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Kapitel 1: KUNDINFORMATION

KAPITEL 1: KUNDINFORMATION
 

GRATULERAR TILL DITT VAL AV PRODUKT
 

LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT INNAN DU MONTERAR, 

INSTALLERAR OCH KONFIGURERAR PRODUKTEN.

 

Dessa instruktioner är utgivna av Tele Radio AB utan garanti. Instruktionerna kan komma att tas bort 

eller uppdateras av Tele Radio AB när som helst och utan förvarning. Rättelser och tillägg kan komma att 

läggas till den senaste versionen av instruktionen.

 

VIKTIGT! Dessa instruktioner är riktade till installatörer. Instruktioner som innehåller information om 

installation och konfigurering av enheter för radiostyrning av maskiner är inte avsedda att överlämnas till 

slutanvändare. Endast information som krävs för att hantera maskinen i drift med hjälp av fjärrstyrning 

får lämnas vidare till slutanvändare. 

 

Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. 

Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga delar eller produkter med nya. Garantiarbete 

måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Kontakta din återförsäljare om du 

behöver support eller service.

 

©Tele Radio AB

Datavägen 21

SE-436 32 ASKIM

Sverige

Tel: +46-31-748 54 60

Fax: +46-31-68 54 64

www.tele-radio.com
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VARNINGAR OCH RESTRIKTIONER
 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

INSTALLERA, ANSLUTA OCH MONTERA
 n Tillåt endast licensierad eller kvalificerad personal att installera produkten.

 n Stäng av strömförsörjningen till mottagaren innan du ansluter utrustningen.

 n Kontrollera att du har anslutit ström till rätt anslutningsplint.

 n Använd stoppreläerna i säkerhetskretsen på det objekt som du vill styra för att dra nytta av 

systemets inbyggda säkerhet.

 n Använd oskadade kablar. Inga kablar ska hänga löst.

 n Undvik att installera i områden som påverkas av starka vibrationer.

 n Mottagaren är utformad att tåla normala väderförhållanden men bör inte utsättas för extremt 

väder. Mottagaren bör inte heller utsättas för vatten med högt tryck så som högtryckstvätt eller 

liknande.

 n Undvik att montera mottagaren där den riskerar att bli utsatt för översvämning eller kraftig 

nederbörd.

 n Kabelförskruvning och ventiler måste riktas nedåt för att hindra vatten från att läcka in.

 

ANVÄNDAREN
 n Låt endast kvalificerad personal få tillgång till sändaren och möjlighet att styra utrustningen.

 n Se till att användaren följer instruktionerna.

 n Se till att användaren har uppnått den ålder som krävs i ditt land för att använda utrustningen.

 n Se till att användaren inte är påverkad av alkohol, andra droger eller mediciner.

 n Se till att användaren inte lämnar sändaren utan tillsyn.

 n Se till att användaren alltid stänger av sändaren när den inte används.

 n Se till att användaren alltid har god överblick över arbetsområdet.

 

UNDERHÅLL
 n Använd stoppknappen så ofta som möjligt för att starta och stänga av sändaren.

 n När felmeddelanden visas är det mycket viktigt att ta reda på vad som orsakat dem.

 n Om stoppknappen är fysiskt skadad, kontakta omgående din återsförsäljare för service.

 n Kontakta alltid din återförsäljare för service och underhållsarbete på produkten.

 n Anteckna serienummer/ID-kod på de mottagare och sändare som används. Denna information 

ska noteras i inställningsdokumentet som hör till din produkt (laddas ned från vår webbplats).

 n Undvik att registrera sändare i mottagare där de inte används.

 n Spara instruktionerna för framtida bruk. Ladda alltid ned instruktioner från vår webbplats för att 

få med de senaste uppdateringarna.

