Als bij een hogere versterkingsinstelling de LED 
RF OVERLOAD oplicht, moet via het dempingscircuit het signaal worden verzwakt, maar al-
leen als geverifieerd is dat de zender zich op een geschikte afstand van de antenne bevindt.

0 (standaard) Geschikt voor normale kamerinstallaties; in de meeste gevallen wordt hiermee voldoende 
RF-versterking bereikt indien de kabeltrajecten tussen de 10 en 50 ft blijven.

Versterking: 
+10

Levert een RF-versterking van 10 dB extra ter compensatie van signaalverlies bij het gebruik 
van lange kabeltrajecten (langer dan 50 ft).

Opmerking: Voor de werking van de antenne en voor het oplichten van de LED’s is een biasspanning nodig die 
door de antennepoort van de ontvanger of een externe voedingsbron wordt geleverd.
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Antennekabels selecteren
Gebruik een coaxiale kabel van 50 ohm met lage verliezen, zoals RG-8U. Shure levert vooraf afgesloten antenne-
kabels van 6 tot 100 voet.

OPMERKING: Bij het bestellen van kabels bij Shure, selecteert u ‘Z’-modellen met lage verliezen (beschikbaar 
voor langere kabels) bij gebruik van frequentiebanden boven de 1000 MHz.

Kabelonderhoud
Om een topprestatie van antennekabels te waarborgen:

• Vermijd scherpe bochten of knikken in de kabels.
• Vervorm de kabels niet met geïmproviseerde klemmen, zoals een over de klem krom geslagen spijker.
• Gebruik de antenne niet voor permanente buiteninstallaties.
• Stel de antenne niet bloot aan zeer vochtige omgevingen.

Productgegevens
Connectortype

BNC, Vrouwelijk

Impedantie

50 Ω

Voedingsvereisten

10 tot 15 VDC voorspanning van coaxiale verbinding, 75 mA

RF-frequentiebereik

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

Ontvangstpatroon

3 dB Straalbreedte bij middenfrequentie
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UA864US 100 graden

UA864LO 100 graden

UA864HI 95 graden

UA864A 90 graden

UA864Z16 70 graden

UA864Z17 70 graden

UA864Z18 70 graden

Derde-ordeonderscheppingspunt bij overbelasting (OIP3)

>30 dBm

Antenneversterking

Op as, 0 dB Versterkingsinstelling bij middenfrequentie

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

Signaalversterking

±1 dB, Schakelbaar

+10 dB0 dB−10 dB−20 dB

Drempel LED-indicator RF-overbelasting

−15 dBm

Afmetingen

176 x 176 x 51 mm (H x B x D)
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Gewicht

UA864 487 g (17,2 oz.)

UA864Z 454 g (16 oz.)

Bedrijfstemperatuurbereik

−7°C (20°F) tot 49°C (120°F)

Opslagtemperatuurbereik

−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking 
voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de
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Polairpatroon
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