
العام الوصف
تستخدم Shure UA874 توجيهه عند محسّن استقبال لتوفير القطب ثنائي دوري لوغاريتمي هوائي
تعويض على كسب إعدادات أربعة جانب إلى المدمج الصوت مكبر يعمل المرجوة. التغطية منطقة نحو
تركيب يمكن المحور. متحد الكابل إشارة لفقدان المتفاوتة الدرجات UA874 ميكروفون، حامل على
مدمج دوار محول باستخدام بالحائط مثبت أو السقف، من .يتدلى

الميزات
• المحور متحد الكابل في الحاصل اإلدخال فقدان يعوض الضوضاء منخفض إشارة مقوي

• من الالسلكي االستقبال أجهزة مع متوافق Shure للتيار انحيازًا توفر التي الهوائي توزيع ونظم
بمقدار المستمر 10-15 فولت

• الميكروفون حوامل على بسهولة تركيبه يمكن مدمج ملولب محول
• المواضع رباعي كسب محدِّد مفتاح
• جودة Shureوموثوقيتها وقوتها، ،

     :         بمقدار المستمر التيار في انحياز بدون الهوائي 10-15 مع حتى مطلوب أمر هذا فولت.
عند الكسب إعدادات -6 و 0ديسيبل سلبي ") .("ديسيبل

الواجهة

① الكسب مفتاح
ونوعه الكابل طول على بناءً المحسوب، الكابل فقدان لتعويض الموضع رباعي الكسب مفتاح .اضبط
     : الالسلكي التردد في تقطع هناك يكون قد (RF) الكسب إعداد تغيير .عند

② الـ وضع بيان مؤشر Gain
مفتاح إعداد إلى يشير Gain .الحالي

③ الالسلكي التردد تحميل فرط بيان مؤشر
كسب إعداد تقليل أو اإلرسال، وجهاز الهوائي بين الفاصلة المسافة بزيادة قم األداء. في ضعف أو تشوه عنه ينتج مما الهوائي، إشارة مقوي على مفرطًا حمالً تسبب قوية السلكي تردد إشارة وجود إلى يشير
.الهوائي
     : السلبية الكسب إعدادات مع الالسلكي التردد تحميل فرط بيان مؤشر يعمل ال (-6 أو ديسيبل 0 .(ديسيبل

④ موصل BNC
بمقدار المستمر للتيار انحيازًا يوفر الذي الالسلكي التردد إدخاالت مع هوائي مجمّع أو استقبال جهاز بتوصيل قم 10-15 .فولت

التركيب إرشادات
1. الهوائي ووضعية الكابالت لتوصيل الصحيحة التوجيهات يستوفي الهوائي لتركيب موقعًا .اختر
2. بالسقف لتعليقه التركيب فتحات استخدم أو الميكروفون بحامل الهوائي بتركيب .قم
3. الرياح من الهوائي لتأمين التركيب فتحات استخدم الخارجية، .للتركيبات
4. المرادة التغطية منطقة نحو الهوائي بتوجيه .قم
5. الهوائي توزيع نظام أو السلكي استقبال بجهاز لتوصيله الهوائي كابل .استخدم
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هام
• المستمر للتيار انحيازًا توفر التي التوزيع أنظمة أو االستقبال أجهزة مع إال الهوائي يعمل لن

بمقدار 10-15 .فولت
• التشغيل لعمليات الكسب ارفع أو القصيرة بالكابالت التشغيل لعمليات الكسب إعداد اخفض

فالكابل اإلشارة، فقدان في تساهم طوله، وليسفقط الكابل، جودة أن الحظ األطول. بالكابالت

طوله الذي 50 طوله الفقد منخفض بكابل مقارنة أكبر كسبًا يتطلب قد أخف نوعية من قدمًا
100 بالكابل الخاصة الفقد مواصفات لمعرفة للكابل المصنعة بالجهة اتصل .قدم.

• الشخصية المراقبة إرسال (كأجهزة لإلرسال الهوائي تستخدم (ال

الهوائي كابالت اختيار
مقاومته كابل استخدم 50 مثل الفقد منخفض المحور متحد أوم RG-8U. توفر Shure كابالت
من طولها يتراوح مسبقًا مُعدة بنهايات مزودة هوائي 6 إلى 100 .قدم

الكابل صيانة
الهوائي لكابالت األمثل األداء على :للحفاظ

• الكابالت في الخلل مكامن أو الحادة االنحناءات .تجنب
• الكابل فوق مسمار كتثبيت مؤقتة، بمشابك الكابالت تشوه .ال
• الطلق الهواء في الدائمة التركيبات تستخدم .ال
• الشديدة للرطوبة الكابالت تعرِّض .ال

الهوائي وضعية
الهوائيات تركيب عند التالية اإلرشادات :استخدم

• نطاق في استخدامها بصالحية األخرى والملحقات والمضخمات االستقبال أجهزة تصنيف يجب
الهوائي قبل من المستخدم نفسه .التردد

• واحدة موجة مقدارها بمسافة الهوائيات بتركيب قم (1.75 (مترًا          .
• المعدنية األجسام عن الهوائيات .ابعد
• الجمهور ذلك في (بما اإلرسال وحدة إلى الرؤية خط في عائق يوجد ال بحيث الهوائيات .(ضع

