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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheids-

voorschriften

• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing goed. Geef het apparaat

altijd samen met deze gebruiksaanwijzing door aan

derden.

• Neem altijd alle waarschuwingen in acht en volg de

aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op.

• Maak het apparaat uitsluitend met een licht vochtige

doek schoon.

• Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalifi-

ceerd onderhoudspersoneel uitvoeren.

Er moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitge-

voerd, indien het apparaat op enigerlei wijze is bescha-

digd, vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat

terecht zijn gekomen, het apparaat is blootgesteld aan

regen, het apparaat niet storingsvrij werkt of men het

apparaat heeft laten vallen.

• WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat in geen geval

in de nabijheid van water. Stel het apparaat niet bloot

aan regen of vocht. Er bestaat gevaar voor brand of een

elektrische schok. Plaats geen met vloeistof gevulde

voorwerpen op het apparaat.

• Maak uitsluitend gebruik van de voedingsadapter

NT 1-1.

• Ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd worden.

Plaats het apparaat overeenkomstig de aanwijzingen

in deze gebruiksaanwijzing.

• Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van

warmtebronnen.

• Gebruik de door Sennheiser aanbevolen extra appara-

tuur/toebehoren.
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Reserveonderdelen

Indien reserveonderdelen moeten worden ingebouwd,

moet worden gecontroleerd of de onderhoudstechnicus

reserveonderdelen gebruikt, die door Sennheiser worden

aanbevolen, of reserveonderdelen die dezelfde eigen-

schappen als de originele onderdelen hebben. Ontoelaat-

bare reserveonderdelen kunnen brand of elektrische

schokken veroorzaken of andere risico’s met zich

meebrengen.

Veiligheidscontrole

Vraag de onderhoudstechnicus om na de onderhouds- en

reparatiewerkzaamheden veiligheidscontroles uit te voeren,

om er zeker van te zijn dat het apparaat veilig kan worden

gebruikt.

Reglementair gebruik

Het reglementaire gebruik van de ASA 1 betekent ook, dat u:

• deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder het hoofd-

stuk „Belangrijke veiligheidsvoorschriften” op pagina 2

heeft gelezen en begrepen,

• het apparaat conform de gebruiksvoorwaarden alleen

gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u de

ASA 1 anders gebruikt dan beschreven in deze gebruiks-

aanwijzing of de gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.
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De actieve antennesplitter ASA 1

De actieve antennesplitter 

ASA 1

De actieve antennesplitter ASA 1 is ontwikkeld voor de

opbouw van een antennesplitsing in een meerkanaals-

installatie Daarbij worden max. vier Diversity-ontvangers

door twee antennes voorzien van het te ontvangen radio-

signaal. Door de geïntreerde HF-versterking werkt de

ASA 1 zonder verliezen.

Bovendien kan de ASA 1 door middel van de vier

BNC-bussen gelijktijdig vier ontvangers en twee antenne-

versterkers per antenne-ingang van spanning voorzien.

Antenneversterkers zijn nodig om verliezen door lange

antennekabels te compenseren. Voor de voedings-

spanning van de ASA 1 alsmede de aangesloten ontvan-

gers en antenneversterkers is slechts één voedingsadapter

NT 1-1 (wordt niet meegeleverd) nodig.

Door de combinatie van twee ASA 1 kan een 8-kanaals

Diversity-installatie met behulp van twee antennes

worden gebruikt.

Met behulp van de 19”-rack-montageset GA 3 kunt u twee

ASA 1 of één ASA 1 en een stationaire ontvanger (bijv.

EM 100 G3, EM 300 G3 of EM 500 G3) in een 19”-rack

monteren.

De ASA 1 is bijzonder geschikt voor onderstaande

toepassingen:

• multikanaalinstallaties

• vaste installaties in congrescentra en bij evenementen
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Combinatiemogelijkheden

ASA 1/ASA 1-1G8

De actieve antennesplitter ASA 1 is tevens verkrijgbaar

voor het frequentiebereik 1.785 – 1.805 MHz (ASA 1-1G8).

De onderstaande tabel toont de combinatiemogelijkheden

voor beide apparaten.

Leveringsomvang

1 antennesplitter ASA 1/ASA 1-1G8

1 set pootjes

8 BNC-kabels

1 gebruiksaanwijzing

Bovendien heeft u een voedingsadapter NT 1-1 met bijpas-

sende netstekker (als toebehoren verkrijgbaar) nodig.

