Tekniska anvisningar

Brio RC+ eller RC+ BT
radiostyrning för LED-belysning
Réf : PF10R088 (RC+) - PF10R08E (RC+ BT)
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Läs noga igenom denna brukanvisning innan du installerar, tar i drift eller använder produkten.

1. Förpackningens innehåll
• Ett -paket Brio RC+ eller RC+ BT med 1,5 m 3 x 2,5 mm²-kabel, förutrustad med fästskruvar och pluggar
• En BRiO® fyrvägs radiostyrd fjärrkontroll med väggfäste och fästskruv
• Tekniska anvisningar (detta dokument)
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2. Tekniska specifikationer
Matningsspänning

12 V ~ AC 50/60 Hz

Effektförbrukning

Max 5 W

Switcheffekt (anslutna strålkastare)

Max 120 W

Skyddsklass

IP-55

Totalmått

110 x 160 x 42 mm
Fyrvägs - Frekvens: 433,92 MHz

Radiostyrd fjärrkontroll (30 m räckvidd)

Batteri: 12 V 23 A alkaliskt

(Ref. MPRD0105)

Strömförbrukning vid sändning: Max 18 mA
Effekt < 0,1 mW

Bluetooth®

Low Energy (v 4.x)

Endast med PF10R08E

Uppfyller RandTTE-direktivet, 1999/5/EG

3. Beskrivning
Brio RC+ eller RC+ BT gör det möjligt att fjärrstyra bytet av färger på Brio® LED-strålkastare. Den kan
styra upp till 120 W strålkastare (3 X30 eller 8 X15) och ska anslutas till en box med 230/12 V-transformator
som matar de strålkastare som styrs.
Man kan styra belysningen med hjälp av den radiostyrda fjärrkontrollen eller med en smartphone med Bluetooth® (Ref. PF10R08E _ BRiO RC+ BT)

3.1. Bluetooth®-styrning (PF10R08E)
BRiO RC+ BT (PF10R08E) har en Bluetooth®-sändare som gör det möjligt att styra belysningen från en
smartphone eller pekdator. För att kunna styra BRiO RC+ BT behöver du en smartphone eller pekdator med
iOS (Apple®) eller Android med Bluetooth® Low Energy (v 4.x). Andra operativsystem (Windows Phone®
m.fl.) och apparater med en Bluetooth®-version som är äldre än 4.0 stöds inte.

3.2. Strålkastarnas kompatibilitet
För en installation med synkroniserade strålkastare måste man kombinera flera strålkastare som är kompatibla med styrsystemet RC+ och RC+ BT. Alla CCEI-strålkastare (alla olika X30- och X15-modeller)
tillverkade efter november månad 2016 är kompatibla.

www.ccei.fr
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4. Installation
4.1. Elanslutning
Vid installation av denna produkt kan du utsättas för elstöt. Vi tillråder starkt att du anlitar en
behörig person. Felaktig installation kan medföra fara för dig och bestående och oåterkalleligen
skada produkten och den utrustning som är ansluten till denna.

Av säkerhetsskäl och i enlighet med norm NF C15-100 boxen Brio RC+ eller RC+ BT installeras
• antingen mer än 3,5 m från poolkanten. Detta avstånd inbegriper kringgående av hinder.
Installeras boxen Brio RC+ eller RC+ BT bakom en vägg rör det sig alltså om det avstånd
som krävs för att gå runt och åter ansluta till boxen.
• eller under jord i poolens omedelbara närhet. I så fall måste detta utrymme kunna nås via
en lucka som kräver ett verktyg för att kunna öppnas.

Boxen klarar vattenstänk men får inte placeras där den kan översvämmas. Boxen Brio RC+ eller RC+ BT ska
placeras på ett plant och stabilt underlag och fästas i väggen med hjälp av medföljande pluggar och skruvar.
Brio RC+ eller RC+ BT ska anslutas till belysningens matningstransformators sekundärkrets.Endast Briokompatibla strålkastare får anslutas till denna transformator.
De anslutna strålkastarnas samlade effekt får under inga omständigheter överstiga 120 W.

www.ccei.fr
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5. Så fungerar BRIO RC+
5.1. Gränssnitt för styrning
Gränssnittet består av en flerfunktionsdisplay med två siffror, tre kontrollampor och tre knappar.

