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1 Innledning 

Denne dokumentasjonen er laget for Picomed’s produkt SR2. Dette er en 230 VAC bryter 

ment for å slå av og på 230 VAC med en maks strøm på 10 A fra en stikkontakt. Den styres 

av en ekstern bryter, en infrarød (IR) fjernkontroll eller med trykknapp på SR2. Den kan lære 

IR fra mange forskjellige IR-sendere på markedet. SR2 er en del av Picomed’s 

omgivelseskontroll system. 

2 Komme i gang 

Pakken inneholder følgende deler ved levering: 

 Enheten. 

 Denne dokumentasjonen. 

 

I tillegg kan en IR-fjernkontroll og / eller en ekstern bryter med en 3,5 mm mono jack brukes 

til å styre enheten. 

 

 Koble SR2 til en 230 VAC kontakt. 

 Koble elektrisk utstyr som skal styres av SR2 til SR2 utgangen. 

 

 

2.1 Hvordan styre SR2 

SR2 kan styres med en infrarød sender, ekstern bryter med 3,5 mm mono jack, eller med 

innebygget "ON-OFF" bryter på forsiden. En IR-sender eller ekstern bryter kan operere på tre 

forskjellige måter som er beskrevet i kapittel 3.2. Aktivering av "ON-OFF" bryteren er 

beskrevet i kapittel 2.1.3. 

2.1.1 Med en infrarød sender 

Hvis den brukes med en IR-sender må IR-signalet fra senderen programmeres inn i SR2 før 

første gangs bruk. Se kapittel 3.1 for mer informasjon om programmering av det infrarøde 

signalet. For bruk, rett IR-senderen mot SR2 og trykk på knappen på fjernkontrollen. 
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2.1.2 Med en ekstern bryter 

 Hvis den brukes med ekstern bryter, kobler du 3,5 mm mono jack inn i kontakt merket 

"Switch in" bakerst på enheten. Trykk på knappen som er koblet til SR2 og SR2 vil reagere. 

2.1.3 Med "ON-OFF" bryteren 

Det er en knapp på forsiden av SR2 som er ment for at en assistent kan aktivere / deaktivere 

SR2. Denne knappen virker bare som en pulsbryter, dvs. hvis SR2 er aktivert, vil bruk av 

denne knappen deaktivere den og v.v. Etter å ha operert SR2 med "ON-OFF"-knappen vil den 

fungere som normalt hvis en inngang fra ekstern bryter eller IR-mottakeren er gitt. 

2.2 Lampene på SR2 

 Den grønne lampen merket "ON-OFF" lyser når SR2 er aktivert, dvs. når det gir 230 VAC 

for tilkoblet utstyr. 

 Den gule lampen merket "ACT" lyser når SR2 mottar IR-signaler eller aktivering fra den 

eksterne bryterinngangen. Merk: den vil også lyse når den mottar IR-lys som ikke er ment 

for SR2, dvs. fra andre IR-fjernkontroller, fra solen eller elektrisk lys i rommet. 

 Begge indikatorene lyser i programmeringsmodus, se kapittel 3. 

3 Programmering 

Alle innstillinger lagres og vil ikke bli slettet under strømbrudd. 

3.1 Programmere et infrarødt (IR) signal 

Slik kopierer du et IR-signal til SR2: 

 Gå inn i programmeringsmodus: Trykk og hold "PRG"-bryter i 1 sekund før den gule 

lampen "ACT" lyser og den grønne "ON-OFF" blinker. Slipp "PRG"-bryter. 

 Skjerme IR-mottaker (se figur i kapittel 2) mot IR-lys fra omgivelsene. 

 Pek IR-senderen mot IR-mottaker på SR2 innenfor en avstand på 2-10 cm. 

 Trykk kort på knappen på IR-senderen. 

 Når SR2 får et gyldig IR-signal vil dette lagres, den grønne lampen slukker og 

programmering av IR bekreftes med tre blink i den gule lampen. 

 SR2 går ut av programmeringsmodus og er nå klar til bruk. 