 

WEEE-DIREKTIV
 

Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter som är trasiga eller inte i 

bruk inte ska blandas med hushållssopor. EU har genomfört ett insamlings- och 

återvinningssystem som produkternas tillverkare ansvarar för. För korrekt behandling, 

återvinning och återanvändning, ta denna produkt till en återvinningsstation.

 

Tele Radio AB strävar efter att minimera användningen av miljö- och hälsofarliga material, öka 

återanvändning och återvinning samt reducera utsläpp till luft, mark och vatten. När ett kommersiellt 

gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta substanser och 

material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet.

- 4 -



Kapitel 2: PRODUKTBESKRIVNING

KAPITEL 2: PRODUKTBESKRIVNING
 

VARNING! Mottagaren får INTE öppnas av någon annan än en kvalificerad installatör. Säkerställ att 

elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas.

 

BASKORT
 

OBS! Detta baskort är monterat i följande mottagare:

PN-R8-1, PN-R8-6, PN-R8-10, PN-R8-11

 

CO NO NC CO NO NC CO NO NC CO NO NC CO NO NC

5 1 2 3 4

1 2 3 4 5 136 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

LEDs
5 1 2 3 4

LED7

LED10

LED8

LED9

LED6

R5 R1 R2 R3 R4

1

2

3
4

5

6

7

8

9

12-24V DC

+ -

10

 1. Reläer 1–5

 2. Relälysdioder (röda)

 3. Spänningslysdiod (gul)

 4. Radiomodul

 5. Programmeringskontakt

 6. Function-knapp (Cancel)

 7. Select-knapp (OK)

 8. Funktionslysdioder

(7 = röd, 8 = gul, 9 = grön, 10 

= orange)

 9. Kopplingsplint för mat-

ningsspänning

 10. Kopplingsplint för digitala 

ingångar

 

RELÄEXPANSIONSKORT
 

OBS! Detta reläexpansionskort är monterat i följande mottagare:

PN-R8-6, PN-R8-11

 

CO NO NC CO NO NC CO NO NC CO NO NC CO NO NC

5 1 2 3 4

1 2 3 4 5 13136 7 8 9 1010 1111 12 14 15 1616 17

LEDs
5 1 2 3 4

LED7

LED10

LED8

LED9

LED6

R5 R1 R2 R3 R4

12-24V DC

+ -

R6 R7 R8 R9 R10 R11

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

6 7 8 9 10 11
CO CO CO CO CO CO CONO NO NO NO NO NONC NC NC NC NC NC

11

12

13

14

 11. Reläer 6–11

 12. Relälysdioder (röda)

 13. Kommunikationslysdiod 

(grön)

 14. Programmeringskontakt
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KOPPLINGSPLINT FÖR MATNINGSSPÄNNING
 

 1. 12–24 V DC

 2. DC-minuspol

 

KOPPLINGSPLINT FÖR DIGITALA INGÅNGAR
 

OBS! För assistans med de digitala ingångarna, vänligen kontakta din återförsäljare.

 

2 4 6 8 10

1 3 5 7 9

 1. Digital ingång 2

 2. GND

 3. Digital ingång 3

 4. Digital ingång 1

 5. Digital ingång 5

 6. Digital ingång 4

 7. Digital ingång 7

 8. Digital ingång 6

 9. Digital ingång 8

 10. GND

 

FUNKTIONSLYSDIODINDIKERING
 

Lysdiod Färg Av På Indikerar

7 röd x   Ingen sändare är registrerad.

  x Blinkar en gång: En eller flera sändare är registrerade. Ingen 

radioöverföring är etablerad.

  x Blinkar två gånger: En eller flera sändare är registrerade och inloggade. 

Ingen radioöverföring är etablerad.

  x Radioöverföring är etablerad.

8 gul   x Tar emot ett radiopaket från en annan sändare än en Panther.

8

9

gul

grön

  x Tar emot ett radiopaket från en sändare inställd på ett annat sändningsläge 

än mottagaren.