Apparaat-/

productklasse

Combinatiemogelijkheden

ASA 1 ASA 1-1G8

Ontvanger EM x00 G3-A1, -A, 

-G, -GB, -B, -C, -D, 

-E 

EM x00 G3-1G8

Staafantennes zonder 

aanduiding

Aanduiding 

„1G8”

Losse antennes A 2003, A 1031 AD 1800

Antenneversterker AB 3-A1, -A, -G, 

-GB, -B, -C, -D, -E

AB 3-1G8

Een lijst met toebehoren vindt u op de productpagina

van de ASA 1 onder www.sennheiser.com.



6 | ASA 1

Bedieningselementen

Bedieningselementen

1 Toets Standby

2 Bedrijfsaanduiding

3 Trekontlasting voor de aansluitkabel van de 
voedingsadapter

4 Bus DC IN
voor het aansluiten van de voedingsadapter NT 1-1

5 BNC-bus RF OUT A
HF-uitgang, alleen voor het aansluiten van een andere 
ASA 1, voor het opbouwen van een 8-kanaals Diversity-
installatie

6 Vier BNC-bussen A1 tot A4
HF-uitgangen van de Diversity-tak A voor het aan-
sluiten van de ontvanger

Bovendien kan elk van deze HF-uitgangen een ont-
vanger van spanning voorzien.

7 BNC-bus ANT RF IN A
Antenne-ingang van de Diversity-tak A

8 BNC-bus ANT RF IN B
Antenne-ingang van de Diversity-tak B

Via de BNC-bussen ANT RF IN A7 en ANT RF IN B8 
kunnen telkens 2 AB 3’s van spanning worden voorzien.

1

345

2

6789
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9 Vier BNC-bussen B1 tot B4
HF-uitgangen van de Diversity-tak B voor het aan-
sluiten van de ontvanger 

Blokschakelschema

Het onderstaande blokschakelschema, dat op de onder-

kant van het apparaat is afgebeeld, geeft de signaalstroom

in het apparaat weer.
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De ASA 1 in gebruik nemen

De ASA 1 in gebruik nemen

De ASA 1 voor het gebruik voorbereiden

Op een vlakke ondergrond zetten

Voor het gebruik als tafelapparaat moet u de pootjes als

volgt onder het apparaat plakken.

� Maak de plaatsen aan de onderkant van de ASA 1

schoon waar u de pootjes wilt plakken.

� Plak de pootjes vast zoals hiernaast afgebeeld.

� Zet de ASA 1 altijd op een absoluut vlakke, horizontale

ondergrond.

VOORZICHTIG

Gevaar voor verkleuring van meubeloppervlakken!

Oppervlakken zijn vaak behandeld met lakken, glansmid-
delen of kunststoffen, die bij contact met andere kunst-
stoffen – zoals de pootjes van apparaten – vlekken kunnen
veroorzaken.

� Plaats de ASA 1 niet op gevoelige oppervlakken.
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Stapelelementen bevestigen

De stapelelementen zijn zodanig geconstrueerd, dat deze

de bedieningselementen beschermen, bijv. wanneer de

ASA 1 valt. 

Om de stapelelementen te monteren:

� Verwijder de 4 kruiskopboutjes (M4x8).

� Schroef het stapelelement0 vast.

Meerdere ASA 1’s stapelen

U kunt de ASA 1 en de ontvanger op elkaar stapelen.

� Stapel de apparaten zo op elkaar, dat de uitsparingen

van de stapelelementen volledig in elkaar grijpen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel door omvallende
stapel!

Hoge stapels kunnen gemakkelijk omvallen.

� Zet de stapel altijd op een absoluut vlakke
ondergrond.

� Beveilig de stapel tegen omvallen.

0
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De ASA 1 in gebruik nemen

De ASA 1 in een 19’’-rack monteren

Plak de pootjes niet op wanneer u de ASA 1 in een 19”-rack

wilt monteren.

Maak voor de rack-montage gebruik van:

• de 19”-rack-montageset GA 3

• Montagebeugels

VOORZICHTIG

Gevaren bij rack-montage!