3.2 Funksjonsvelgeren 

SR2 har tre forskjellige funksjoner: Hold, timer og On-Off. Disse byttes mellom ved hjelp av 

et lite skrujern for å vri velgeren. Den er tilgjengelig gjennom et hull i fronten merket 

"FUNC". 

Hold funksjonen 

Posisjon 0 på funksjonsvelgeren er Hold-funksjonen. Den vil aktivere SR2 så lenge den 

mottar aktiv inngang (IR-signal eller aktivert ekstern bryter). 

Timer funksjonen 

Posisjon 1-9 og A-E på funksjonsvelgeren er timer funksjon. Når inngangen er aktivert vil den 

aktivere SR2 så lenge den forhåndsdefinerte tiden varer. Eventuelle trykk fra fjernkontrollen i 

løpet av denne tiden vil bli neglisjert av SR2. Skjønt, den kan bli deaktivert ved hjelp av "ON-

OFF" bryteren på SR2, se kapittel 2.1.3. 
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Toggle funksjonen 

Posisjon F på funksjonsvelgeren er On-Off funksjon. Når inngangen aktiveres vil den bytte 

status, dvs. hvis SR2 er aktiv vil den deaktivere seg selv og v.v. 

3.2.1 Funksjonstabell 

Trinn på funksjons velger Funksjon/tid [Tid] 

0 Hold 

 1 1 sec 

2 2 sec 

3 5 sec 

4 10 sec 

5 15 sec 

6 30 sec 

7 1 min 

8 2 min 

9 5 min 

A 10 min 

B 15 min 

C 30 min 

D 45 min 

E 60 min 

F On-Off 

 

4 Vedlikehold 

Picomed’s SR2 er utviklet for å fungere uten planlagt vedlikehold. Den skal rengjøres ved 

behov. Tørkes over med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Bruk aldri tørr klut, da dette 

kan resultere i fare for statisk elektrisitet. Den må ikke utsettes for væske på noen som helst 

måte. 

 

Det er ikke noen sikring eller andre komponenter som kan repareres på innsiden av SR2. 

4.1 Bruk utendørs 

SR2 er beregnet for innendørs bruk. 

5 Feilsøking 

Om ikke utstyret oppfører seg som forventet, prøv først å løse problemet selv ved hjelp av 

følgende tabell. 

 

Symptom Mulig årsak Anbefalt løsning 

Helt død, ikke lys i noen av 

lampene. 

 Ingen strøm tilkoblet.  Pass på at SR2 er koblet 

direkte til en fungerende 

vegg kontakt. 

Tilkoblet enhet starter ikke 

når SR2 blir aktivert. 

 Enhet fungerer ikke. 

 SR2 fungerer ikke. 

 Koble enheten direkte til 

vegg uttak. Hvis enheten 

fungerer nå, må SR2 
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sjekkes eller repareres av 

en tekniker. 

Reagerer ikke på signaler fra 

IR-fjernkontroll. 

 IR-glass på SR2 er 

tildekket. 

 Feil IR-signaler. 

 Fiks fri sikt til IR- glass. 

 Lær opp IR signalene på 

nytt. 

Det er ingen sikringer inne i enheten som skal erstattes. 

5.1 Når feil oppstår 

Hvis det er feil som ikke lar seg løse, kan du kontakte leverandøren av utstyret, eller den 

nasjonale distributøren. Vennligst noter telefonnummeret til din leverandør under. 

 

Navn Telefon nummer, adresse etc. 

Leverandør: 

 

 

 

Nasjonal distributør: 

 

 

 

 

6 Teknisk informasjon 

Enheten er laget av: 

 Sprøytestøpt plastboks. 

 Front folien er laget av polykarbonat. Med produktnavn. Lampene synes gjennom den. 

Knappene aktiveres gjennom den. 

 Elektronisk kretskort med lys indikatorer og knapper. 

 Det er ikke noen sikring eller komponenter som kan repareres inne i enheten. 

6.1 Eksterne tilkoblinger 

Det kan kobles til en stk 3,5 mm jack, enten stereo eller mono, avhengig av funksjon. 