Del
Kontrollampa

Beskrivning
Radio: Denna kontrollampa tänds när radiokommandon tas emot (från den fyrvägs fjärrkontrollen)
Bluetooth®: Fast sken om en användare är ansluten

Kontrollampa

Blinkar varje sekund i väntan på anslutning
Blinkar snabbt medan initiering pågår (Bluetooth® inte tillgängligt)
Används endast med PF10R08E

Kontrollampa

Strålkastare: Släckt om strålkastarna är släckta
Blinkar (mikrobrytningar) när kommandon skickas till strålkastarna
Fast sken om strålkastarna är tända
Uppåt/Mer

Knapp

För att öka respektive gå uppåt vid bläddring bland inställningar
Lång tryckning (efter brytning - se 5.3): för att gå till inställning av ljusstyrkan
Nedåt/Mindre

Knapp

För att minska respektive gå nedåt vid bläddring bland inställningar
Lång tryckning (efter brytning - se 5.3): för att gå till inställning av hastigheten
för sekvenser
Bekräfta/OK
För att godkänna val av inställning/färg/sekvens

Knapp
Lång tryckning (efter brytning - se 5.3): för att gå till val av radiokod
Kort tryckning: för att tända eller släcka strålkastarna

www.ccei.fr
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5.2. Strömsättning
Vid strömsättning visas olika upplysningar efter varandra på flerfunktionsdisplayen, därefter tänds och sedan
släcks samtliga kontrollampor och displaysegment, en efter en.
Meddelande

Betydelse

10

Version för fast programvara i Brio RC+ eller RC+
BT . (10 = version 1.0)

r1 / r2 / r3 / r4

Nuvarande radiokod

L1 / L2 / L3 / L4

Nuvarande ljusstyrka

d1 / d2 / d3

Visningshastighet för sekvenser

5.3. Ställa in ljusstyrka och visningshastighet
Bryt matningen till boxen och tryck på en bläddringspil för att gå till inställningen av ljusstyrka (
visningshastighet (

). Strömsätt åter boxen och släpp upp knappen.

Använd sedan pil

och

) eller

för att välja önskad inställning.

Bekräfta valet med
och vänta tills kommandot har skickats till strålkastarna. När sändningen är klar ställer
strålkastarna in sig på:
• F0 efter att ha ställt in ljusstyrkan
• A4 efter att ha ställt in visningshastigheten
Det är för dessa lägen det är lättast att konstatera att inställningen ändrats.
Har man en box RC+ BT (Ref. PF10R08E) är dessa inställningar lättare att göra med appen.

5.4. Tillgängliga fasta färger och sekvenser
Färger och sekvenser visas i en viss ordning:
• Fasta färger.F0.Rent vitt | F1 Blått | F2.Lagunblått | F3 Cyan | F4 Violett | F5 Magenta | F6 Rosa | F7 Rött
| F8 Orange | F9 Grönt | Fu Anpassad färg
• Sekvenser. A1 Fast gradient | A2 Långsam regnbåge | A3 Färgparad | A4 Technorytm | A5 Blå variationer
| A6 Slumpvis parad | A7 Slumpvisa färger
• Nollställning: rt.Raderar favoritfärg, inställningar av ljusstyrka och visningshastighet, varefter strålkastaren automatiskt övergår till blått och Brio RC+ eller RC+ BT visar F1.