Bij de inbouw van het apparaat in een gesloten
19”-rack of in combinatie met andere appara-
tuur in een meervoudig rack kunnen de omge-
vingstemperatuur, de mechanische belasting en
de elektrische potentialen zich anders gedragen
dan bij apparaten die niet in een rack worden
ingebouwd:

� Controleer of de omgevingstemperatuur in
het rack niet hoger is dan de in de technische
specificatie aangegeven maximumtempera-
tuur.

� Let er bij de inbouw in een rack op, dat de
ventilatie die nodig is voor een betrouwbare
werking niet wordt beïnvloed en zorg voor
voldoende beluchting.

� Let tijdens het inbouwen in een rack op een
gelijkmatige mechanische belasting.

� Raadpleeg bij aansluiting op het stroomnet de
gegevens op het typeplaatje. Vermijd overbe-
lasting van het stroomcircuit. Zorg eventueel
voor een overstroombeveiliging.

� Houd er bij het inbouwen in een rack rekening
mee, dat onschadelijke lekstromen van afzon-
derlijke netvoedingen bij elkaar opgeteld tot
een overschrijding van de toegestane grens-
waarden kunnen leiden. Het beste kunt u het
rack daarom aarden via een extra aansluiting.
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Montage van een

ASA 1

� Verwijder de 2 kruiskopbouten (M4x8) aan één kant

van de ASA 1.

� Plaats een montagebeugel.

� Zet de montagebeugel A m.b.v. de 2  kruiskopboutjes

op de zijkant van de ASA 1 vast.

� Ga voor de andere kant op dezelfde wijze als hierboven

beschreven te werk.

� Draai de verbindingsrail B op één van de beide monta-

gebeugels A met twee kruiskopbouten (M6x10) vast.

Wanneer u gebruik maakt van staafantennes en deze naar

voren toe wilt uitlijnen:

� plaats de als optie verkrijgbare antennefrontmontageset

AM 2, 

A
A

B

D
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De ASA 1 in gebruik nemen

Wanneer u gebruik maakt van staafantennes, maar deze

echter niet naar voren toe wilt uitlijnen:

� plaats de beide afdekdoppen C op de antennedoor-

voeren:

Om de ASA 1 in een rack te kunnen monteren:

� schuif de ASA 1 met voorgemonteerde verbindingsrail

in het 19”-rack.

� Schroef de montagebeugels A aan het 19”-rack vast.

C
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Montage van

twee apparaten

in dezelfde

19”-schacht

� Plaats de beide apparaten (bijv. ASA 1 en een statio-

naire ontvanger) naast elkaar en op de kop op een vlak

oppervlak:

� zet de verbindingsplaat E met 6 kruiskopbouten

(M3x6) vast.

� Bevestig de montagebeugelsA zoals in hoofdstuk

„Montage van een ASA 1” op pagina 11 is beschreven.

Om de apparaten in een rack te monteren:

� schuif de met elkaar verbonden ASA 1’s in het 19”-rack.

� Schroef de montagebeugels aan het 19”-rack vast.

A

E

A
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De ASA 1 in gebruik nemen

De apparaten op de ASA 1 aansluiten

en inschakelen

Antennes aansluiten

Losse antennes

aansluiten

� Monteer twee passieve antennes of een combinatie van

passieve antenne en antenneversterker op de beide

BNC-bussen ANT RF IN A7 en ANT RF IN B8:

Staafantennes

aansluiten

� Kies bijpassende staafantennesD voor uw anten-

nesplitter:

� Monteer de antennes op de BNC-bussen ANT RF IN A7
en ANT RF IN A8 of op de eerder gemonteerde anten-

nefrontmontageset (overeenkomstig pagina 11).

� Richt de antennes V-vormig uit, om de bestmogelijke

ontvangstkwaliteit te kunnen realiseren.

Om ook onder slechte ontvangstomstandigheden

een optimale ontvangst te kunnen realiseren, advi-

seren wij om losse antennes te gebruiken.

78

Apparaat-/

productklasse

Combinatiemogelijkheden

ASA 1 ASA 1-1G8

Losse antennes A 2003, A 1031 AD 1800

Antenne-

versterker

AB 3-A1, -A, -G, 

-GB, -B, -C, -D, -E

AB 3-1G8

Apparaat-/

productklasse

Combinatiemogelijkheden

ASA 1 ASA 1-1G8

Staafantennes zonder 

aanduiding

Aanduiding 

„1G8”
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Ontvanger aansluiten

U kunt maximaal vier stationaire ontvangers op de ASA 1

aansluiten en gebruiken:

� Verbind een antenne-ingang van de ontvanger met één

van de BNC-bussen A1 tot A46. Bijpassende BNC-

kabels worden meegeleverd.

