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Jednokana owy sterownik radiowy RX1K zosta  zaprojektowany z my  o systemach alarmowych,
w których mo e pe ni  funkcje sterowania czuwaniem stref, blokowania stref lub czujników, a nawet
przycisków napadowych. Dzi ki rozbudowanym mo liwo ciom konfiguracyjnym, mo e by  z powo-
dzeniem stosowany we wszystkich sytuacjach wymagaj cych sterowania bezprzewodowego.
Sterownik wyposa ony jest w przeka nik elektromagnetyczny umo liwiaj cy bezpo rednie sterowanie
dzia aniem urz dze  elektrycznych. Do realizacji sterowania (jako nadajniki) przewidziano piloty dwu lub
czteroprzyciskowe. Wysoka odporno  pilotów na zmiany warunków rodowiskowych zapewnia stabilne
dzia anie i du y komfort u ytkowania sterownika. Konstrukcja oparta o podzespo y firmy Microchip
Technology Inc., wykorzystuj ce w transmisji mi dzy nadajnikiem i odbiornikiem dynamicznie zmieniany
kod w technologii KEELOQ®, zapewnia zarówno bezpiecze stwo u ytkowania jak i odporno  na
przypadkowe sygna y steruj ce, pochodz ce z innych urz dze . Sterownik jednokana owy mo e
wspó pracowa  z 40 pilotami. Obs uguje wy cznie piloty produkcji SATEL.
Wspó prac  z systemami alarmowymi u atwiaj  wej cia informuj ce o stanie systemu, dzi ki którym
mo liwe jest atwe zorganizowanie sygnalizacji za cze /wy cze  i kasowania alarmu.

OSTRZE ENIA
yta g ówna sterownika radiowego zawiera elementy elektroniczne wra liwe na wy adowania elektro-

statyczne. Przed monta em nale y roz adowa adunki elektrostatyczne, a w czasie monta u unika
dotykania elementów na p ycie urz dzenia.

Nie wolno ingerowa  w konstrukcj  b  przeprowadza  samodzielnych napraw. Dotyczy to w szcze-
gólno ci dokonywania zmian zespo ów i elementów.

Zaleca si  u ywanie w pilotach baterii przewidzianych do u ytkowania przez producenta.
UWAGA: Zu ytych baterii nie wolno wyrzuca , nale y z nimi post powa  w sposób zgodny z obo-

wi zuj cymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

OPIS POD CZENIA

OPIS ZACISKÓW:
AR – wej cie sygna u wskazuj cego czuwanie

 systemu alarmowego
AL – wej cie sygna u alarmu
LV – wyj cie sygnalizacji niskiego napi cia

baterii w pilocie (OC)
SS – wyj cie steruj ce sygnalizatorem (OC)
+12V – wej cie napi cia zasilaj cego

 (napi cie sta e od 9 V do 16 V)
COM – masa
C – zacisk wspólny przeka nika
NC – zacisk rozwierany przeka nika
NO – zacisk zwierany przeka nika
TMP – zaciski styku sabota owego

Rysunek 1. Widok p ytki sterownika jednokana owego.

Dioda LED (dwukolorowa) D1 stanowi wska nik pracy modu u i pomaga zaprogramowa  parametry
sterownika. W stanie normalnym wieci kolorem zielonym, zmienia kolor na czerwony podczas odbioru
przez sterownik sygna u z nadajnika (pilota). wiat o czerwone miga, je li bateria w pilocie jest
wyczerpana..
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Wyj cie LV uaktywnia si  po wykryciu przez sterownik niskiego napi cia baterii w pilocie i dzia a do
momentu u ycia pilota z dobr  bateri . Mo e s  np. do zg oszenia awarii w systemie alarmowym.
Przycisk PROGRAM s y do zaprogramowania pilotów wspó pracuj cych ze sterownikiem oraz do
zaprogramowania czasu monostabilnego prze czenia przeka nika.
Trzy ko ki (ABC) umieszczone przy przycisku PROGRAM s  do ustalenia trybu pracy przeka nika.

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Sterownik obs uguje tylko piloty wprowadzone do jego pami ci przy pomocy nast puj cej procedury:

1. Naci nij przycisk PROGRAM – dioda LED zacznie miga wiat em zielonym.
2. Naci nij przycisk pilota – dioda LED zmieni kolor wiat a na czerwony (migaj cy).
3. Naci nij ponownie ten sam przycisk pilota – dioda LED za wieci na sta e kolorem zielonym – pilot

jest wprowadzony do pami ci.

