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Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA
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ACTIVA to seria urz dze  fotoelektrycznych, które pe ni  rol  aktywnych barier
podczerwieni. W sk ad ka dego urz dzenia wchodzi nadajnik i odbiornik. Bariera ACTIVA
dost pna jest w siedmiu wersjach, które ró ni  si  mi dzy sob  ilo ci  wi zek/d ugo ci
listew:
 ACTIVA-2 (2 wi zki, d ugo  listew: 52 cm),
 ACTIVA-3 (3 wi zki, d ugo  listew: 78 cm),
 ACTIVA-4 (4 wi zki, d ugo  listew: 105 cm),
 ACTIVA-5 (5 wi zek, d ugo  listew: 130 cm),
 ACTIVA-6 (6 wi zek, d ugo  listew: 158 cm),
 ACTIVA-7 (7 wi zek, d ugo  listew: 184 cm),
 ACTIVA-8 (8 wi zek, d ugo  listew: 210 cm).

1. W ciwo ci urz dzenia

 Kodowanie wi zek podczerwieni, co uniemo liwia podmian nadajników (o wietlanie
odbiornika z innego ród a podczerwieni zostanie zinterpretowane jako naruszenie wi zki).

 Mo liwo  konfiguracji czu ci wi zek.
 Mo liwo  automatycznej blokady wi zki po zaprogramowanej ilo ci jej narusze .
 Mo liwo  trwa ego wy czenia wi zek.
 Mo liwo  konfiguracji ilo ci wi zek, których naruszenie wywo a alarm.
 Pami  blokad.
 Mo liwo  zmiany mocy sygna u (zasi gu bariery).
 Mo liwo  programowania urz dzenia przy u yciu programu ACTIVA.
 Styk sabota owy wykrywaj cy prób  otwarcia obudowy b  oderwania listwy ze ciany.
 Estetyczne i trwa e (odporne na wp yw warunków atmosferycznych i mechaniczne

uszkodzenia) obudowy, wykonane z aluminium i poliamidu.

2. Opis p ytek elektroniki

Laminaty barier ACTIVA maj  budow  modu ow  – w zale no ci od wersji urz dzenia, ró ni
si  ilo ci  po czonych ze sob  elementów podstawowych. Poni ej przedstawiono opis
uproszczonych widoków p ytek elektroniki nadajnika i odbiornika.

2.1 Nadajnik

Rysunek 1. Uproszczony widok p ytki nadajnika.
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Obja nienia do rysunku 1:
1. przewody styków sabota owych;
2. zaciski:

+12V – wej cie zasilania,
COM – masa,
SYN – zacisk synchronizacyjny – nale y go po czy  z analogicznym zaciskiem

odbiornika,
3. ko ki do ustawienia mocy wi zek. W zale no ci od odleg ci mi dzy nadajnikiem

i odbiornikiem nale y ustawi  odpowiedni  moc wi zek podczerwieni poprzez za enie
zworki na ko ki Short–Long na p ytce elektroniki nadajnika (patrz: Rysunek 2): Short – do
10 metrów, Long – do 30 metrów.

Rysunek 2.

4. diody LED emituj ce promieniowanie podczerwone.

5. fabrycznie nadany numer seryjny nadajnika.

2.2 Odbiornik

Rysunek 3. Uproszczony widok p ytki odbiornika.

Obja nienia do rysunku 3:
1. przewody styków sabota owych;
2. gniazdo portu RS-232 – s ce do pod czenia bariery do komputera;
3. SAP – ko ki synchronizacji nadajnika z odbiornikiem;
4. LED – ko ki sygnalizacji naruszenia. Je li na ko ki zostanie za ona zworka urz dzenie

dzie sygnalizowa o naruszenie wi zki za wieceniem diody.
5. zaciski:

+12V – wej cie zasilania,
COM – masa,
SYN – zacisk synchronizacyjny – nale y go po czy  z analogicznym zaciskiem

nadajnika,
TMP – styk sabota owy,
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NC – przeka nik (NC),
LED – wej cie umo liwia zdalne w czanie/wy czanie diody LED, je eli zdj ta jest

zworka z ko ków LED. Dioda LED b dzie sygnalizowa  naruszenia wi zek, gdy
wej cie LED zostanie zwarte do masy. Ponadto ka dorazowa zmiana stanu tego
wej cia kasuje pami  narusze  wi zek. Do sterowania wej ciem mo na
wykorzysta  wyj cie centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako
WSKA NIK TRYBU SERWISOWEGO lub PRZE CZNIK MONOSTABILNY.

