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programmeringsanvisning til PSAR-

IR-MOTTAKERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PSAR-IR mottakere er en UNIK serie med infrarøde 

universalmottakere.  (IR = Infrarød)  

PSAR er unike både av hensyn til evnen til å lese IR 

signaler og mottakernes utforming. 

 

PSAR betyr Pikosystems adaptivity receiver:  

 

UNIK 1: Funksjonalitet: 

PSAR mottakere er laget med tanke på å kunne integreres i alle typer IR systemer og er 

konstruert med et åpent grensesnitt. PSAR kan derfor som programmeres med de fleste 

tilgjengelige IR systemer som GEWA, PIKO/Assistent systemet, Signalteknikk (Philips), 

Siemens m.fl.  

 

Unik 2: Konstruksjon: 

PSAR mottakerene er laget i mange utgaver, designet 

for å passe direkte inn i utstyret som skal styres. F.eks 

er det laget mottakere som passer direkte inn i flere typer dørautomatikker, 

porttelefonsystemer og heissystemer. 

 

Unik 3: Adaptivity system: 

PSAR-mottakere kan programmeres til å sende ut, og identifisere  spesialsendere som 

PST-2 og AUTOPASS sendere.  

Adaptivity er et identifiseringssystem hvor PSAR mottakerne kan programmeres til å 

sende ut et signal (16 forskjellige kanaler). Dette signalet kan leses av spesielle sendere 

som Pikosystems *PST2 og *AUTOPASS. Disse senderne kan når de gjenkjenner 

adaptivitysignalet, automatisk sende tilbake en låskode som aktiverer utgangen på PSAR. 

 

 

PSAR mottakerne kan også programmeres med en vanlig TV fjernkontroll som Sony, 

Grundig, Nokia o.s.v.  

 

 

 

 

 

 



 

PSAR IR mottakere kan f.eks. benyttes til å utføre følgende funksjoner: 

 

 Dør åpner og styring av låsning     

 Vindu åpning og lukking     

 Styring av lyset til rom og korridorer 

 Styring av IR-telefon 

 Styring av heiser  

 Styring av ulike alarmer og varslingssystemer  

 Styring av elektriske funksjoner på seng 

 Styring av andre elektriske hjelpmidler  

        

      

 

 

PSAR IR systemet kan styres med forskjellige 

håndsenderer, som f.eks. IR sendere fra leverandører  

av omgivelseskontrollsystemer, eller med  

fjernkontroller til utstyr som f.eks. TV etc.  

      

Funksjonen er en viktig tilleggsfunksjon for brukere som har 

problemer med å aktivere en sender manuelt, f.eks når de kjører bil, eller har på votter 

eller hansker. 

               

Andre egenskaper 

Mottakere kan også koples sammen til å fungere i såkalt IR-BUS-nett. D.v.s at IR 

mottakernes IR-bus utgang sammenkobles og de enkelte mottakernes funksjoner kan da 

betjenes fra alle til sammenkoblede PSAR mottakerne.  

Ved å tilknytte IR sensorer til IR bus inngangen vil samme funksjon oppnås, men det er 

kun IR mottakerens funksjon som betjenes. Sensorens funksjon er kun å ” formidle” IR 

signalet fra fjernkontrollen til mottakeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generelt om programmeringen 

PSAR mottakerne kan programmeres til å fungere som *Nomalmottaker – hvert signal 

aktiverer hver sin utgangskanal, *Multimottaker – inntil 6 signaler aktiverer releutgang 1, 

og * Lockcode mottaker – IR signalet aktiverer først releutgang 1, og etter 0,5 sek. 

aktiveres releutgang 2. 

Mottakerens programmering skjer i to deler. Først programmeres mottakerens funksjoner 

for hver utgang (inntil 6 utganger) og deretter programmeres mottakeren med det ønskede 

IR signalet. 

PSAR mottakere (med noen unntak) har programmeringsbeskyttelse. Ved å forandre 

posisjonen til de to små ”jumperne” forandres programmeringsknappene til å styre 

releutgangene direkte i stedet. 

 

Programmeringsknapper  

Programmeringene gjøres ved hjelp av to knapper på kretskortet på de enkelte 

mottakerne. Knappenes betegnes med ”0” og ”1”. Programmeringen skjer ved å taste inn 

”bits”, en kombinasjon av ”0” og ”1”. Knappenes funksjon beskrives nøyaktig i 

programmeringsanvisningen på neste side. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAR2-A2 og PSAR2-B1 er spesialmottakere som er ment bare til bruk av styring 

dørfunksjoner  og i tilfellet de er plassert i AbloyDA400 og Besam Powerswing.  

