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10-501 ir-detektor 
Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt 
Hemi-konsult’s ir-detektor 10-501. 

Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för 
att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen. 

Vi hoppas att du skall få en trevlig stund med lödkolven 
under byggandet av dekodern. 

Börja med att kontrollera att alla delar finns med i 
byggsatsen enligt komponentlistan. 

Om du börjat digitalisera din anläggning kommer du till 
sist oundvikligen till en punkt då du måste ordna med 
någon typ av återkoppling från banan för att veta var dina 
tåg befinner sig. 

10-501 monteras med fördel under spåret. Ir-diodens ljus 
reflekteras sedan mot undersidan av det passerande tåget 
och kan på så sätt tala om att sträckan är upptaget av ett 
tåg. 

Detektorn har ett växlande relä på utgången vilket gör att 
den även kan användas för analoga ändamål som t.ex mitt 
styrkort 10-001. 
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Komponentlista 
Mönsterkort    
Ir-detektor IS471   
Relä, Omron G5V-1 12V  K1  
IR diod SFH409  D2  
Diod 1N4002 1N4002 D1, D4  
LED 3mm  LED1  
Transistor BC547 Q1, Q2  
Kondensator MKS-2 0,22uF C1  
Resistor 4,7 k R1 gul-lila-röd 
Resistor 1,5 k R2 brun-grön-röd 
Stiftlist 3-pol  SV1  
Hylslist 3-pol    
 

Lödteknik 
En av de vanligaste felkällorna är kallödningar. Det lödtenn du skall 
använda är typen med inbyggda kanaler för flussmedel. Nästan all 
lödtenn för elektronik är av den typen idag. Flussmedlet har till 
uppgift att rensa bort oxid på lödytor och dunstar snabbt bort vid 
uppvärmning med lödkolven. 

Vid rätt lödningsteknik, och för att minska risken för kallödning, skall 
lödpunkten först värmas med lödkolven. Lödtennet skall sedan 
anbringas mot lödpunkten för att vid kontakt med den uppvärmda 
lödpunkten flyta ut till en snygg lödning. 

Ett felaktigt förfarande är att lockas till att låta lödtennet smälta mot lödspetsen och sedan försöka anbringa det 
flytande tennet mot lödpunkten. Vid detta felaktiga förfarande dunstar flussmedlet innan det gjort sin uppgift mot 
lödpunkten. 

Påbörja bygget 
Ir-detektorn är uppbyggt på ett dubbelsidigt mönsterkort avsett för 
hålmonterade komponenter. 
Börja att montera de komponenter som är minst/lägst och minst 
värmekänsliga. 

Motstånden R1-R2 monteras genom att först bocka benen i lagom längd. Löd 
sedan dessa från lödsidan (inte komponentsidan) och klipp dessa. Motstånden kan vändas åt valfritt håll. Det finns 
inget plus eller minus. Kontrollera färgkoden i komponentförteckningen samt att du monterat motstånden på rätt 
position. 
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Fortsätt sedan med de två dioderna D1 och D4. Dessa skall monteras åt rätt 
håll, dvs med den runda markeringen i den riktning som anges av det vita 
strecket på mönsterkortet. 

 

 

 

De två transistorerna Q1 och Q2 lödes fast med den flata sidan enligt 
komponenttrycket på mönsterkortet. 
Transistorer är värmekänsliga så värm inte för länge vid varje lödpunkt. 
Observera att de två transistorerna sitter spegelvända i förhållande till 
varandra. 

 

Nu skall den röda lysdioden, LED1 lödas fast. 
Lysdioden visar när detektorn aktiveras. 
Detta har förstås ingen direkt funktion men tjänar som indikering vid 
utprovning av detektorns läge. 
LED1 måste vändas åt rätt håll. Katoden är den korta anslutningsledaren på 
lysdioden och skall vändas till höger på bilden. 
 
 
Man kan också se att lysdiodens katod och anod ser olika ut genom plasten på 
lysdiodens kapsel. 

Vänd enligt bilden till höger. 
 
