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APRESENTAÇÃO

Os módulos Acti aplicam-se em sistemas de automação sem fio com flexibilidade e
baixo custo. Otimizam o tempo de instalação em campo e reduzem significativamente o
custo de instalação devido a sua modularidade e flexibilidade de comunicação entre as
unidades.

MÓDULOS ACTI!
Módulo
ACTI!

Versão

RM-X1

UHF

RM-X1

VHF

RM-X1
CP-MX1

WIFI
UHF/ETH

CP-MX1

VHF/ETH

CP-MX1

UHF/WIFI

CP-MX1

VHF/WIFI

MX1-ESH
MX1-PE

Tipo
Rádio modem, Interface RS232/RS485 para RF (rede UHF
900MHz@1W)
Rádio modem, Interface RS232/RS485 para RF (rede VHF
160MHz@1W)
Rádio modem, Interface RS232/RS485 para RF (rede WIFI 2.4GHz)
Módulo Controlador Programável, com uma porta Ethernet, interface
de RF 900MHz@1W, 12 Entradas digitais, 8 Saídas digitais a
transistor, 4 entradas analógicas 4-20mA
Módulo Controlador Programável, com uma porta Ethernet, interface
de RF 160MHz@1W, 12 Entradas digitais, 8 Saídas digitais a
transistor, 4 entradas analógicas 4-20mA
Módulo Controlador Programável, interface Wifi 2.4GHz, interface de
RF 900MHz@1W, 12 Entradas digitais, 8 Saídas digitais a transistor, 4
entradas analógicas 4-20mA
Módulo Controlador Programável, interface Wifi 2.4GHz, interface de
RF 160MHz@1W, 12 Entradas digitais, 8 Saídas digitais a transistor, 4
entradas analógicas 4-20mA
Módulo expansão Híbrido com 8 Entradas digitais, 4 Saídas digitais a
rele, 4 entradas analógicas 4-20mA, 2 saídas analógicas 4-20mA
Módulo de expansão para leitura de parâmetros elétricos, tensão e
corrente trifásica, 110 a 250Vac, 5A
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Características de Destaque Linha Acti
•

Sistema Modular de baixo custo e excelente desempenho;

•

Configuração simples e rápida;

•

Otimiza o tempo e reduz custo de instalação em campo;

•

Opções de módulos em UHF e VHF para comunicação em todo tipo de
terreno;

•

Módulos inteligentes programáveis em Ladder e em “Linguagem Natural”,
maior facilidade e menor tempo de programação;

•

Reduz o cabeamento de instrumentação 4-20mA;
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APLICAÇÕES
•

Automação de sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgotos;

•

Medição de nível em reservatórios;

•

Automação de estações elevatórias de água tratada;

•

Aquisição e transmissão de pressão e vazão remota na rede de distribuição de
água;

•

Controle de conjuntos moto bomba, intertravamento, revezamento, acionamento
remoto;

•

Aquisição e transmissão de dados de instrumentação industrial sem fio;

•

Comunicação sem fio entre CLP´s ou equipamentos seriais com baixo custo;

•

Comunicação entre CLP´s e sistema de supervisão e controle (SCADA);

•

Sistemas de Telemetria e Telecomando;

•

Comunicação transparente entre dispositivos seriais RS232 e RS485;

•

Conversão de interfaces seriais RS232 e RS485 com transmissão de dados sem
fio;

•

Sistema de E/S remotas sem fio;

•

Implantação de sistemas SCADA com baixo custo, alta modularidade;

•

Automação de sistemas de lavagem de filtros em ETA´s;

•

Controle de dosagem de produtos químicos em ETA e ETE;
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ACTI
RM-X1
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1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

RM-X1/VHF
Potencia RF
Alcance
Baud Rate porta Serial
Sensibilidade do receptor

Faixa de operação
Modulação
Baud Rate entre Rádios
Topologias
Número de canais
Separação entre canais
Impedância da Antena
Conexão Antena
Interface Serial
Alimentação
Consumo
Temperatura de Operação
Umidade
Dimensões
Peso
Material Gabinete