 

 

"1"

PSAR2-A1

"0"

"1"

PSAR2-B1
"0"

PSAR6-E1

Ohjelmointi
Rele-ohjaus

"0" "1"
J4J51
2
3

1
2
3

"1""0"

PSAR6R
J5

J71
2
3

12
3Rele-ohjaus

Ohjelmointi
Reléstyring 

Programmring 

 



 

Programmeringsanvisning  

IR mottaker PSAR – 2 til 6 utgangskanaler 

Enkel funksjonsbeskrivelse: 

IR mottakere i PSAR serien er en multimottaker, som kan lese forskjellige IR signaler. 

Mottakerne har fra 2 til 6 utgangskanaler. Utgaver finnes med både normalt åpen 

relefunksjon (C/NO) og vekselkontakt (C/NO/NC). 

Hver kanal kan programmeres individuelt. f.eks. kan Assistent kanal 1 i adresse 4 legges 

inn på utgangskanal 1, og Gewa kanal 3 i adresse 01 legges inn på utgangskanal 2 o.s.v. 

 

Hver av utgangene kan programmeres med enten av/på funksjon, 1 sek. impuls, 4 sek. 

impuls eller hold.  

Spenning: 

Mottakerne virker på 12-24 vdc og 8-15vac 

Programmeringsmuligheter: 

 Normal mottaker:6 uavhengige kanaler som programmeres fritt. OBS! Flere 

kanaler kan IKKE programmeres med samme signal. 

 

 Multisignalmottaker: Opptil 6 forskjellige fjernkontroller kan aktivere samme 

utgangskanal. Ved denne funksjon, vil kun releutgang nr. 1 virke. Signaltypen som 

innprogrammeres kan være både vanlige IR signaler og lockcode signaler. 

 

 Lock code: En mulighet for å få mottakeren til å aktivere 2 utgangskanaler (1 og 2) 

ved å trykke på en knapp. Relé 1 slår inn først og relé 2 slår inn 0,5 sek. senere. 

Denne funksjonen kan f.eks. brukes til å aktivere elektrisk sluttstykke direkte med 

relé 1 og aktivere døråpner med relé 2. 

Programmering: 

Programmerings mode: 

For å bestemme de enkelte releutgangenes funksjon, må man inn i 

programmeringsmode. 

 

Dette gjøres ved å: 

 Trykk inn begge knappene samtidig, og hold i 2 sek. Lysdioden vil begynne å blinke. 

 

 

 

 

 

 



 

Eksempel på programmering av kanaler i normal funksjon: 

 Gå inn i programmeringsmode. (se over) 

 Trykk 0000 

 Trykk deretter en kombinasjon av 0 (venstre knapp) og 1 (høyre knapp) som 

bestemmer utgangsfunksjonen for hvert relé etter følgende tabell: 

 

00 On/Off Veksler mellom av og på for hver gang man sender signal. 

01 Impuls 1 sek 

10 Impuls 4 sek 

11 Hold Holder relefunksjonen så lenge man sender signal med fjernkontrollen. 

 

Når programmeringen er ferdig, går mottakeren automatisk ut av programmeringsmode. 

MRK! Alle 6 utgangskanaler MÅ programmeres, selv om ikke alle releene er i bruk/finnes 

på mottakeren. 

 

Programmering av mottakeren som multisignal - mottaker: 

 Gå inn i programmeringsmode. (se over) 

 Trykk 0100 

 Trykk deretter inn XX, som indikerer en av 4 mulige utgangsfunksjoner for releet. (se 

tabell beskrevet over.) 

MRK! Det er ikke nødvendig å programmere de andre utgangene i denne modus. 

 

Programmering av mottakeren som låskodemottaker: 

 Gå inn i programmeringsmode. 

 Trykk 11 

 Mottakeren er nå satt til å virke som en lockcode mottaker. Relé 1 vil aktiveres først 

og relé 2 vil aktiveres ca. 0,5 sek. Etter. Begge releene er innkoblet i ca. 1 sek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Setup for adaptivity funksjon: 

Adaptivity funksjon er en funksjon som kun benyttes mot IR senderen PST-2 og 

AUTOPASS repeter. Dette er et gjenkjennelsessystem, som gjør at IR senderen kan 

aktiveres av signaler fra IR mottakeren, og for deretter å utføre innprogrammert 

funksjon, for eksempel sende en programmert 16 bit låskode. 

