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Czterokana owy sterownik radiowy RE-4K umo liwia zdalne sterowanie urz dzeniami
elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Sterownik mo e wspó pracowa
maksymalnie z 340 pilotami. Sterownik obs uguje wy cznie piloty produkowane przez
firm  SATEL.
Wspó prac  sterownika z systemami alarmowymi u atwiaj  wej cia informuj ce o stanie
systemu. Dzi ki nim mo liwe jest atwe zorganizowanie sygnalizacji za czenia/wy czenia
czuwania oraz kasowania alarmu.
Konstrukcja oparta jest 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 .

1. Opis p ytki elektroniki

Rysunek 1. Schematyczny widok p ytki sterownika radiowego RE-4K.
Obja nienia do rysunku:
1 – odbiornik;
2 – dioda LED;
3 – przyciski programowania (PRG1 – kana  1; PRG2 – kana  2; PRG3 – kana  3; PRG4 –

kana  4);
4 – ko ki do programowania trybu pracy przeka ników (MODE1 – kana  1; MODE2 –

kana  2; MODE3 – kana  3; MODE4 – kana  4);
5 – antena;
6 – styk sabota owy;
7 – przeka niki.
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Opis zacisków:
AR – wej cie sygna u informuj cego o stanie systemu alarmowego (czuwanie/brak

czuwania);
AL – wej cie sygna u informuj cego o alarmie;
LV – wyj cie sygnalizacji niskiego napi cia baterii w pilocie (OC); wyj cie uaktywnia si

po wykryciu przez sterownik niskiego napi cia baterii w pilocie i dzia a do momentu
ycia pilota z dobr  bateri  (mo e s  np. do zg oszenia awarii w systemie

alarmowym);
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;
Cn – zacisk wspólny przeka nika;
NCn – zacisk rozwierany przeka nika; n – numer przeka nika (kana u)
NOn – zacisk zwierany przeka nika;
TMP – zaciski styku sabota owego.
Dwukolorowa dioda LED wskazuje stan pracy modu u i pomaga zaprogramowa  parametry
sterownika:

wieci na zielono – normalny tryb pracy;
wieci na czerwono – odbieranie sygna u z pilota w normalnym trybie pracy;

 miga na zielono – oczekiwanie na pierwsze naci ni cie przycisku w pilocie w trakcie
wprowadzania nowego pilota do pami ci sterownika;

 miga na czerwono:
 oczekiwanie na drugie naci ni cie przycisku w pilocie w trakcie wprowadzania nowego

pilota do pami ci sterownika;
 bateria w pilocie jest wyczerpana (po naci ni ciu przycisku w pilocie w normalnym

trybie pracy);
 kasowanie pami ci sterownika;

 miga na przemian na czerwono i zielono – programowanie czasu za czenia
monostabilnego przeka nika;

 miga wed ug sekwencji: kolor czerwony, kolor zielony, wygaszenie – uruchomiony tryb
programowania z komputera.

Przyciski programowania PRG1 do PRG4 pozwalaj  na:
 wprowadzenie pilotów do pami ci sterownika;
 zaprogramowanie czasu prze czenia monostabilnego przeka nika danego kana u.

Przy pomocy przycisku PRG1 mo liwe jest ponadto skasowanie pami ci sterownika.

2. Monta
ytka elektroniki sterownika radiowego zawiera elementy elektroniczne wra liwe na

wy adowania elektrostatyczne. Przed monta em nale y je roz adowa , a w czasie monta u
unika  dotykania elementów na p ytce elektroniki.
Sterownik radiowy RE-4K jest montowany w obudowie plastikowej. Przy zamykaniu obudowy
nale y zwróci  szczególn  uwag , aby nie wcisn  kablami przycisku programowania.
Zaleca si  u ywanie w pilotach baterii przewidzianych do u ytkowania przez producenta.
Konieczna jest okresowa kontrola stanu baterii (np. przez obserwacj  sposobu wiecenia
diody LED na p ytce odbiornika podczas naciskania przycisku pilota) i w razie potrzeby
wymiana zu ytych baterii na nowe.
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Uwagi:
Zu ytych baterii nie wolno wyrzuca , nale y z nimi post powa  w sposób zgodny
z obowi zuj cymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).
Nie wolno ingerowa  w konstrukcj  b  przeprowadza  samodzielnych napraw. Dotyczy
to w szczególno ci dokonywania zmian podzespo ów i elementów.

3. Programowanie
Sterownik radiowy RE-4K mo e by  programowany przy pomocy przycisków programowania
lub komputera z zainstalowanym programem DLOAD10. Program DLOAD10 jest dost pny
na stronie internetowej www.satel.pl. Umo liwia on bardziej zaawansowan  obs ug
sterownika. Pozwala na edycj  listy pilotów wed ug unikatowych numerów fabrycznych,
indywidualne kasowanie pilotów ju  wprowadzonych oraz nadawanie pilotom nazw

ytkownika.