• (بدالً الساحة جانب على يوضع كأن اإلمكان قدر اإلرسال جهاز من مقربة على الهوائيات ضع
البيت واجهة .(من

• عن طولها يزيد التي الكابالت الستخدام 50 قدم (15 مكبر استخدام األمر يتطلب قد أمتار)،
مضمن صوت (Shure UA834) اإلشارة فقدان .لتعويض

   : التحدث أثناء السلكي نظام استخدام قبل التغطية من للتحقق "ميداني" اختبار بإجراء دائمًا قم
المناطق بتمييز قم األمر، لزم وإذا له. األمثل المكان لمعرفة الهوائي وضعية بتجربة قم األداء. أو
المناطق تلك تجنب المستخدمين من الضعيفة"واطلب اإلشارة ."ذات

الكسب إعداد
القنوات وعدد االستقبال نطاق تقليل إلى المفرط الكسب يؤدي الالسلكي. للتردد أفضل أداءً يعني ال إضافية إشارة كسب إن الكابل. إلشارة المحسوب الفقدان لتعويض إال الكسب إعداد استخدام عدم ينبغي
استقبال أجهزة ألن وذلك المتاحة. Shure يساوي الكابل وفقدان اإلشارة كسب مجموع يكون عندما أداء أفضل لتقديم تحسينها تم 0 التردد نطاق في شيء كل بتضخيم سوى يقوم ال اإلضافية والكسب ديسيبل.
اإلرسال جهاز من انتقائي بشكل وحدها اإلشارة زيادة يمكنه ال حيث المحيطة، الالسلكي التردد وضوضاء التشويش ذلك في بما .الالسلكي،

• القياس جهاز أو الالسلكي التردد بيان مؤشر على مبين هو كما اإلرسال، بجهاز الخاص الالسلكي التردد إلشارة جيد استقبال لتحقيق والالزم للكسب إعداد أقل .استخدم
• للكابل المحسوب الفقدان لتعويض الكسب إعداد بزيادة فقط .قم
• الكسب إعداد يكون قد -6 القصيرة الكابالت تشغيل عمليات مع لالستعماالت مفيدًا ديسيبل (25 من أقل والهوائي اإلرسال جهاز بين المسافة تكون وعندما أقل) أو قدمًا 100 .قدم
• بيان مؤشر كان إذا الكسب بتقليل قم RF Overload الكسب إلى حاجة ال لذا يكفي، بما قوية اإلشارة مضيئًا— بالهوائي .الخاص

بها الموصى الكسب إعدادات
من أكثر اإلرسال وجهاز الهوائي بين المسافة تكون عندما الكبل نوع حسب الكسب إلعداد كتوجيه التالي المخطط استخدم 100 .قدم

     : من أقل اإلرسال وجهاز الهوائي بين المسافة فيها تكون التي التركيب عمليات إلى بالنسبة 75 واحدة خطوة بمقدار الكسب إعداد فاخفض .قدمًا،

طول
الكابل

الكابل نوع (حسب الكسب (إعداد

RG58*RG8XRG213/RG8RG8/RG213 الفقد **منخفض

10 بوصة (3 0000(سم

25 بوصة (8 000*6+(سم

50 بوصة (15 60+6+*(سم

100 بوصة (30 6+6+12+*(سم

* كابل RG58 وال لإلشارة عالٍ بفقدان يتسم
تزيد التي الكابالت تشغيل عمليات مع به يوصى

عن 10 أقدام
** كابالت بين من RG8/RG213 الفقد منخفضة
Times Microwave Systems LMR400

Beldenو 9913 أو 7810A

اإلنترنت على المعلومات من مزيد على االطالع يمكنك
بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد http://www.shure.com.
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المواصفات
الموصل نوع
BNC, أنثى

المعاوقة
50 أوم

الطاقة متطلبات
من جهده يتراوح كهربائي انحياز ذو مستمر تيار 10 إلى 15 المحور متحدة وصلة من ,فولت 75 أمبير

الالسلكي التردد نطاق
ميجاهرتز216–174

االستقبال نمط
الحزمة عرض 3 ديسيبل

120 درجة

الثالثة المرتبة ذو الزائد الحمل اعتراض نقطة (OIP3)
من وات30أكبر ميلي ديسيبل

الهوائي كسب
المحور على

ديسيبل3

اإلشارة كسب
±1 للتبديل قابل ديسيبل,

+12 ديسيبل +6 ديسيبل 0 ديسيبل −6 ديسيبل

الالسلكي التردد تحميل فرط بيان مؤشر حد
وات5− ميلي ديسيبل
0

األبعاد
559 x 435 x 68 البُعد × العرض × (الطول (مم

الصافي الوزن
765 جرام (أونصة27.0)

التشغيل حرارة درجة نطاق
−18°C (0°F) إلى 63°C (145°F)

التخزين حرارة درجة نطاق
−29°C (-20°F) إلى 74°C (165°F)

االعتماد شهادات
عالمة حمل ويستحق الصلة ذات األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات المنتج هذا يحقق
CE.

العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE :من www.shure.com/europe/compli-
ance

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات
وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد info@shure.de

0 السلبية الكسب إعدادات مع الالسلكي التردد تحميل فرط بيان مؤشر يعمل ال
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