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Pino Solutions Easy Switch

Handleiding v1.0

ADB Eurorack 60
ADB Memorack 180 voorzien van Memorack 30/15
of Microrack 25, Mikapack

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Easy Switch Upgrade
Pino Solutions Easy Switch is er in verschillende uitvoeringen en voor verschillende dimmers.
Deze upgrade / uitbreiding verandert niets aan de bestaande elektrische uitvoering van de ADB
Dimmer.
De bestaande bekabeling, sturing en aan te sluiten belasting blijven gelijk.
Werkspanning voor deze upgrade wordt vanuit de ADB dimmer voorzien en is apart beveiligd.

Introductie en veiligheidsvoorschriften
Deze handleiding hoort bij de Pino Solutions Easy Switch en bevat belangrijke informatie over de
juiste werkwijzen en het correcte gebruik.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig; met name de veiligheidsinstructies voordat u de Easy Switch
in gebruik neemt.
Bewaar de handleiding zorgvuldig voor verder gebruik. Indien u de installatie overdraagt aan derden
of andere gebruikers, geef dan ook deze handleiding door.
De handleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Neem ook de
land-specifieke geldende richtlijnen en wetten in acht.

WAARSCHUWING !
Dit product is enkel geschikt voor het gebruik van omschakeling van
bestaande dimmerkringen naar vaste spanning voor de opgegeven aan
te sluiten lasten (zie verder).
Pino Solutions is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de Easy
Switch of het gebruik voor andere doeleinden dan welke in deze
handleiding staan vermeld.
Bij het gebruik van niet originele Pino accessoires, het zelf aanbrengen
van modificatie, openen van de apparatuur en het verbreken van de
garantie zegel vervalt alle aansprakelijkheid en garantie.

Dimmers en de Pino Solutions Easy Switch dienen altijd in een droge, goed
geventileerde ruimte te zijn ondergebracht.
BELANGRIJK!
De Easy Switch is ontworpen om andere apparatuur veilig aan te sluiten op de bestaande
bekabelings-infrastructuur van uw theater of zaal.
Alvorens toestellen voor 230V aan te sluiten op de kringen is het belangrijk deze kringen eerst om te
schakelen. Gebruik de handige Pino lijst om patch-fouten te voorkomen (download de lijst op
www.pinosolutions.be).
Na het gebruik en verwijdering van de toestellen op de bestaande kringen kunt u met 1 button alle
kanalen terug op de “dimmer”-functie zetten. De werkwijze en volgorde is dus zeer belangrijk.
Het niet volgen van deze bovenstaande werkwijze kan schade aan uw toestellen veroorzaken.
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Installatie en afstelling
De installatie wordt uitsluitend door Roadtech Services of een
erkende Pino Solutions Partner uitgevoerd en opgeleverd.
De ADB Dimmer(s) krijg(t)(en) tijdens de installatie tevens ook een volledig nazicht.
Alle contacten en connectors worden nagelopen en waar nodig aangepast.
Ventilatoren worden schoongemaakt en nagemeten voor voldoende koeling.
Menu instellingen worden overlopen en indien nodig gecorrigeerd.
Dimmers worden uitvoerig getest.
Herstellingen en wisselstukken zijn niet inbegrepen.
Voor de ADB Eurorack 50 en 50+ en Micro/Memoracks met Harting uitvoering zijn aanpassingen
nodig en kan de installatie langer duren.
Enkele instellingen worden na de installatie van de Easy Switch samen met de gebruikers overlopen
en ingesteld.

Technische informatie en mogelijkheden van de Easy Switch
Wat kunt u allemaal aansluiten op de Easy Switch?
Bewegend licht, LED pars, DMX boosters, rookmachines, ventilatoren, Artnet nodes, audio
versterkers, actieve speakers en enkelfasige motoren of Kinetic Winches.
De Pino Solutions Easy Switch UPGRADE verandert niets aan de bestaande elektrische installatie in
de ADB Eurorack.
Deze Upgrade zorgt enkel voor een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden.
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Inschakelen van de Pino Solutions Easy Switch
Standaard schakelt de Easy Switch mee aan en uit met de dimmer.
Een individuele aan/uit schakelaar kan worden voorzien per ADB Eurorack of Memorack (optioneel)
om de Easy Switch aan of uit te zetten als de dimmer aan staat.

Werkwijze, veiligheidsinstructies en voorzorgen
Vóór het inschakelen van een kring op vaste spanning is het belangrijk deze kring niet als dimmer in
gebruik te hebben. Advies is om de betreﬀende kring op 0% te hebben staan via de dmx sturing.
Ook is het van belang het aangesloten apparaat te verwijderen van de desbetreﬀende aansluiting /
kring alvorens deze terug op dim-spanning te schakelen.
Bij het gebruik van RDM of RDM remote gelden dezelfde instructies.
Op onze website is een administratieve pagina te downloaden (“Pino lijst”) die per productie of
evenement een stukje administratie vergemakkelijkt.
Dit blad zorgt voor duidelijkheid bij alle gebruikers. Bij terugkerende evenementen of voorstellingen
is het een eenvoudig hulpmiddel bij het herinvoeren van de instellingen.