Je eli pami  jest ju  zape niona lub pilot jest nieprawid owy (innego producenta), to po pierwszym
naci ni ciu przycisku pilota sterownik powróci do zwyk ego stanu.

Sterownik jednokana owy obs ugiwany jest ka dym przyciskiem pilota.
Usuni cie pilota z pami ci sterownika mo liwe jest jedynie poprzez skasowanie ca ej zawarto ci
pami ci. W tym celu nale y nacisn  i przytrzyma  przycisk PROGRAM przez ok. 3 sekundy (dioda LED
mignie kolorem czerwonym), zwolni  przycisk na ok. 1 sekund  i ponownie nacisn  i przytrzyma  przez
3 sekundy. Dioda zacznie miga wiat em czerwonym, a po skasowaniu pami ci powróci do wiecenia
kolorem zielonym. Sterownik jest gotowy do programowania pilotów.

WA NE:
– Przy zamykaniu obudowy nale y zwróci  szczególn  uwag , aby nie wcisn  kablami przycisku

programuj cego.
– ywotno  baterii w pilotach zale y od cz sto ci ich u ywania. Konieczna jest okresowa kontrola

stanu baterii (np. przez obserwacj  sposobu wiecenia diody D1 podczas naciskania przycisku pilota
lub przez wykorzystanie wyj cia LV sterownika) i wymiana zu ytych baterii na nowe.

USTAWIENIE TRYBU PRACY PRZEKA NIKA

Przeka nik mo e pracowa  w jednym z trzech trybów (wybór przy pomocy zworki i ko ków ABC):

1. Bistabilny (wszystkie ko ki rozwarte) – ka de naci ni cie przycisku pilota prze cza stan przeka nika
na przeciwny.

2. Monostabilny (zwarte ko ki A i B) – przeka nik za cza si  na okre lony czas.
3. Impulsowy (zwarte ko ki B i C) – przeka nik za czony jest przez czas przyci ni cia przycisku pilota.

Czas monostabilnego prze czenia ustala si  w sposób nast puj cy (fabrycznie oraz po skasowaniu
pilotów czas ustalony jest na 5 sekund i mo e by  zmieniony w granicach od 1 do 255 sekund):

– Naci nij dwukrotnie przycisk PROGRAM – dioda LED zga nie.
– Naci nij przycisk pilota – dioda LED zacznie miga  na przemian zielonym i czerwonym wiat em.
– Odmierz programowany czas i naci nij ponownie ten sam przycisk pilota – dioda za wieci kolorem

zielonym na sta e.

WSPÓ PRACA Z SYSTEMEM ALARMOWYM

Doprowadzenie do wej  sterownika sygna ów informuj cych o czuwaniu systemu alarmowego i alarmie
(czas alarmu do skasowania) uruchamia funkcj  generowania odpowiednich sygna ów na wyj ciu SS.
Czuwanie (AR) i alarm (AL) s  wskazywane zwarciem wej cia do masy. Sygnalizacja jest realizowana
przez zwarcie wyj cia SS do masy na czas impulsu (0,16 sekundy; obci alno  pr dowa 0,5 A).

– Jeden sygna  – za czenie czuwania.
– Dwa sygna y – wy czenie czuwania.
– Cztery sygna y – wy czenie czuwania i kasowanie alarmu.
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Wej cia AR i AL s  obserwowane przez 4 sekundy od u ycia pilota – oznacza to, e zmiana stanu na
wej ciu AR musi nast pi  w tym czasie, inaczej wyj cie SS nie b dzie generowa  sygna ów. Dzi ki temu
za czanie i wy czanie czuwania z manipulatora nie b dzie generowa  sygna ów na wyj ciu SS
sterownika.

PRZYK AD:

Rysunek 2. Przyk ad realizacji zdalnego sterowania czuwaniem centrali CA-6 (produkcji SATEL)
z sygnalizacj  u ycia pilota na sygnalizatorze zewn trznym.