Ajustável de 100mW a 1.000mW (+20mW a +30dBm)
Acima de 15Km *
1.200 a 115,2Kbps (configurável)
-137 dBm @ 0,3Kbps
-130 dBm @ 1,2Kbps
-126 dBm @ 2,4Kbps
-121 dBm @ 4,8Kbps
-117 dBm @ 9,6Kbps
-111 dBm @ 19,2Kbps
160 a 173,5MHz (configurável via software)
FSK
0,3 a 19,2Kbps (configurável)
Ponto a ponto, ponto multiponto
55
250KHz
50 Ω
SMA Fêmea
RS-232 e RS-485 (Selecionável)
de 10 a 30 VCC
650 mA durante transmissão e 30 mA fora de
transmissão (em 12 V).
-20 a +60 °C
10% a 90% (não condensante)
60 x 35 x 75 mm (L x A x P)
90 g
Alumínio e ABS, fixação para trilho DIN

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto teórico de rádio enlace.
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RM-X1/UHF
Potencia RF
Alcance
Baud Rate porta Serial
Sensibilidade do receptor

Faixa de operação
Modulação
Baud Rate entre Rádios
Topologias
Número de canais
Separação entre canais
Impedância da Antena
Conexão Antena
Interface Serial
Alimentação
Consumo
Temperatura de Operação
Umidade
Dimensões
Peso
Material Gabinete

Ajustável de 100mW a 1.000mW (+20mW a +30dBm)
Acima de 15Km *
1.200 a 115,2Kbps (configurável)
-138 dBm @ 0,3Kbps
-130 dBm @ 1,2Kbps
-126 dBm @ 2,4Kbps
-121 dBm @ 4,8Kbps
-117 dBm @ 9,6Kbps
-111 dBm @ 19,2Kbps
902 a 928MHz (configurável via software)
FSK
0,3 a 19,2Kbps (configurável)
Ponto a ponto, ponto multiponto
31
250KHz
50 Ω
SMA Fêmea
RS-232 e RS-485 (Selecionável)
de 10 a 30 VCC
650 mA durante transmissão e 30 mA fora de
transmissão (em 12 V).
-20 a +60 °C
10% a 90% (não condensante)
60 x 35 x 75 mm (L x A x P)
90 g
Alumínio e ABS, fixação para trilho DIN

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto teórico de rádio enlace.
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RM-X1/WIFI
Faixa de operação
Alcance
Potencia RF

Baud Rate porta Serial
Sensibilidade do receptor

Configuração
Tipo de Rede
Segurança
Encriptação
Protocolo
Impedância da Antena
Conexão Antena
Interface Serial
Alimentação
Consumo
Temperatura de Operação
Umidade
Dimensões
Peso
Material Gabinete

2.4GHz
Até 100mts
+17 dBm @ 1Mbps DSSS
+15 dBm @ 11Mbps CCK
+13.5 dBm @ 54Mbps OFDM
1.200 a 115,2Kbps (configurável)
–91.5 dBm @ 1Mbps DSSS
–87.5 dBm @ 11Mbps DSSS
–80.5 dBm @ 54Mbps OFDM
Configurável via Webpage
AP, STA, AP+STA
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
TKIP,AES ,TKIP/AES
IPv4, TCP/IP e UDP/IP
50 Ω
Interna
RS-232 e RS-485 (Selecionável)
de 10 a 30 VCC
100 mA durante transmissão e 30 mA fora de
transmissão (em 12 V).
-20 a +60 °C
10% a 90% (não condensante)
60 x 35 x 75 mm (L x A x P)
90 g
Alumínio e ABS, fixação para trilho DIN

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto teórico de rádio enlace.
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2. TOPOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E ALCANCE

O módulo Acti serial-RF VHF pode operar em sistemas ponto a ponto, ponto multiponto ou ainda com diversos equipamentos na mesma área cada um operando em uma
freqüência diferente.
A operação em VHF permite a comunicação em terrenos acidentados, permitindo
um alcance mais favorável do que rádios que operam em 900MHz e 2.4GHz.
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3. INSTALAÇÃO

O conjunto de instruções a seguir define os principais pontos que o usuário deve
observar na instalação do módulo Acti Serial-RF:
a) O Transceptor deve ser instalado em uma caixa ou painel que possua vedação
completa contra poeira, respingos de água, óleo e produtos corrosivos. Esta caixa ou
painel também deve protegê-lo contra choques mecânicos, vibrações mecânicas e altas
temperaturas (acima de 55 °C).
b) Deve-se evitar que os equipamentos sejam montados no mesmo painel de
transformadores, Contatores, Solenóides ou outros componentes eletromecânicos que
possam produzir ruídos eletromagnéticos.
c) Deve ser escolhida uma rede de alimentação isenta de ruído e com o mínimo de
flutuação possível para a alimentação do Transceptor.
d) Evitar a passagem dos cabos de RF, dados e alimentação próximos a cargas indutivas
como motores, contatores, solenóides, válvulas.