Einde werkdag en afschakelen systeem!
Na gebruik is het altijd belangrijk uw dimmers af te schakelen en nooit onbeheerd achter te laten.
Waarom :
Door de installatie spanningsloos te maken wordt de
brandveiligheid vergroot.
Er blijven geen spanningen op de stopcontacten staan en zo wordt
er energie bespaard.
De levensduur van de apparatuur wordt verlengd.

Overzicht van de verschillende bedieningsvormen
Pino Display
Pino Tool OSX
RDM/ RDM remote

Het Pino Display is een bidirectionele verbinding en het systeem informeert
direct via het display de instellingen.
De werking van de Pino Tool is gelijk aan het Pino Display mits de computer
is verbonden met de Easy Switch. Zie handleiding Pino Tool.
Voor RDM dient er altijd via de RDM controller of wireless app de
instellingen te worden opgevraagd. Zie handleiding Pino RDM.
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Aan de slag
Instellingen van het display
Om het startscherm te bekomen dient het touchscreen te worden aangeraakt en wordt het actief.

Startscherm
Dit startscherm geeft datum, tijd en de software versie aan. Na 3 minuten van inactiviteit wordt een
screensaver actief.

Door de MENU button rechts onderaan aan te raken kunnen
de Instellingen geselecteerd worden om de Easy Switch te
bedienen.

Menu
Op dit scherm worden de kringnummers geselecteerd per 12,
24 of 48 (afhankelijk van het gekozen type screen: 4.3”, 7” of
10”).
Alle kringen kunnen terug naar dimmen worden gezet met de
groene button. Dit is de default instelling (ALL DIMMERS ON).
Onder de oranje SETTINGS button bevinden zich de
instellingen voor het aantal aangesloten dimmers, datum en
tijd.
Na het kiezen van de gewenste kringengroep of
dimmerkast is het eenvoudig om de individuele
kringen die moeten worden omgeschakeld naar
230Volt te selecteren.
Elk gewenste kring kan omgeschakeld worden tussen
de dim-functie en 230V.
Om een kring van vaste spanning te voorzien volstaat
het om de desbetreﬀende kring te kiezen.

Elke kring is gelijk aan een button. Indien een kring op de dimmerfunctie staat zal deze button groen
zijn (vb DIMMER XX ON). Indien de kring wordt geselecteerd om vaste spanning te zijn zal de button
geel kleuren (vb DIMMER XX 230V).
Om alle kringen te doorlopen is het doorbladeren van de pagina’s met de blauwe NEXT en
PREVIOUS buttons onderaan het scherm mogelijk (afhankelijk van de gekozen set-up).
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Groepen inschakelen
Inschakelen en uitschakelen van groepen per 12 kringen op 230 Volt is mogelijk met macro buttons.
Dit gebeurt met een vertraging om stroompieken te voorkomen.

Instellingen
Bij de installatie worden de dimmers voorzien van Easy
Switch relais-boards met een intern adres voor de correcte
communicatie met het Master Controller Touch-display.
Indien men een dimmer niet gebruikt terwijl die wel is
geadresseerd zal de Master controller hiervoor errors
geven. In deze situatie zal men in het systeem eerst de
betreﬀende dimmer moeten deactiveren (wordt rood) door
de betreﬀende button te selecteren. Hierna kan de
betreﬀende dimmer worden uitgeschakeld.

Datum en tijd instellen
Datum en tijd kunnen worden gewijzigd onder de button SET DATE & TIME.

Systeem
De SYSTEM optie is enkel toegankelijk met een paswoord.
De intensiteit van het scherm en de aanraakgevoeligheid
worden bij de installatie correct ingesteld.

Terug naar originele set-up
De Easy Switch maakt het makkelijk: met 1 button wordt alles weer in de originele staat teruggezet.

Geheugen van de instellingen
De Easy Switch onthoudt de instellingen van de individuele geselecteerde dimmers welke zijn
gemaakt. Wordt de dimmer opnieuw opgestart zal de Easy Switch de instellingen opnieuw oproepen
zoals bij het laatste gebruik.
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Display meldingen
Melding

Omschrijving

Wat te doen

Low power

Interne batterij is leeg

Contacteer Roadtech Services voor
onderhoud.

COM 1 Station
No 1 Write Error
3”

Alle com of write errors duiden op
een communicatie error of foutieve
terugmelding

Controleer uw remote kabel.
Controleer of alle dimmers spanning
hebben.
Wacht tot alle errors voorbij zijn in het
display en controleer de settings. Indien
een dimmer af staat zorg dan dat de
Modbus connectie voor die dimmer ook
is uitgeschakeld.
Neem contact op met Roadtech
Services.