W przedstawionym przyk adzie sterowanie czuwaniem centrali odbywa si  przy pomocy pilota.
Przeka nik pracuje w trybie impulsowym (zwarte ko ki B i C) i podaje mas  (0 V) na wej cie CTL
centrali. Aby za czy  lub wy czy  czuwanie nale y nacisn  i przytrzyma  przycisk pilota do momentu
us yszenia sygna u d wi kowego z sygnalizatora alarmowego.
Wyj cie SS steruje przeka nikiem, który w momencie zadzia ania pod cza do wej cia +SA
sygnalizatora napi cie +12 V (sygnalizator generuje d wi k). W momencie prze czenia wyj cie centrali
OUT1 pozostaje pod czone przez rezystor 2,2 k  do masy w sygnalizatorze, dzi ki czemu zapewniona
jest obecno  obci enia na wyj ciu OUT1 i kontrola okablowania podczas sygnalizacji za cze
i wy cze  czuwania. Rezystor powinien by  umieszczony w obudowie sygnalizatora.
Na rysunku pokazano równie  prosty sposób realizacji wska nika niskiego napi cia baterii w pilocie.

Realizacja przyk adu wymaga zaprogramowania w centrali CA-6 nast puj cych parametrów:
OUT1 – Alarm na czas (+12 V w czasie aktywno ci wyj cia);
OUT2 – Alarm do skasowania (+12 V w czasie aktywno ci wyj cia);
OUT3 – Wyj cie zasilaj ce (+12 V);
OUT4 – Wska nik czuwania (wyj cie typu OC – programowa  +12 V w czasie aktywno ci)
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OUT5 – Alarm do skasowania (wyj cie typu OC – programowa  +12 V w czasie aktywno ci);
CTL – Za czanie/wy czanie czuwania jednej lub obydwu stref (FS 125);
Z6 – Linia 24H g na (obwód sabota owy).

Zaprezentowany tu przyk ad jest tylko jednym z wielu mo liwych sposobów wykorzystania sterownika.

DANE TECHNICZNE
Zasi g w terenie otwartym  ........................................................................................................  do 100 m
(obecno  przeszkody mi dzy nadajnikiem i odbiornikiem zmniejsza zasi g dzia ania urz dzenia)
Liczba kana ów sterowanych  ..................................................................................................................  1
Napi cie zasilania odbiornika ...............................................................................................  DC 9 do 16 V
Pobór pr du odbiornika: minimalny  ..........................................................................................  ok. 13 mA

maksymalny dla 1/2/4K  ............................................................ ok. 30/50/65 mA
Obci alno  styków przeka nika przy napi ciu 24 V DC ....................................................................  2 A
Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym  ........................................................................  1 do 255 s
Obci alno  wyj cia LV (OC)  .......................................................................................................  50 mA
Obci alno  wyj cia SS (OC)  .....................................................................................................  500 mA
Zakres cz stotliwo ci pracy  ....................................................................................  433,05 – 434,79 MHz
Temperaturowy zakres pracy  .............................................................................................  -10 do +50 ºC
Wymiary:
Odbiornik  .........................................................................................................................  117x72x23 mm
Pilot dwukana owy  .............................................................................................................  50x35x11 mm
Pilot czterokana owy  ..........................................................................................................  55x37x16 mm
Typ baterii pilota  .....................................................................................  27A 12V dla 2K/23A 12V dla 4K
Masa ................................................................................................................................................. 123 g

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gda sk,

POLSKA
serwis: 0-58 320 94 30

dz. techn.: 0-58 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl

DEKLARACJA ZGODNO CI

0681
Wyrób:
RX1K – zestaw sterownika

radiowego

Producent: SATEL spó ka z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gda sk, POLSKA
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

Opis wyrobu: Zestaw sterownika radiowego o kodowanej transmisji posiadaj cy jedno wyj cie sterowane,
pracuj cy na cz stotliwo ci 433 MHz. Zestaw sk ada si  z odbiornika zasilanego napi ciem 12 V oraz zasilanych
bateryjnie pilotów zdalnego sterowania typu P-2. Urz dzenie pozwala na sterowanie urz dze
niskonapi ciowych, w tym central alarmowych.
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:
R&TTE 1999/5/EC
Wyrób spe nia wymagania norm zharmonizowanych:
R&TTE: EN 300 220-1: v.1.3.1; EN 300 220-3: v.1.1.1;
EMC: EN 301 489-1: v.1.4.; EN 301 489-3: v.1.4.1
LVD: EN60950-1:2001
Jednostka notyfikowana bior ca udzia  w ocenie zgodno ci: Nr identyfikacyjny: 0681
ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS DR. GENZ GMBH
Storkower Str. 38C, D-15526 Reichenwalde b. Berlin, Germany
Nr raportu EMC: G0M20308-8177-E-11
Nr raportu R&TTE: G0M20308-8177-T-41
Nr raportu LVD: G0M20308-8177-L

Gda sk, Polska 06.05.2004 Kierownik Dzia u Bada :
Micha  Konarski
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