3.2 CANAL SERIAL
A interface serial segue a norma EIA232 e EIA485, com relação aos níveis de
tensão. A conexão é feita através de um conector RJ-45 fêmea de acordo com a pinagem
abaixo:

INTERFACE RS-232 / RS485
PINO
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIÇÃO
D- RS485
RXD – Recepção de dados RS232
TXD – Transmissão de Dados RS232
D+ RS485
GND
Não Conectado
Não Conectado
Não Conectado
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SENTIDO
Entrada
Saída
-

3.3 INDICADORES
O painel frontal possui Led’s indicadores que tem as seguintes funções:

LED
Alim
TX
RX

FUNÇÃO
Indica que o equipamento está ligado
Indica Transmissão em curso
Indica Recepção em curso

3.4 BORNES

BORNE
+V
0V

DESCRIÇÃO
Alimentação Positivo
Alimentação Negativo

3.4 DIP SWITCH

POSIÇÃO
RS232
RS485
OPER
CONF
TER-D
TER-L

DESCRIÇÃO
Seleciona Interface serial RS232
Seleciona Interface serial RS485
Modulo em operação Transmissão/Recepção
Seleciona o modo de configuração
Resistor de terminação RS485 Desligado
Resistor de terminação RS485 Ligado
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4. CONFIGURAÇÃO

Configurador Acti
Para configuração, coloca-se a dip switch na posição CONF, conecta-se o módulo a porta
serial do computador, e clica-se em LER.
Os dados do módulo serão apresentados em seus respectivos campos:
Endereço: Endereço da rede na qual o módulo faz parte. Os módulos pertencentes a
uma mesma rede devem possuir o mesmo endereço. Padrão 0.
Canal: Canal de RF, para versão UHF o canal 0 corresponde a freqüência de 900MHz,
canal 15 corresponde a freqüência de 915MHz, passo de 1MHz. Padrão 15. Para versão
VHF canal 0 corresponde a freqüência 160MHZ, passo de 250KHz, canal 40 corresponde
a 170MHz. Padrão 40.
Serial Baud: Velocidade em bps da porta serial do módulo. Padrão 9.600bps.
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Paridade: Define o formato do dado na porta serial. Padrão 8N1.
Filtro Anti-Interferencia: Habilita/Desabilita o filtro anti-interferência. Este filtro atua em
função no nível de perda de pacotes de dados e delay de propagação em função da
distância e tempo de propagação, fazendo pequenas correções na taxa de RF. Padrão
Enable.
RF Wake-up: Tempo de chaveamento entre os modos TX/RX. Padrão 250mS.
RF Baud: Taxa de comunicação entre rádios. Para aumentar a sensibilidade dos módulos
opera-se com menores taxas. Taxas maiores implicam em menor tempo de comunicação,
porém, também implicam em menor sensibilidade de RF. Deve ser ajustada em função da
distancia de comunicação e velocidade desejada. Padrão 2.400bps.
Potência de RF: Ajuste da potencia de transmissão de 100mW a 1.000mW (+20mW a
+30dBm). Padrão +30dBm.
Modo de Transmissão: Desabilitado opera em freqüência fixa de acordo com o número
do canal selecionado. Habilitado opera variando a freqüência e Endereço de acordo com
os quatro primeiros bytes enviados, através do frame de dados. Sendo os dois primeiros
bytes referentes ao endereço e dois últimos referentes ao canal. Padrão Desabilitado.
Modo IO: Ativa/Desativa os resistores de Pull-up da interface serial. Padrão Push-Pull.
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ACTI
CP-MX1
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1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CP-MX1 (UNIDADE CENTRAL)
Processador Principal
Instruções por segundo
Barramento de dados
Memória Sistema operacional
Memória de Configuração
Memória de Variáveis
Memória Programa do Usuário
Número de módulos de E/S
Interface Wifi 802.11 b/g/n (opcional)

Interface Ethernet (opcional)