6. odbiorniki podczerwieni;
7. dioda LED sygnalizuj ca stan urz dzenia (wykorzystywana podczas synchronizacji

nadajnika z odbiornikiem oraz do wskazywania naruszenia wi zek);
8. brz czyk s cy do komunikacji o naruszeniu wi zek (przez pierwsze 30 minut od

czenia zasilania urz dzenia. Naruszeniu ka dej wi zki odpowiada jeden sygna
brz czyka – przyk adowo: jednoczesne naruszenie 3 wi zek spowoduje wygenerowanie
sekwencji 3 krótkich d wi ków; 4 wi zek – 4 d wi ków itd.).

3. Monta

Podczas monta u nale y zwróci  szczególn  uwag  na to, czy promienie s oneczne nie
padaj  wprost na odbiornik (patrz: Rysunek 4), gdy  mo e to zak óca  prac  urz dzenia
i wywo ywa  fa szywe alarmy.

Rysunek 4. Optymalne ustawienie bariery wzgl dem S ca.

Bariery mog  by  montowane przewodami zasilaj cymi skierowanymi zarówno ku górze jak
i ku do owi. Niedozwolony jest natomiast monta , w którym przewody nadajnika i odbiornika
skierowane s  w przeciwnym kierunku (przewody nadajnika ku górze, odbiornika ku do owi
lub odwrotnie – patrz: Rysunek 5).

Rysunek 5. Monta  okablowania barier.

Je li zaistnieje konieczno  po czenia kilku barier ze sob  (równolegle b  szeregowo)
nale y pami ta  o odpowiednim rozmieszczeniu nadajników i odbiorników (patrz:
Rysunek 6).
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Rysunek 7.

Rysunek 6. Równoleg e i szeregowe czenie barier.

3.1 Monta  prostopad y do p aszczyzny ciany
Ten sposób monta u zosta  przedstawiony na
rysunku 7:
A.

– listw  bariery (1) przymocowa  wkr tami
(2) do ciany,

– w  uchwyt styku sabota owego (3)
w prowadnice listwy i przymocowa  go do
ciany wkr tem (4),

– do zamocowanego uchwytu w  styk
sabota owy (5).

B.
– pod czy  przewody zasilaj ce i przewód

synchronizacyjny,
– za  plastikow  os on  listwy (6).

C.
– dosun  os on .

D.
– przymocowa  os on  wkr tem (7).
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Rysunek 8.

3.2 Monta  równoleg y do p aszczyzny ciany
Ten sposób monta u zosta  przedstawiony na
rysunku 8:
A.

– w  listw  bariery (2) do uchwytu k towego
(1),

– skr ci  z one elementy wkr tami (3)
– w  uchwyt styku sabota owego (4) w pro-

wadnice listwy (2) i dokr ci  go wkr tem (5),
– do zamocowanego uchwytu w  styk

sabota owy (6).
B.

– pod czy  przewody zasilaj ce i przewód
synchronizacyjny,

– po czy  szeregowo oba styki sabota owe
(w tym celu nale y przeci  d szy przewód
styku sabota owego listwy i odpowiednio
zlutowa  jego ko ce z przewodami styku
sabota owego uchwytu k towego),

– za  plastikow  os on  listwy (7).
C.

– dosun  os on .
D.

– dokr ci  os on  wkr tem (8).
E.

– przymocowa  listw  wkr tami (9) do ciany.
Je li monta  wymaga  b dzie odsuni cia listwy
od ciany (w przypadku kiedy w torze wi zek
znajduj  si  elementy wystaj ce ze ciany np.
parapet, rynny itp.) u  elementów
dystansowych (10) – mo na je czy  ze sob
dzi ki czemu odleg  bariery od ciany mo e
by  regulowana.