6.1.1 Ekstern IR sensor 

Hvis rekkevidden av IR-senderen må økes det er mulig å koble til en ekstern IR-sensor type 

Picomed IRS eller Picomed ES2 til SR2. Dette gjøres via den samme kontakten som ekstern 

bryter, dvs. har en mulighet til å velge enten en ekstern bryter eller en ekstern IR-sensor. 

 "LED" indikasjon på IR-sensor er ikke aktivert når tilkoblet SR2. 

 Den eksterne IR-sensoren bruker en 3,5 mm stereo jack (den eksterne bryteren bruker en 

mono jack). 

Elektrisk skjema er vist i kapittel 6.1.3. 

Pinne Signal 

Tuppen IR-signal fra IR-sensor. 

Midten PWR+ til IR-sensor. 

“Kappe” 0 V til IR-sensor. 
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6.1.2 Ekstern bryter 

Ekstern bryter som kobles til enheten trenger en 3,5 mm mono jack. Det skal være en normalt 

åpen bryter, dvs. "Åpen kontakt" tilkobling (N.O). En ekstern bryter gjør at enheten fungerer 

på samme måte som om den mottar et IR-signal. SR2 kan styres av en IR-sender, selv om 

ekstern bryter er tilkoblet. Elektrisk skjema er vist i kapittel 6.1.3. 

Pinne Signal 

Tuppen Ekstern bryters ene side. 

“Kappe” Ekstern bryters andre side. 

6.1.3 Skjema for ekstern tilkobling 

 

6.2 Resirkulering 

Følgende skal gjøres på Picomed’s SR2 når den skal brukes av en ny bruker. Om nødvendig, 

ta kopi av denne siden og krysse av de punktene som er gjort med signatur og dato på hvert 

punkt, og arkiver det som dine rutiner krever. 

 Kontroller utstyret. Er det noen fysiske skader, sprekker osv. i boks eller folie? 

 Sjekk at folien ikke er skadet, at den er festet rundt kantene og at den ikke har løsnet fra 

overflaten. 

 Rengjøre enheten. 

 Foreta en funksjonskontroll. 

 Det må være en IR-fjernkontroll og en ekstern bryter tilgjengelig for test. Enheten og 

senderen må programmeres med samme IR-format. 

 Forsikre deg om at funksjonene Hold, On-Off og Timer (bare noen få sekunder må testes) 

fungerer og at enheten ellers fungerer som forventet på kommandoer fra fjernkontrollen, 

ekstern bryter og knappen på enheten. 

 Utfør "Programmering - IR-læring" prosedyren som er beskrevet i kapittel 3.1, sjekk 

deretter om SR2 reagerer på dette signalet når de sendes fra IR-fjernkontroll. 

 Legg til lager. 

6.3 Teknisk informasjon 

Type.  Picomed SR2 230 VAC IR-styrt bryter. 

Betjening.  Picomed IR-fjernkontroll med en kanal. 

 En annen IR-fjernkontroll med en kanal. 

 Ekstern bryter. 

 "ON-OFF" knappen på selve enheten. 
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Maksimum strøm. 10 A. 

Strømforsyning. 230 VAC fra vegg uttak. 

Strømforbruk. Internt strømforbruk: N.A. 

Temperatur. Beregnet for innendørs bruk, 0˚C to +40 C. 

Mål (utenfor vegg uttak). L x B x H: 100 x 50 x 30 mm. 

Vekt. 140 g. 

Material i boks. Plastikk. 

Material i front foil. Polykarbonat. 

Avfallshåndtering. Kast som EE-avfall. 

Utviklet og produsert i. Norge. 

6.4 CE 

Picomed's omgivelseskontrollsystemer er utviklet og produsert i henhold til EU-direktiver, 

nasjonale forskrifter og harmoniserte standarder som gjelder, og deretter merket med CE-

merket. Samsvarserklæringen er i engelsk versjon, og den er tilgjengelig fra produsenten på 

forespørsel. 

 

 

 