Protocolos
Indicadores
Relógio / Calendário
Watchdog

TRANSCEPTOR DE RÁDIO
Potencia RF
Alcance
Baud Rate
Sensibilidade do receptor

Faixa de operação
Baud Rate entre Rádios
Topologia de rede
Número de canais

DSP (Digital Signal Processor), 16 bits
30 Milhões
800 Kb/s
1.2 Mbits
64 Kbits
64 Kbits
8 Mbits
3
Transmissão:
17.0 dBm @ 1 DSSS
15.0 dBm @ 11 CCK
13.5 dBm @ 54 OFDM
Recepção:
–91.5 dBm @ 1 DSSS
–87.5 dBm @ 11 DSSS
–80.5 dBm @ 54 OFDM
Tipo de Rede: AP, STA, AP+STA
Segurança: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Encriptação: TKIP,AES ,TKIP/AES
Protocolo: IPv4, TCP/IP e UDP/IP
Configurável via Webpage
10/100 Base-T (Auto detectável)
Protocolo TCP/IP e UDP/IP, Modbus/TCP
Configurável via Webpage
Modbus RTU Mestre / Escravo
Led TX/RX
Led EXE CPU Executando / Bloqueada
Erro máximo 15ppm +/- 0,7 segundos / dia
Amplitude do calendário: 2000 a 2099 (em anos)
Controlado pelo ciclo de varredura do CP, com período
máximo de 1,0 s.

Ajustável de 100mW a 1.000mW (+20mW a +30dBm)
Acima de 15Km *
1200 a 57.600 Kbps
-137 dBm @ 0,3Kbps
-130 dBm @ 1,2Kbps
-126 dBm @ 2,4Kbps
-121 dBm @ 4,8Kbps
-117 dBm @ 9,6Kbps
-111 dBm @ 19,2Kbps
902 a 928MHz (versão UHF)
160 a 173,5MHz (versão VHF)
0,3 a 19,2Kbps (configurável)
Ponto a ponto e ponto-multiponto
55 (versão VHF)
31 (versão UHF)
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Segurança
Impedância da Antena
Conexão Antena

Identificador ID de um byte.
50 Ω
SMA Fêmea

ENTRADAS DIGITAIS (INTEGRADAS A CPU PRINCIPAL)
Quantidade
12 (doze)
Tipo
P (nível alto ativo com entrada positiva)
Tipo de Entradas
24Vcc Optoisolada
Corrente de Entrada
7 a 10 mA
Isolamento
1500 Vcc
Tensão para nível 0
Abaixo de 5V
Tensão para nível 1
Acima de 10V
SAIDAS DIGITAIS (INTEGRADAS A CPU PRINCIPAL)
Quantidade
8 (oito)
Tipo de Saídas
A transistor
Corrente máxima nos contatos
50mA
Tensão máxima aplicável
30Vcc
ENTRADAS ANALÓGICAS (INTEGRADAS A CPU PRINCIPAL)
Quantidade
4 (seis)
Tipo de Entrada
0-20 mA ou 4-20 mA
Resolução
12 bits (0 a 4095)
Tensão máxima sem dano
30 V (diferencial)
Corrente máxima sem dano
150 mA
Impedância
165Ω (máximo)
Precisão
Melhor que 0,10% do fundo de escala
Proteção
Contra inversão de polaridade
Filtragem
Filtro RC e filtro de software
GERAIS
Alimentação
Consumo
Temperatura de Operação
Umidade
Dimensões
Peso
Material Gabinete

12 a 30 Vcc
Máx. 600 mA (em 12Vcc com transmissão de RF).
0 a +60 °C
10% a 90% (não condensante)
130 X 75 X 30 mm (C X A X P)
300 g
Alumínio e ABS com fixação para trilho DIN

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto teórico de rádio enlace.
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2. TOPOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E ALCANCE

Os módulos Acti podem operar em sistemas ponto a ponto, ponto multi-ponto ou
ainda com diversos equipamentos na mesma área cada um operando em uma freqüência
diferente.
A operação em VHF permite a comunicação em terrenos acidentados, a interface
ethernet permite conexões a roteadores e rádios ethernet em 2.4GHz e 5.8GHz.
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2. INSTALAÇÃO
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ACTI
ANTENAS E CONECTORES
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1. ANTENAS

1.1 ANTENAS DIRECIONAIS

As antenas direcionais são aquelas que transmitem ou recebem sinais de uma
única direção. Esses sinais podem ser irradiados na horizontal ou na vertical. Nos
equipamentos usados para telecomando e telemetria convém utilizar antenas na
polarização vertical.