4. Konfiguracja

Uruchomienie i podstawow  konfiguracj  barier ACTIVA mo na przeprowadzi  r cznie
poprzez za enie zworek na ko ki bezpo rednio na p ytce elektroniki urz dzenia. Pe na
konfiguracja i diagnostyka urz dze  mo liwa jest tylko z komputera z zainstalowanym
programem ACTIVA.
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Rysunek 9.

4.1 Konfiguracja r czna
1. Pod czy  do urz dzenia przewody zasilaj ce i przewód synchronizacyjny,
2. Upewni  si , e nic nie przes ania toru wi zek podczerwieni,
3. Zdj  zwork  z ko ków SAP,
4. W czy  zasilanie – dioda sygnalizacyjna LED zacznie szybko miga ,
5. Odczeka  a  dioda zacznie miga  wolniej i za  zwork  na ko ki SAP – zako czy to

proces synchronizacji i przywróci fabryczne ustawienia bariery (Czu  wi zek
ustawiona jest na 120 ms, alarm wywo ywany jest naruszeniem dwóch wi zek,
Automatyczne blokowanie wi zek jest wy czone, Maksymalny czas zas oni cia
wszystkich wi zek jest ustawiony na 0),

6. Je li dioda LED ma sygnalizowa  naruszenie wi zek, na ko ki LED nale y za
zwork .

4.2 Konfiguracja przy u yciu komputera
Razem z barier  dostarczany jest program konfiguracyjno-diagnostyczny ACTIVA
przeznaczony dla komputerów kompatybilnych z IBM PC/AT. Pracuje w dowolnej konfiguracji
sprz towej w rodowisku WINDOWS (9x/ME/2000/XP/Vista). Zalecane jest zainstalowanie
programu na twardym dysku komputera (poprzez uruchomienie programu Activa.exe).
Bariery ACTIVA komunikuj  si  z komputerem przez cze RS-232. Do po czenia bariery
z komputerem nale y u  kabla opatrzonego symbolem RJ/PIN3 (wchodz cego w sk ad
kompletu przewodów do programowania DB9FC/RJ-KPL) produkcji SATEL.

Aby skonfigurowa  barier  przy u yciu komputera nale y:
1. Pod czy  do urz dzenia przewody zasilaj ce

i przewód synchronizacyjny,
2. Pod czy  barier  do komputera,
3. Upewni  si , e nic nie przes ania toru wi zek

podczerwieni,
4. W czy  zasilanie urz dzenia,
5. Uruchomi  program ACTIVA i wybra  port

(patrz: Rysunek 9), przez który odbywa  si
dzie komunikacja (z paska menu:

Konfiguracja RS-232). Je li po czenie
z barier  zostanie nawi zane pasek stanu
programu zmieni kolor na zielony (kolor szary –
brak po czenia),

6. Przeprowadzi synchronizacj  nadajnika
z odbiornikiem. W tym celu nale y w programie
wprowadzi  fabrycznie nadany Numer seryjny
nadajnika (patrz: Rysunek 1) i zapisa  dane do

pami ci bariery klikaj c na przycisk ,

7. Oprogramowa  urz dzenie wed ug potrzeb i zapisa  dane klikaj c na przycisk .
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Rysunek 10. Okno programu ACTIVA.

1. Numer seryjny nadajnika – niepowtarzalny kod identyfikacyjny urz dzenia (4 cyfry);
2. Parametry wi zek:

– Czu  – czas, przez jaki musi trwa  naruszenie wi zki, aby by o ono odnotowane
przez modu  (liczony w milisekundach, z zakresu 40–1000, wprowadzenie warto ci
0 trwale wy cza wi zk ),

– Autoblok. – ilo  narusze  danej wi zki, po której nast pi automatyczna jej blokada
(z zakresu 0–255, 0 – bez blokowania),

– Czas zliczania autoblokowania – czas, w którym zliczane s  kolejne naruszenia
wi zki do automatycznego jej zablokowania (liczony w sekundach, z zakresu 0–255,
0 – bez zliczania),

– Maksymalny czas zas oni cia wszystkich wi zek – parametr okre laj cy, po jakim
czasie zas oni cie wszystkich wi zek zostanie zinterpretowane jako sabota
urz dzenia (liczony w minutach, z zakresu 0–255, 0 – brak reakcji).