8

10

gul

orange

  x Tar emot ett radiopaket från en sändare som inte är registrerad.

9 grön   x Tar emot ett radiopaket, låg signal (RSSI).

10 orange   x Tar emot ett radiopaket, konfigurations-ID ej accepterat.

9

10

grön

orange

  x Tar emot ett radiopaket, kund-ID ej accepterat.

8

9

10

gul

grön

orange

  x 1. Tar emot ett radiopaket från en registrerad sändare. Mottagaren är 

redan kontrollerad av en annan registrerad sändare. OBS! "Radio link" 

måste aktiveras i mottagaren.

2. Load select mode är aktiverat. Felaktig Last (Load) är vald på sändaren.
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FELKODER
 

Om det inträffar ett fel som kräver att Tele Radio kontaktas blinkar samtliga funktionslysdioder. Samtidigt 

tänds en eller flera relälysdioder. Notera vilken/vilka relälysdioder som tänds och kontakta din 

återförsäljare för support.

 

TEKNISKA DATA
 

  PN-R8-1 PN-R8-6 PN-R8-10 PN-R8-11

Antal reläer 5

(potentialfri*, 10 A, 

250 V AC)

11

(potentialfri*, 10 A, 

250 V AC)

5

(potentialfri*, 10 A, 

250 V AC)

11

(potentialfri*, 10 A, 

250 V AC)

Matningsspänning 12–24 V DC

Digitala ingångar 8

Radiokommunikation Simplex

Max. antal 

registrerade sändare

8

IP-nummer 66

Dimensioner 120 x 117 x 51 mm / 4,7 x 4,6 x 2 in

Vikt 400 g / 0,8 lbs

Drifttemperatur -20 – +55 °C / -4 – +130 °F

Frekvensband 2405–2480 MHz

Antal kanaler 16 (kanal 11–26)

Antenn Intern antenn Förberedd för extern antenn

(RPSMA-kontakt i kapslingen)

*Potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få spänning ur ett relä.

 

STRÖMFÖRBRUKNING
 

Matningsspänning Min.* Max.**

12 V DC 0,02 A 0,03 A

24 V DC 0,02 A 0,02 A

24 V AC 0,02 A 0,02 A

48 V AC 0,01 A 0,05 A

110 V AC 0,005 A 0,03 A

230 V AC 0,01 A 0,02 A

*Minimum strömförbrukning = Spänning till mottagaren, inga reläer aktiverade, ingen pågående 

radiosession

**Maximal strömförbrukning = Spänning till mottagaren, alla reläer aktiverade på mottagaren, pågående 

radiosession
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PLACERING AV ANTENN
 

OBS! För bästa effekt, placera antennen fritt från andra metallföremål, t. ex. bärbjälkar, 

högspänningskablar eller andra antenner.

 

 l Antenn med kabel – kan placeras fritt och högt över marken.

 l Antenn utan kabel – om mottagaren är placerad på en vägg, bör 

antennen vinklas ut från väggen.

 

MEKANISK INSTALLATION
 

120 mm (4.75 in)

102 mm (4.00 in)
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6–13 mm (0.25–0.50 in)

- 8 -



Kapitel 3: ANVÄNDARGUIDE

KAPITEL 3: ANVÄNDARGUIDE
 

SÄNDNINGSLÄGE
 

OBS! Sändningsläget bestäms av valt Operating mode. För att kunna upprätta en radiolänk mellan 

sändaren och mottagaren behöver båda vara i samma sändningsläge.

 

Denna mottagare har diskontinuerligt sändningsläge som standard.

 

Notera att vissa inställningar endast kan göras när produkterna sänder kontinuerligt. Dessa inställningar 

är märkta med texten: "Endast för kontinuerligt sändningsläge".

 

LOGGA UT
 

OBS! Du kan inte aktivera/avaktivera logoutfunktionen från mottagaren. Kontakta din återförsäljare för 

support.