1.2 ANTENA OMNIDIRECIONAL
Para casos onde se encontra uma topologia multi-ponto e as unidades encontramse localizadas em direções diferentes em relação ao transmissor, recomenda-se à
utilização de uma Omnidirecional.
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2. MONTAGEM DOS CONECTORES
A correta montagem dos conectores de RF é de fundamental importância para o
correto funcionamento dos equipamentos de rádio freqüência, garantindo uma boa
condução do sinal de RF entre rádios e antena.

2.1 CONECTOR SMA PARA CABO RG(C)-58
1) Corte o cabo de acordo com as dimensões abaixo:

2) Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica;

3) Dobrar a blindagem para trás e apará-la;

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá-lo no dielétrico e soldar. Evitar
excesso de calor para não deformar o dielétrico;

5) Introduzir o pino soldado no cabo no conector e apertar a porca para fixar o
conector no cabo.

ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS
COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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2.2 CONECTOR UHF

1) Corte o cabo de acordo com dimensões abaixo:

2) Dobrar a malha para trás e introduzir o redutor no cabo;

3) Introduzir o cabo no conector e rosquear até o condutor central aparecer na área
fresada do pino. Soldar o condutor central do cabo no pino.

ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS
COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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2.3 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-58

1) Corte o cabo de acordo com dimensões abaixo:

2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a
blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica;

3) Dobrar a blindagem para traz e apará-la;

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá-lo no dielétrico e soldar. Evitar
excesso de calor para não deformar o dielétrico;

4) Introduzir o pino soldado no conector, colocar o kit para fixação do cabo,
apertando a porca de fixação.

ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS
COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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2.4 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-213

1) Corte o cabo de acordo com dimensões abaixo:

2) Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 4,5mm;

3) Soldar o pino no condutor central do cabo;

4) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a
bucha sobre a malha encostando na capa de vinil;

5) Dobrar a malha sobre a bucha e apará-la;

6) Introduzir o cabo com os componentes no conector e apertá-lo usando chaves
apropriadas.

ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS
COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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3. GARANTIA

1 - A INFINIUM garante seus equipamentos contra defeitos de fabricação pelo prazo de
doze meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal.
2 - A garantia compreende o conserto ou substituição, a nosso critério, dos equipamentos
desde que efetivamente constatado o defeito.
3 - Para a efetivação da garantia, a INFINIUM deve receber em sua fábrica os
equipamentos em questão. Após o conserto os mesmos estarão disponíveis ao cliente na
fábrica. Fica por conta do cliente, responsabilidade e despesas de transporte destas
mercadorias.
4 - Os equipamentos deverão ser enviados a INFINIUM acompanhados de nota fiscal e
um relatório contendo os problemas detectados pelo cliente.
5 - A garantia perde seu efeito quando:
- Os equipamentos forem violados ou sofrerem alterações sem autorização expressa por
escrito pela INFINIUM.
- Os equipamentos não forem instalados seguindo rigorosamente as instruções do manual
técnico.
- Os equipamentos sofrerem acidentes ou danos provocados por agentes externos.
6 - A garantia não é válida para:
- Defeitos provocados por mau uso ou instalação inadequada dos equipamentos.
- Danos ocasionados por agentes externos tais como inundações, terremotos,
tempestades elétricas, problemas de rede elétrica de alimentação, vibrações excessivas,
altas temperaturas e quaisquer outros que estejam fora das condições normais de
armazenamento, transporte e uso deste equipamento.
- Danos ocasionados a máquinas, processos e pessoal, ocasionados por mau
funcionamento destes equipamentos.

7 - A garantia é expressa em termos de performance dos equipamentos de acordo com
suas características técnicas expressas claramente no manual. Não compreende,
portanto a garantia de performance do sistema onde são empregados os equipamentos
INFINIUM, ficando esta ao encargo do engenheiro responsável pelo projeto deste
sistema. Por sistema entende-se o conjunto "equipamento eletrônico INFINIUM, sensores
e transdutores, acionamentos e mecânica, etc ".
8 - A INFINIUM não se responsabiliza por quaisquer outros termos de garantia que não os
expressos aqui.
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