Opties voor de Pino Solutions Easy Switch
Bedieningsopties
Standaard wordt de Easy Switch bediend met de beschikbare Master Controller Touchscreen.
De 4.3” versie kan ingebouwd worden in het eerste ADB Eurorack.
Daarnaast is er nog een 7 of 10” Master Controller Touchscreen beschikbaar welke geleverd kunnen
worden in een in 19” behuizing of wandbehuizing met diverse accessoires.
Omschakelen tussen meerdere displays
Het is mogelijk om bv een 4.3” inbouw controller in de 1ste Dimmer en een 2de Controller in de zaal
cabine of op toneel te bedienen. Maar deze kunnen niet tegelijkertijd worden aangesloten op de
Easy Switch.
De Master Controller communiceert 2 richtingen uit omwille van veiligheid en stabiliteit. Hierdoor is
het niet mogelijk om meerdere display controllers op het zelfde moment te bedienen.
Optioneel is een omschakelaar te bestellen of worden de schermen actief met d.m.v. het ompatchen
van het controller display.
De Master Controllers zijn hot swappable.
Pino Tool
Het is mogelijk om naast de Master Controller d.m.v. een Apple Computer OS X
10.14 Mojave (of hoger) de Easy Switch te bedienen met de Pino Tool.
Het Pino Tool systeem is enkel up2date wanneer de Pino tool actief en
verbonden is met de Easy Switch
Hiervoor is een speciale OSX/MODB omvormer nodig die als optie beschikbaar
is. Lees ook de Pino Tool handleiding.
RDM
Deze optie maakt het mogelijk om vanaf uw lichtregelaar of met een RDM tool de
gewenste kring om te schakelen op 230 Volt. Zie RDM handleiding
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RDM Wireless tool
Met deze optie kunt u binnen 15 à 20 meter vanaf de ontvanger met uw GSM smartphone (OIS of
Android) de instellingen wijzigen via de RDM optie op de Easy Switch.
De remote kan via Artnet of DMX/RDM Merger verbonden worden met de Easy Switch.
DMXCAT van City Theatrical (multifunctional tool)
Deze IOS en Android tool kan ook DMX signalen testen en DMX sturen
(voor bijvoorbeeld quick focus of het testen van dimmerkringen).
Een DMX dipswitch tool (voor binair adresseren).
Functie test voor Moving Lights en Led par armaturen.
Licht meter en Wifi scanner (Enkel op Android).

Onderhoud
Onderhoud is noodzakelijk om elk apparaat veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. Een
driejaarlijks onderhoud interval is aangeraden
Dit is ook gekoppeld aan de vervanging van de interne batterij en het optimaliseren van de
Controller.
De Controller werkt stand alone en heeft dus net als elk apparaat onderhoud nodig.
Onderhoudscontracten zijn beschikbaar in diverse formules.

Wijzigingen
Software updates en wijzigingen in de bediening kunnen worden ontwikkeld na de release van deze
handleiding en mogelijk gevolgen hebben voor de wijze van bediening.
Volg daarom onze ontwikkeling en informatie op via de website.
Hier kunt U wijzigingen terugvinden of aangepaste handleidingen.

Garantie
2 jaar volledige waarborg op de Easy Switch modules.
1 jaar telefonische bijstand.
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Technische specificaties
Easy Switch voor Eurorack 192001/193001
Ingebouwd en volgens specificatie van order afgewerkt m.b.t. sturing.
Power : 230/240 volt 1 Ampere
Load: Nom. 12,5 Ampere per kring
Max. 16 Ampere piek
Afmetingen: nvt. ingebouwd in Eurorack.

Memorack 180
Easy Switch Master controller rack 19” 195001/48
Power : 230/240 volt 2 Ampere
Link:
Max. 4 x Microrack 25.
of
Max. 4 x Memorack 15/30
Load: Nom. 12,5 Ampere per kring
Max. 16 Ampere piek
afmetingen: 19” 2HE 88,50X482,60X300 mm
Easy Switch Master controller rack 19” 195001/72
Power : 230/240 volt 2 Ampere
Link:
Max. 6 x Microrack 25.
of
Max. 6 x Memorack 15/30
Load: Nom. 12,5 Ampere per kring
Max. 16 Ampere piek
afmetingen: 19” 2HE 88,50X482,60X450 mm
afmetingen: 19” 3HE 132,75X482,60X450 mm

Easy Switch Master controller rack 19” 195001/60
Power : 230/240 volt 2 Ampere
Link:
Max. 5 x Microrack 25.
of
Max. 5 x Memorack 15/30
Load: Nom. 12,5 Ampere per kring
Max. 16 Ampere piek
afmetingen: 19” 2HE 88,50X482,60X450 mm
Easy Switch Master controller rack 19” 195001/96
Power : 230/240 volt 2 Ampere
Link:
Max. 5 x Microrack 25.
of
Max. 5 x Memorack 15/30
Load: Nom. 12,5 Ampere per kring
Max. 16 Ampere piek
afmetingen: 19” 2HE 88,50X482,60X450 mm
afmetingen: 19” 3HE 132,75X482,60X450 mm

Contactgegevens
Pino Solutions
Oude Mechelsebaan 150
3200 Aarschot
+32 16 90 40 66
support@roadtechservices.com
www.pinosolutions.be
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Notities:
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