I sekvensläge A1 går poolen igenom en mängd olika färgnyanser. Användaren kan spara en färg han eller
hon tycker särskilt mycket om genom att trycka på knappen PAUSE på fjärrkontrollen när denna färg visas.
Denna färg sparas och benämns därefter Fu. Spara går bara att göra under sekvensen A1.

www.ccei.fr
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5.5. Radiostyrd fjärrkontroll
Med den radiostyrda fjärrkontrollen kan bytet av färger styras på distans. Ett väggfäste levereras som tillbehör.
Detta fäste sätts upp på en vägg med hjälp av två skruvar och i det kan sändaren sättas när den inte används.

Knapp

Funktion
Start/Stopp
Med denna knapp kan man stänga av respektive strömsätta strålkastarna. När de slås
på igen är det med den färg eller sekvens som användes när de senast stängdes av.
Fast/Program
När strålkastaren är på kan man med denna knapp växla mellan lägena Fast och
Sekvens. Har poolen varit belyst med fast läge gör en tryckning på denna knapp
att sekvens nr 1 (A1) startas. Pågår en sekvens när man trycker på knappen övergår
poolbelysningen till Vitt (F0).
Föregående och Nästa
Med dessa knappar kan man bläddra bland färger och sekvenser.

Byt batteri genom att öppna sändaren (använd en skruvmejsel som visas i
illustrationen) och sätta i ett nytt batteri (12 V 23 A alkaliskt).
Respektera den polaritet som anges i fackets botten.

www.ccei.fr
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5.6. Val av radiokod
Om annan radioutrustning i närheten skulle störa din installations funktion (t.ex. en granne som också har en
Brio RC+ eller RC+ BT ), kan man ställa om till en annan kod. Koden måste registreras både på Brio RC
+ eller RC+ BT och i fjärrkontrollen. För att göra det måste man
1. Bryta matningen till Brio RC+ eller RC+ BT ,
2.

Trycka på knappen

och hålla den intryckt,

3. Strömsätta Brio RC+ eller RC+ BT ,
4. Släppa upp knappen
5. Aktuell inställning av radiokod visas då på skärmen (r1 / r2 / r3 / r4),
6.
7.

Använd knapparna
Tryck på knappen

och

för att gå till den nya inställningen,

för att bekräfta.

Med hjälp av tio switchar som sitter inuti fjärrkontrollen (under locket till batterifacket) kan man bestämma sin kod. Öppna sändaren med hjälp av en skruvmejsel som
visas i illustrationen.

Den kod som visas på skärmen (r1 / r2 / r3 / r4) ska svara mot inställningen av switch nr 5 och 6.
• 0 motsvarar en switch i läget OFF
• 1 motsvarar en switch i läget ON
Övriga switchar ska alltid stå kvar i samma läge.
Visning

Kod

r1

0011001010

r2

0011011010

r3

0011101010

r4

0011111010

Switcharnas läge

www.ccei.fr
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6. Bluetooth®-anslutning (RC+ BT _ PF10R08E)
Endast en apparat (telefon eller pekdator) kan samtidigt vara ansluten till en RC+ BT.

När appen öppnas känner den av den eller de RC+ BT som finns inom räckvidden och visar Söker efter RC
+ BT.
• Om endast en RC+ BT finns inom räckvidden sker anslutningen automatiskt.
• Finns flera visas en lista att välja från.
• Känns ingen apparat av visar appen meddelandet Ingen RC+ BT känns av. Kontrollera i så fall att din
apparat verkligen är kompatibel med Bluetooth Low Energy (4.x), gå närmare RC+ BT eller försök med
en annan apparat. Tryck på knappen mitt på skärmen för att starta en ny sökning.

A. Upphovsrätt
Varumärket Bluetooth® och därtill hörande logotyp är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc.
Varumärket Apple® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och i
andra länder.
Varumärket Windows Phone® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation och som registrerats i Förenta staterna och/eller i andra länder.

B. Försäkran om överensstämmelse
Företaget Bleu Electrique SAS (FR47403521693) förklarar härmed att produkten Brio RC+ eller RC+ BT uppfyller kraven på säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet i de europeiska direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG.

Emmanuel Baret
Marseille, den 01/06/2017
Distributörens stämpel
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