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UNTUK PUBLIKASI SEGERA 
 

Peluncuran ARRI RIA-1 Radio Interface Adapter yang 
serbaguna memperluas fungsionalitas ekosistem Hi-5 
 

• Mendukung modul radio ARRI yang bisa ditukar, menawarkan 
jangkauan yang lebih luas, lebih banyak saluran, dan konektivitas 
yang lebih baik 

• Berfungsi sebagai penerima, pemancar, atau pengendali motor untuk 
kamera dan kendali lensa 

• Memperluas fungsionalitas nirkabel ke berbagai komponen ARRI 
Electronic Control System 

 
7 September 2022, Munich – Setelah diumumkan semula sebagai bagian dari 
ekosistem seputar unit genggam ARRI Hi-5 yang terus berkembang, kini, RIA-1 
Radio Interface Adapter sudah tersedia dan siap untuk dikirim. RIA-1 yang dibuat 
secara ringkas dan kokoh, merupakan pusat serbaguna yang sangat baik untuk 
berbagai pengaturan syuting yang berbeda-beda. RIA-1 mendukung berbagai 
modul radio ARRI yang bisa ditukar, sehingga memudahkan kendali kamera dan 
lensa nirkabel yang bagus dalam situasi apa pun. 
 
Hi-5 yang diluncurkan pada tahun 2021 ini merupakan unit genggam generasi 
kelima dari ARRI, yang menawarkan seperangkat fitur yang paling canggih di 
pasar. Keunikannya adalah kemampuannya yang memungkinkan pengguna 
untuk memilih modul radio yang berbeda untuk lingkungan yang berbeda, 
sehingga meminimalkan interferensi dan memaksimalkan kekuatan sinyal. ARRI 
telah merancang sistem tersebut untuk tiga opsi modul radio, yaitu: RF-EMIP, 
RF-2400, dan RF-900 yang akan datang. Ketiga modul radio ini merupakan 
generasi berikutnya dalam hal perancangan dan performa, yang menawarkan 
rentang yang lebih luas, saluran yang lebih banyak, dan konektivitas yang lebih 
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baik. RF-EMIP dan RF-2400 sudah bersertifikat di seluruh dunia, sementara RF-
900 hanya akan tersedia di Amerika Serikat dan Kanada. Karena modul-modul 
tersebut dapat ditukar, ARRI akan mampu mengembangkan modul-modul lebih 
lanjut jika kebutuhan meningkat, menjadikan sistem tersebut tidak lekang oleh 
waktu. 
 
RIA-1 mendukung ketiga modul radio yang sama tersebut dan memiliki 
keistimewaan berupa antarmuka pengguna yang sederhana dengan empat buah 
konektor, sebuah porta USB-C untuk pembaruan firmware, sebuah rotary dial 
(alat pemutar), dan sebuah tampilan untuk mengatur wilayah, mode 
pengoperasian, dan saluran radio. Sebagai pengendali motor yang terpasang di 
kamera, inilah unit terkecil yang pernah dibuat oleh ARRI. Sebuah port CAM 
memudahkan start/stop/tally (mulai/henti/hitung) dan kendali kamera, dan dua 
buah port LBUS menawarkan fleksibilitas ketika menghubungkan dengan 
perangkat seperti cforce motor, ARRI Master Grips, atau OCU-1. Tergantung 
modul radio yang digunakan, maksimal tiga unit genggam bisa dihubungkan 
secara nirkabel untuk pengoperasian split focus, iris, dan zoom, dan data lensa 
lengkap disediakan ketika digunakan bersamaan dengan unit genggam ARRI Hi-
5 atau WCU-4.   
 