3. Alarmowanie – parametr okre laj cy czy wywo anie alarmu nast pi ju  po naruszeniu
jednej, czy co najmniej dwóch wi zek;

4. Pasek stanu komunikacji – na pasku wy wietlane s  nast puj ce informacje:
– model pod czonego urz dzenia (ACTIVA-4),
– wersja i data kompilacji firmware’u pod czonej bariery.

5. Przycisk umo liwiaj cy odczyt danych z pami ci bariery;
6. Przycisk umo liwiaj cy zapis danych do pami ci bariery;
7. Przycisk umo liwiaj cy skasowanie pami ci blokad;
8. Okno diagnostyczne. W oknie tym wy wietlane s  nast puj ce informacje:
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A. Listwa odbiornika. W programie ACTIVA mo e przyjmowa  kolor:
– bia y – normalny stan pracy urz dzenia,
– czerwony – sabota  listwy (patrz: litera G na rysunku 10),
– niebieski – synchronizacja nadajnika z odbiornikiem.

B. Dioda LED – je li jest za czona (za ona jest zworka na ko ki LED na p ytce elektroniki
odbiornika) sygnalizuje naruszenie wi zek,

C. Wi zka naruszona (linia przerywana, kolor czerwony). W zale no ci od tego jak d ugo
przes oni ta jest dana wi zka, odpowiadaj ca jej linia przyjmuje kolor:
– zielony – brak obiektu w torze wi zki,
– jasnozielony – pojawienie si  obiektu w torze wi zki,
– ty – utrzymuj ce si  przes oni cie toru wi zki,
– czerwony – wi zka naruszona – przes oni cie toru wi zki trwa o d ej ni  czas

zaprogramowany parametrem Czu  wi zki (urz dzenie generuje pojedynczy
wi k przez PC Speaker w komputerze, wystawia komunikat o alarmie – patrz: litera

J na rysunku 10 – i zmienia stan wyj cia NC na przeciwny).
D. Wi zka nienaruszona (linia ci a, kolor zielony),
E. Wi zka wy czona (linia ci a, kolor szary),
F. Wi zka zablokowana (je li przez Czas zliczania nast pi okre lona parametrem

Autoblok. ilo  narusze ). Odblokowanie wi zki nast puje po:
– zmianie stanu wej cia LED,
– skasowaniu pami ci blokad.

G. Listwa nadajnika. Kolor czerwony (jak na rysunku 10) oznacza, e naruszone zosta o
wej cie sabota owe nadajnika,

H. Wska nik styku sabota owego. Mo e wskazywa  dwa stany:
– Wyj cie TMP OK,
– Sabota  (jak na rysunku 10).

I. Wska nik zasilania – przedstawia aktualny poziom napi cia na zaciskach bariery,
J. Wska nik wyj cia alarmowego. Mo e wskazywa  dwa stany:

– Wyj cie NC OK (jak na rysunku 10),
– Alarm.

5. Dane techniczne

ACTIVA-2 ACTIVA-3 ACTIVA-4 ACTIVA-5 ACTIVA-6 ACTIVA-7 ACTIVA-8
Znamionowe napi -
cie zasilania ±15% 12 V DC

Pobór pr du w
stanie gotowo ci 75 mA

Maksymalny pobór
pr du 90 mA

Zakres temperatur
pracy -25…+55 °C

Zasi g (regulowany) 10/30 m
ugo  emitowanej

fali 950 nm

ugo  listwy 52 cm 78 cm 105 cm 130 cm 158 cm 184 cm 210 cm
Masa 0,432 kg 0,671 kg 0,896 kg 1,142 kg 1,366 kg 1,586 kg 1,818 kg

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gda sk

POLSKA

tel. 0-58 320 94 00
dz. techn. 0-58 320 94 20

serwis 0-58 320 94 30
www.satel.pl    info@satel.pl

Aktualn  tre  deklaracji zgodno ci
EC i certyfikatów mo na pobra  ze
strony internetowej www.satel.pl

http://www.satel.pl/
mailto:info@satel.pl
http://www.satel.pl/

