
Actief Infrarood 
 
Actief Infrarood detectie (AIR) wordt zowel binnen als buiten gebruikt. Voor buiten 
gebruik worden meestal meerdere combinaties van zender en ontvanger in een zuil 
geplaatst.  
Op deze manier ontstaat een elektronisch hekwerk.  
Dit wordt vaak achter een mechanisch hekwerk geplaatst.  
Binnen wordt deze vorm van lijndetectie gebruikt als zwerfdetectie.  
 
 
Werking  
 
De zender zend een door lenzen gebundelde infraroodstraal uit. De ontvanger 
ontvangt deze straal en geeft een alarmsignaal bij het ontbreken van de straal. 
Infrarood is onzichtbaar voor het menselijk oog.  
 
Verder heeft het dezelfde eigenschappen als zichtbaar licht, zoals als verstrooing van 
de infrarood bundel. De openingshoek kan varieren van < 1 graad (laser beam) tot > 
10 graden.  
Ook infrarood licht gaat door glas heen.  
 
De zender gebruikt een modulator met een frequentie van 200Hz. Hierdoor kunnen 
bijzonder hoge energiepulsen uitgezonden worden, waardoor sabotage door andere 
lichtbronnen moeilijk wordt.  
De ontvanger is gevoelig voor de uitgezonden frequentie.  
 
 
Bereik  
 
De maximaal te overbruggen afstand is 80 tot 150m.  
 
 
 
Uitvoering  
 
De verschillende uitvoeringen zijn:  
- Enkelvoudige sets voor binnen met een bereik van ongeveer 15m  
- Meervoudige sets in een zuil voor buiten gebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montage 
 
- Monteer de behuizing stevig op de muur of zuil  
- Zorg dat niet tegen de behuizing gestoten kan worden  
- Zorg voor beveiliging van de behuizing en bedrading  
- Monteer de voeding zo dicht mogelijk bij de AIR  
- Controleer op goede werking bij installatie en onderhoud  
- Controleer bij buiten gebruik onder slechte omstandigheden  
- De accu moet voldoende capaciteit hebben  
 
De straal van de betere infraroodzender heeft een openingshoek van 2,1 graden.  
Als de ontvanger een apart synchronisatie signaal ontvangt, kan voorkomen worden 
dat het uitgezonden infrarood signaal wordt nagebootst door een andere zender.  
 
Storingsinvloeden  
 
- Plaats de beams niet verder uit elkaar dan opgegeven  
- Monteer de beams op een stabiele trillingsvrije ondergrond  
- Dichte mist, bij buiten gebruik  
- Gebruik een AIR buiten niet zonder lens/zuilverwarming  
. voor goede werking bij diverse weersomstandigheden  
- Gebruik bij een zender nooit meer dan twee ontvangers 

 