 

Denna mottagare har utloggningsfunktionen avaktiverad som standard.

 

För att utloggningsfunktionen ska fungera måste mottagaren vara inställd på kontinuerligt sändningsläge.

 

RELÄFUNKTIONER
 

Denna mottagare har momentan reläfunktionalitet som standard. Reläet är aktivt när du trycker in en 

knapp på sändaren: när knappen släpps upp avaktiveras reläet. Att göra ett relä togglande betyder att 

reläet aktiveras när du trycker in en knapp och förblir aktivt tills knappen trycks in igen.

 

Momentana eller togglande reläfunktioner
 

OBS! Inställningarna beror på vilket Operating mode som är valt. Om Operating mode 0 är valt kan du 

inte göra dessa inställningar. Kontakta din återförsäljare för support.

 

OBS! Se till att stoppreläerna är avaktiverade innan du gör dessa inställningar!

 

 1. Tryck in Function-knappen två gånger. 

Lysdiod 8 lyser (gult). Relälysdioderna lyser (rött).

 2. Tryck in Select-knappen för att gå in i inställningsmenyn och byta reläfunktion. 

Relälysdioderna blinkar (rött) för att indikera att togglande eller momentan reläfunktion kan 

ställas in på motsvarande reläer.

 3. Tryck in Function-knappen för att ställa in togglande eller momentan reläfunktion:

Lysdiod 8 (gul) av = momentan reläfunktion

Lysdiod 8 (gul) på = togglande reläfunktion

 4. Tryck in Select-knappen för att stega till nästa tillgängliga relä. 

När du har stegat igenom samtliga tillgängliga reläer går mottagaren ut ur inställningsmenyn och 

startar om.
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OPERATING MODES
 

Välja Operating mode
 

OBS! Gå till sidorna om Operating modes för att se vilket/vilka Operating modes som är tillgängliga i 

kontinuerligt respektive diskontinuerligt sändningsläge. Operating modes fungerar enbart för ett 

sändningsläge.

 

 1. Tryck in Function-knappen 4 gånger.

Lysdiod 10 lyser (orange).

 2. Tryck in Select-knappen för att se vilket Operating mode som används.

Relälysdioderna lyser (röda) enligt tabellen nedan, lysdiod 10 blinkar (orange).

 

OBS! Det första reläet i raden är relä 5. Det andra reläet i raden är relä 1.

 

När lysdiod nummer lyser... är valt Operating mode...

0 0*

1 1 (standard)

Alla 255*

 

 3. Tryck in Function-knappen för att gå vidare till nästa tillgängliga Operating mode.

 4. Tryck in Select-knappen för att välja Operating mode.

Mottagaren går ur menyn för Operating mode och startar om.

 

*Operating modes reserverade för specifika kundapplikationer. Kontakta din återförsäljare för support.
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OPERATING MODE 1
 

OBS! Endast för diskontinuerligt läge.

 

T13-3/6/8/10

T21-3/6/8/10 T7-14/15/16 T19-2

1 1 2 2

3 3 4 4

5 5 6 6

8 87 7

2nd
step

1st
step

2nd
step

1st
step

1 11111132

4 11111165

11111187

111111109

1 2 1111113

4 5 1111116

7 1111118

 

 Knappfunktioner

 

On-reläer –

Arbetsreläer Relä 11 är aktivt när reläerna 1–10 är aktiva

Load select-reläer –

Programmerbara reläfunktioner Relä 1–10 kan ha togglande reläfunktion

Förregling –

Sändningsläge Diskontinuerligt

Nollägeskontroll –
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Kapitel 4: GARANTI, SERVICE, REPARATIONER OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 4: GARANTI, SERVICE, REPARATIONER OCH 
UNDERHÅLL
 

Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. 

Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga delar eller produkter med nya. Garantiarbete 

måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter.