IR mottakeren kan programmeres til å aktivere IR senderen automatisk, f.eks. til å sende 

et signal for å åpne en inngangsdør, eller den kan programmeres til å kun aktivere 

displayet i senderen, slik at den er klar til bruk i rette posisjon. 

NB! Det er meget viktig at adaptivityfunksjonen er utkoblet når man skal 

programmere IR signaler. Spesielt er det viktig når det er andre mottakere i 

nærheten, da disse da hele tiden sender ut et IR signal som kan forstyrre 

programmeringen. 

 

Lære fjernkontrollsignaler: 

 Gå inn i ”opplærings mode” ved å trykke inn knapp 0 og hold denne inne i 2 

sek.(venstre knapp under lysdioden) 

 Lysdioden begynner å lyse. 

 Send et ønsket signal med fjernkontrollen. Det første signalet vil automatisk legge 

seg inn på kanal 1. Det neste vil legge seg inn på kanal 2, så 3 o.s.v. Etter at alle 6 

kanaler er programmert, vil mottakeren automatisk gå tilbake til normalstilling for 

bruk. 

 Etter hvert signal som sendes inn på mottakeren, vil den kvittere med et lite blink. 

 

Hvis mottakeren tidligere er blitt programmert, å man ønsker å forandre noen av de 

innprogrammerte funksjonene, eller kun ønsker å programmere en/noen av 

utgangskanalene, kan man etter å ha gått inn i ”opplærings mode” hoppe over de 

forskjellige kanalene ved: 

1. Trykke ”0” for å hoppe over den aktuelle utgangskanalen, uten å forandre det som er 

innprogrammert der fra før. 

2. Trykke ”1” for å hoppe over den aktuelle utgangskanalen, og samtidig fjerne signalet 

som ligger der. OBS! På noen PSAR modeller slettes IKKE de eksisterende signalene. 

Skal man programmere noe annet på disse releutgangene, må man sende inn nye 

signaler over de gamle.  

 

Eks: 

Hvis det er programmert inn signaler på alle 6 utganger, med kanaler 1-6, og man 

ønsker å forandre det som ligger under kanal 3, uten å forandre noe som ligger under de 

andre kanalene, kan man gjøre følgende: 

 Trykk og hold inne ”0” for å komme inn i ”opplærings mode”. 

 Trykk 0-0-send nytt signal til relé 3, trykk 0-0-0. 

 

Nå er utgangsrelé 3 forandret, og de respektive andre kanalene uforandret. Ville man 

fjerne noen av de andre signalene, kunne man ha byttet ut 0 med 1 i stedet. (På 

mottakere med denne funksjonen) 

 

 

 



 

Programmering som basismottaker (6 uavhengige kanaler) 

 

0 0 0 0 R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 

0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X 

 

(R1-R6 betyr relé 1 til relé 6)  (For X settes inn ønskede verdier i hht. Tabellen 

under) 

00 = on/off 

01 = 1 sek. Impuls 

10 = 4 sek. Impuls 

11 = Hold (holder så lenge senderknapp holdes inne) 

Programmering som multisignalmottaker (en kanal) 

 

0 1 0 0 R1 R1 

0 1 0 0 X X 

 

Programmering som lockcode mottaker: 

1 1 

 

Adaptivity code 

 

0 0 1 0 T T D D D D D 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

T T = Indikerer tidsperioden mellom hvert adaptivitysignal som sendes med følgende 

verdier: 

0 0 = Adaptivity funksjon AV (som vist i eksempelet over) 

0 1 = 2 sekunder 

1 0 = 4 sekunder 

1 1 = 6 sekunder 

 

Før alle inntastinger i henhold til tabellene over, må man inn i 

programmeringsmodus, d.v.s. trykke inn begge knappene slik at lysdioden 

begynner å blinke. 

 

 



 

Tilbehør: IR sensor PSAE-V1 

 IR sensor PIKO1 

  

Utvidelsesmoduler: 

(for PSAR og PSAR6/2) 

PSWR-DC styring 

PSLW- 8A 

 PS6R-1A 

 PS6RF- 5A 

 PS6RS- 5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