 
 
 
 
Montera nu kondensatorn C1. Denna kan vändas åt valfritt håll. 

  



 
 

10-501 ir-detektor ©Hemi-konsult 2013  [ 4 ] 
 

Utgången på ir-detektorn utgörs av ett växlande relä. 
De tre kontakterna på reläet är anslutna till stiftlisten SV1. 

Löd fast denna. En passande hylslist finns med i byggsatsen. 
 
 
 
 
 
 
Reläet K1 lödes fast. 

 

 

 

 

 

 

Nu skall ir-detektorn lödas fast. Detta kan göras på flera olika sätt. 

Jag vill noga poängtera att komponenttrycket blivit felvänt på kretskortet. 
Den smalare avfasningen på detektorkretsen skall vara vänd ut mot kanten, 
inte som symbolen visar på kortet. 

På framsidan av anvisningen ser du tydligt hur ir-detektorn skall monteras. 

 

 

 

 

På bilden bredvid ser du tydligt hur IS471 skall vändas.  
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Montera nu ir-dioden. Den har liksom alla dioder en anod och en katod som 
måste vändas rätt. Enklast är att studera bilden och vända ir-dioden enligt 
denna. 

Montera detektor och diod på samma höjd. 

 

 

 

 

 

Ir dioden och detektorn kan även monteras horisontellt med mönsterkortet 

 

 

 

 

 

Denna montering är att föredra om man monterar detektorn under spåret. 

Man kan förstås även förlänga anslutningarna med kablar för att vinna mer 
längd. 

Bilderna visar även de 2 kablarna för drivspännigen 12V likström. 

Vår spänningsomvandlare 10-212 passar bra för ändamålet. 
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Testa detektorn 
Nu är detektorn färdig och klar för en första test. 

10-50x matas med 12V likspänning. 
Har du inte tillgång till det kan du använda vår spänningsomvandlare 10-112. 
+12V ansluts enligt den röda kabeln till anslutningen ”12V”. 
Jord eller 0V ansluts till svart ledare vid markeringen ”0V” 

Har du nu monterat ir-dioden D2 och ir-mottagaren IS471 bredvid 
varandra skall du höra ett litet klick i reläet och lysdioden LED1 tänds. 

Eftersom du monterat D2 och IS471 bredvid varandra kommer 
ir-dioden trigga mottagaren. 
Om du nu skärmar av IS471 med en bit ogenomskinlig plastslang 
kommer LED1 att slockna. För du med handen över sändare och mottagaren kommer LED1 att tändas igen. 

Ett analogt scenario 
Ir-detektorn 10-50x är i första hand avsedd som spårdetektor i ett digitalt system men den går utmärkt att använda 
till vårt analoga styrkort för 4-ljus signal. För att signalera STOPP anslutes A-ingången på 10-001 enligt nedan. 

0V (anslutning 9) anslutes till utgång 1 i stiftlisten SV1. 

       Ir-detektorn placeras förslagsvis efter 
signalen. Signalen slår då om till STOPP då 
tåget passerar signalen. 

                   Vid analog styrning blir signalbilderna 
omvända eftersom styrkortet 10-001 visar           
”KÖR”  då inget tåg blockerar sträckan. 
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Anslut till digitalanläggningen – Littfinski RS-16-O 
För att kunna lämna information om tågens lägen på banan behöver 10-50x kommunicera med en 
återkopplingsenhet. 
Använder man DCC kan Littfinski’s RS-
16-O användas tillsammans med 10-
50x. 
RS-16-O har 16 optoisolerade ingångar 
och kan således betjäna 16 st 10-50x.  
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Mer information finner du på vår hemsida: http://signalsidan.se 

Eller direkt till webbutiken: http://shop.signalsidan.se 

 

signalsidan.se  
drivs av Hemi-konsult HB 

Duveholm, Sjösäter 
641 92 KATRINEHOLM 

0150-409500 

info@signalsidan.se 

http://signalsidan.se/
http://shop.signalsidan.se/
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