 

Nedanstående omfattas ej av garantin:

 n Fel som har uppkommit genom normalt slitage

 n Förbrukningsmaterial

 n Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB

 n Skador och fel som härrör från felaktig användning eller installation

 n Fukt- och vattenskador

 

Underhåll:

 n Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper

 n Använd endast reservdelar från Tele Radio AB

 n Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support

 n Förvara produkten på en torr, ren plats

 n Håll kontakter och antenner rena

 n Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa

 

VARNING! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten.
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Kapitel 5: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

KAPITEL 5: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
 

CE-MÄRKNING
 

Denna produkt uppfyller de väsentliga kraven för Europaparlamentets och rådets direktiv 1995/5/EC. 

Gällande version av EG-försäkran kan laddas ned från Tele Radio ABs webbplats.
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Kapitel 6: VANLIGA TERMER

KAPITEL 6: VANLIGA TERMER
 

Konfigurations-ID Sifferkod som återfinns på både sändarenhet och mottagarenhet. Mottagaren kan 

endast kontrolleras av en sändare med korrekt konfigurations-ID.

   

Kontinuerligt sänd-

ningsläge

När sändaren är i kontinuerligt sändningsläge sänder den kontinuerligt så snart 

den är påslagen.

   

Kund-ID (Custom 

ID)

Sifferkod som återfinns i sändarenheten, den används för att ersätta den unika ID-

koden.  En eller flera sändare kan konfigureras med samma Kund-ID vilket innebär 

att mottagaren känner igen samtliga sändarenheter som en och samma. 

   

Diskontinuerligt 

sändningsläge

När sändaren är i diskontinuerligt sändningsläge sänder den när en knapp är 

nedtryckt och sändaren är påslagen. Radioöverföringen avbryts när ingen knapp 

är intryckt.

   

Funktionsrelä Ett standardrelä som kontrolleras av knapparna på sändarnenheten. 

   

Förregling Förhindrar en komponent att aktiveras när en annan komponent är aktiverad eller 

arbetar på ett särskilt sätt. 

   

Togglande 

reläfunktionalitet

Reläet aktiveras när en knapp trycks in och fortsätter vara aktivt tills samma knapp 

trycks in igen. 

   

Load select mode Ett eller flera Load select modes är lagrade i sändarenheten. Att aktivera ett särskilt 

Load select mode berör en grupp av förvalda reläer i mottagarenheten, som kan 

kontrolleras från sändarenheten. 

   

Momentan relä-

funktionalitet

Reläet är aktivt endast när du trycker in en knapp på sändaren. När du släpper 

upp knappen avaktiveras reläet.

   

On-relä Ett relä som är aktivt när mottagarenheten är i drift och en radiolänk är etablerad, 

oavsett om några andra reläer är aktiva.

   

Operating mode Ett eller flera Operating modes är lagrade i mottagarenheten. Varje Operating 

mode beskriver vilka reläer i mottagarenheten som kontrolleras när särskilda knap-

par på sändarenheten trycks in.

   

Ersättnings-ID 

(Replace ID)

Sifferkod som används för identifiering av sändaren under en ersättningsprocedur.

   

Stopprelä Säkerhetsrelaterat relä som kontrolleras av stoppknappen på mottagaren.  Avsikten 

är att bryta strömförsörjningen till en säkerhetsapplikation som kontrolleras av 

mottagarenheten.

   

Arbetsrelä Relä som är aktiverat när något/några andra specificerade reläer i mottagaren är 

aktiva.

   

Nollägeskontroll Säkerhetsfunktion som säkerställer att potentiellt aktiva knappar eller spakar är i 

nolläge vid start eller förlorad/funnen radiolänk innan systemet kan användas, för 

att undvika oplanerade rörlser hos det kontrollerade objektet. 
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(Denna sida har avsiktligt lämnats tom)
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Installationsinstruktionen kan komma att ändras utan förvarning.

Ladda ned den senaste installationsinstruktionen från www.tele-radio.com
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