Sebagai alternatif, pengguna dapat memilih untuk menggunakan RIA-1 off-
camera untuk memperluas fungsionalitas nirkabel dengan unit genggam dan 
kendali ARRI. Sebagai penggunaan yang umum, RIA-1 bisa dipasangkan 
dengan sebuah unit OCU-1 atau Master Grips untuk kendali iris nirkabel yang 
mendukung DP/DIT, dengan kendali data lensa dan tombol pengguna. WCU-4 
dan SXU-1 juga bisa memperoleh manfaat dari akses terhadap unit modul radio 
RF-2400 dan RF-900 yang lebih baru dan memiliki rentang jauh dengan bantuan 
RIA-1.  
 
Keserbagunaan RIA-1 tidak hanya dalam hal konektivitas, namun juga 
kompatibilitas. RIA-1 memang dirancang sebagai bagian dari ekosistem Hi-5, 
dan untuk memaksimalkan kapabilitas Hi-5, namun RIA-1 juga kompatibel 
dengan seluruh perangkat ARRI ECS lain yang lama, yang mendukung 
komunikasi white radio (EMIP) atau konektivitas LBUS. Seluruh fungsionalitas 
run/stop/tally (berjalan/henti/hitung) yang sudah ada dari kabel CAM untuk cforce 
mini RF motor akan didukung melalui RIA-1, dan fungsionalitas kendali kamera 
yang canggih untuk kamera pihak ketiga dari Red dan Sony tersedia melalui 
lisensi kendali kamera opsional untuk Hi-5. 
 
Selain itu, RIA-1 mendukung alat pengukur jarak yang umum seperti ARRI UDM-
1, Focusbug Cine RT, dan CineTape Measure secara langsung melalui 
antarmuka SERIAL, atau cmotion's cfinder III melalui antarmuka LBUS. 
Komunikasi berkecepatan tinggi dengan Focusbug Cine RT untuk berbagai nilai 
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jarak yang dinamis, pengaturan penanda, dan kendali menu juga tersedia 
melalui RIA-1 dengan lisensi Focusbug untuk Hi-5. 
 
Dihasilkan dengan memenuhi standar mutu pembuatan ARRI yang tak 
tertandingi, RIA-1 adalah alat yang kokoh dan andal, yang dirancang untuk 
penggunaan kelas berat dalam pengaturan profesional. Berbagai titik 
pemasangan 3/8” dan M4 memudahkan penggabungan RIA-1 ke dalam 
pengaturan konfigurasi apa pun.  
 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ARRI RIA-1, silakan kunjungi: 
https://www.arri.com/RIA1 
 
Tentang ARRI: 
“Gambar yang menginspirasi. Sejak 1917.” ARRI adalah pemain global dalam industri gambar 
hidup, yang mempekerjakan sekitar 1.200 staf di seluruh dunia. Nama ARRI diambil dari nama 
para pendirinya, yaitu August Arnold dan Robert Richter, yang didirikan di Munich, Jerman, 
tempat kantor pusatnya berada sampai sekarang. Anak-anak perusahaan lainnya berada di 
Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Australia. 
  
ARRI Group terdiri dari unit bisnis Sistem Kamera, Pencahayaan, dan Rental, yang semuanya 
didedikasikan untuk menghubungkan kreativitas dan teknologi masa depan untuk citra bergerak. 
ARRI adalah perancang dan produsen kamera dan sistem pencahayaan terkemuka serta solusi 
sistem untuk industri film, penyiaran, dan media, dengan distribusi dan layanan jaringan di 
seluruh dunia. Portofolionya mencakup kamera digital, lensa, aksesori kamera, teknologi arsip, 
kepala lampu, dan aksesori pencahayaan. Bersamaan dengan penawaran teknologi eksklusif, 
layanan dan peralatan kelas satu dari ARRI Rental menyediakan paket kamera, pencahayaan, 
dan grip untuk produksi profesional di seluruh dunia.  
  
Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah memberikan pengakuan kepada para 
insinyur ARRI dan atas kontribusi mereka terhadap industri ini dengan 19 Scientific and Technical 
Awards. 
  
Untuk lokasi dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.arri.com. 

https://www.arri.com/RIA1