Deze ontvangers hebben geen eigen voedingsspanning

nodig. Ze worden uitsluitend via de BNC-bussen A1 tot

A46 van spanning voorzien.

� Verbind een antenne-ingang van de ontvanger met

één van de BNC-bussen B1 tot B49. Bijpassende

BNC-kabels worden meegeleverd.

De ASA 1 met de voedingsspanning verbinden

Voor de voedingsspanning van de ASA 1, de aangesloten

ontvangers alsmede voor optioneel gebruikte antennever-

sterkers heeft u de voedingsadapter NT 1-1.

� Voer de kabel van de voedingsadapter NT 1-1 door de

trekontlasting3.

� Steek de blauwe jackplugstekker van de voedings-

adapter NT 1-1 in de bus DC IN4.

� Steek de stekker van de voedingsadapter in een stop-

contact.

De bedrijfsaanduiding 2 brandt groen. De ASA 1 is

bedrijfsklaar.

Apparaat-/

productklasse

Combinatiemogelijkheden

ASA 1 ASA 1-1G8

Ontvanger EM x00 G3-A1, -A, 

-G, -GB, -B, -C, -D, -E 

EM x00 G3-1G8

6

9

Maak uitsluitend gebruik van de voedingsadapter

NT 1-1 met de blauwe jackplugstekker. Deze is op de

ASA 1 afgestemd en garandeert een betrouwbare

werking.

34
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De ASA 1 in gebruik nemen

De ASA 1 inschakelen

� Druk kort op de toets Standby 1.

De bedrijfsaanduiding 2 brandt groen. De HF-signalen

van de aangesloten antennes worden over alle aange-

sloten ontvangers verdeeld.

De ASA 1 in de standby-modus zetten

� Houd de toets Standby 1 ca. 2  seconden lang

ingedrukt.

De bedrijfsaanduiding2 gaat uit. De ASA 1 wordt

omgeschakeld naar de standby-modus. Aangesloten

antenneversterkers worden uitgeschakeld. Aange-

sloten ontvangers worden uitgeschakeld, voor zover

deze voor hun voedingsspanning zijn aangewezen op

de BNC-bussen A1 tot A46.

De stekker van de ASA 1 uit het stopcontact trekken

De toets Standby 1 voor het uitschakelen van de voe-

dingsspanning voor antenneversterkers en ontvanger is

geen alternatief voor het uit het stopcontact trekken van

stekkers. Om de ASA 1 los te koppelen van de voedings-

spanning:

� trek de voedingsadapter uit het stopcontact.

De bedrijfsaanduiding2 gaat uit. De ASA 1 is uitge-

schakeld.

1

2

1

2

1

2
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De ASA 1 uitbouwen tot een 8-kanaals 

installatie

Er zijn twee mogelijkheden, 2 ASA 1’s tot een 1:8 Diversity-

splitter te verbinden:

1. twee antennes verzorgen een 8-kanaals installatie

2. Twee 4-kanaals installaties worden met elkaar ver-

bonden

De onderstaande tabel laat zowel zien vanaf welke

kabellengten u hierbij de antenneversterker AB 3 zou

moeten gebruiken, alsmede de geadviseerde maximale

kabellengten.

De afbeeldingen op de volgende pagina’s tonen voor beide

mogelijkheden, hoe u uw ASA 1 met antennes, antenne-

versterkers en ontvanger kunt verbinden.

Apparaat Frequentie-

bereik rond

Aantal 

AB 3

Max. kabellengte

RG 58 GZL 5000

ASA 1 500 MHz 0 8 m 16 m

1 36 m 72 m

2 64 m 128 m

700 MHz 0 7 m 14 m

1 30 m 60 m

2 53 m 106 m

900 MHz 0 6 m 12 m

1 26 m 52 m

2 46 m 92 m

ASA 1-1G8 1.800 MHz 0 4 m 8 m

1 16 m 36 m

2 28 m 64 m
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De ASA 1 in gebruik nemen

Eerste mogelijkheid: twee antennes verzorgen een 8-kanaals installatie

AB 3* AB 3*

ASA 1 ASA 1

Informatie met betrekking tot het aantal antenneversterkers AB 3 en maxi-

male kabellengten staat in de tabel op pagina 17.
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Tweede mogelijkheid: twee 4-kanaals installaties worden met elkaar verbonden

AB 3* AB 3*

ASA 1 ASA 1

Informatie met betrekking tot het aantal antenneversterkers AB 3 en maxi-

male kabellengten staat in de tabel op pagina 17.
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ASA 1 schoonmaken en onderhouden

ASA 1 schoonmaken en onderhouden

� Koppel de ASA 1 los van de voedingsspanning voordat u met het schoonmaken

begint (zie pagina 16).

� Maak het apparaat uitsluitend met een licht vochtige doek schoon.

In geval van storingen

Neem contact op met uw Sennheiser-leverancier, wanneer er problemen met uw

installatie optreden, die niet in de tabel zijn vermeld of wanneer de problemen niet

met de in de tabel aangegeven oplossingen kunnen worden verholpen.

VOORZICHTIG

Vloeistof kan de elektronica van het apparaat onherstelbaar beschadigen!

Water dringt in de behuizing van het apparaat en kan kortsluiting in de elektronica
veroorzaken.

� Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.

� Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie

De ontvangers 

kunnen niet worden 

ingeschakeld

De voedingsspanning 

naar de ontvangers is 

onderbroken

De aansluitingen van de voe-

dingsadapter NT 1-1, c.q. van 

de BNC-bussen A1 tot A4 6 con-

troleren

Storingen in de 

HF-overdracht

Niet correct aangesloten 

antennes

De antenneaansluitingen 

controleren (zie pagina14)

Verkeerde combinatie 

van ASA 1/ASA 1-1G8 en 

antenne

De correcte combinatie 

overeenkomstig de tabel 

op pagina 5 gebruiken

Defect aansluitsnoer Aansluitkabel vervangen

Er ontstaat een te hoge 

HF-signaaldemping door 

een te lange of onjuist 

type antennekabel

Uitsluitend aanbevolen antenne-

kabels gebruiken (zie pagina 5)

of kortere antennekabels 

gebruiken

of antenneversterkers AB-3 met 

bijpassend frequentiebereik 

gebruiken en correct aansluiten
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Technische specificaties

Antennesplitter ASA 1 2 x 1:4 of 1 x 1:8, actief

Aansluitkabel 8 stuks, 50 cm, BNC

Frequentiebereik ASA 1: 470 tot 870 MHz bij –3 dB

ASA 1-1G8: 1.785 tot 1.805 MHz bij –3 dB

Versterking 

In A – Out A 0 ± 1 dB

In A – Out A1 ... A4 0 ± 1 dB

In B – Out B1 ... B4 0 ± 1 dB

IIP3 20 dBm min.

23 dBm typ.

Impedantie 50 
Reflectieverlies 10 dB (alle HF-uitgangen)

Voedingsspanning 13,8 V DC (met voedingsadapter NT 1-1)

Stroomverbruik ASA 1: 245 mA

ASA 1-1G8: 350 mA

Totale stroomverbruik max. 2,0 A met 4 ontvangers 

en 2 x 2 antenneversterkers 

per antenne-ingang

Voeding antenneversterker op 

ANT RF IN A en ANT RF IN B 12 V, 130 mA

Voeding ontvangers op 

A1 tot A4

12 V (beveiligd tegen omgekeerde voeding), 

350 mA

Relatieve luchtvochtigheid 5 tot 90%

Temperatuurbereik voor de 

werking –10°C tot +55°C

Temperatuurbereik voor 

opslag –20°C tot +70°C

Afmetingen behuizing ca. 212 x 168 x 43 mm

Gewicht ca. 1090 g
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Verklaringen van de fabrikant

In overeenstemming met

Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van

24 maanden.

Zie voor de overige garantiebepalingen onze homepage www.sennheiser.com bij

„Garantiebepalingen”.

In overeenstemming met onderstaande eisen

• AEEA-richtlijn (2012/19/EU)

Breng de ASA 1 aan het einde van de levenscyclus naar één van de plaats-

elijke inzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.

CE-overeenstemming

•

• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

• R&TTE-richtlijn (1999/5/EC) 

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com/download beschikbaar.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land

van toepassing zijn.

Europa EMC EN 301489-1/-9

Radio EN 300422-1/-2

Veiligheid EN 60065

USA CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

47 CFR 15 subpart B (alleen voor ASA 1)

Australië

http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com
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