3.1 Uruchomienie komunikacji z programem DLOAD10

Rysunek 2. Okno obs ugi sterowników radiowych w programie DLOAD10.
Aby uruchomi  komunikacj  sterownika z programem DLOAD10 nale y:
1. Po czy  sterownik z komputerem przy pomocy kabla DB9FC/RJ (patrz: Rysunek 3).

http://www.satel.pl/
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Rysunek 3. Sposób pod czenia kabla do sterownika radiowego.

Poniewa  sterownik nie posiada osobnego gniazda portu RS, do transmisji danych wykorzys-
tano niektóre zaciski listwy pod czeniowej zmieniaj c programowo ich przeznaczenie.

W trybie programowania na zaciski sterownika podawane s  nast puj ce sygna y:
AL – Rx sterownika radiowego
LV – Tx sterownika radiowego
COM – masa (zacisk wspólny)
W komplecie z kablem do czono przej ciówk , któr  nale y po czy  z wtykiem 3-pin. Trzy
przewody przej ciówki pod cza si  do zacisków sterownika zgodnie z przedstawionym
rysunkiem.
UWAGI:

W razie braku komunikacji z komputerem nale y mi dzy zaciski LV i +12 V pod czy
rezystor 47 k .
Przed pod czeniem przewodów przej ciówki (zielonego i bia ego) nale y od czy  od
zacisków AL i LV inne przewody, je eli by y tam pod czone.

2. Uruchomi  w komputerze program DLOAD10 (dost p do programu chroniony jest has em,
które fabrycznie ma posta 1234 i mo e by  zmienione na dowolny ci g 16 znaków –
mo na wpisa  cyfry od 0 do 9 i litery od A do F.).

3. W menu „Komunikacja” wybra  pozycj  „Konfiguracja” i wskaza  port komputera, do
którego pod czony zosta  sterownik.

4. Uruchomi  w sterowniku tryb programowania z komputera wed ug nast puj cej
procedury:

 nacisn  i przytrzyma  przycisk programowania PRG4 do chwili, kiedy dioda zmieni
na chwil  kolor wiecenia na czerwony;

 pu ci  na moment przycisk PRG4, po czym ponownie go nacisn  i przytrzyma  do
chwili, kiedy dioda zacznie miga  wed ug sekwencji: kolor czerwony, kolor zielony,
wygaszenie.

CZARNY

47

ZIELONY

Do komputera przy pomocy
kompletu kabli DB9FC/RJ-KPL

Przej ciówka PIN3/RX

BIA Y

AR   AL   LV    SS+12V COM  C1  NC1  NO1 C2 NC2  NO2  C3  NC3 NO3  C4  NC4 NO4

TMP

D1 PRG1         PRG2           PRG3         PRG4

ANTENA

ODBIORNIK

STYK
SABOTA OWY

1.1.1.1.1.1
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Uwaga: Je eli w ci gu minuty nie zostanie nawi zana komunikacja z programem DLOAD10,
sterownik powróci do normalnego trybu pracy.

5. W programie DLOAD10 w menu „Plik” wybra  „Nowy”, a nast pnie „Sterownik radiowy RX-
2K/RX-4K/RE-4K”. Otworzy si  okno obs ugi sterowników radiowych. Po klikni ciu
myszk  na przycisk „Odczyt pilotów” poka e si  lista wprowadzonych ju  do sterownika
pilotów.

3.2 Dodawanie pilotów
Sterownik posiada rozbudowane mo liwo ci konfiguracji pilotów. Mo liwe jest udost pnienie
sterowania wszystkimi kana ami lub tylko wybranymi.

3.2.1 Dodawanie pilotów przy pomocy przycisków programowania
Ilo  kana ów, którymi b dzie móg  sterowa  pilot uzale niona jest od numeru przycisku,
którego u yjemy do wprowadzenia pilota do pami ci sterownika. Przyk adowo, je eli pilot T-4
wprowadzimy przy pomocy przycisku PRG2, to pilot b dzie móg  sterowa  kana ami: 2, 3 i 4.
Kana  1 b dzie dla niego niedost pny. Przyciskami aktywnymi pilota b : 1, 2 i 3, przycisk 4

dzie nieaktywny. W tabeli ni ej ukazano kana y dost pne do sterowania w pilocie
w zale no ci od tego, który przycisk programowania zosta  wykorzystany do dodania pilota.

Kana y
sterowane

z pilota

Nr przycisku w pilocie

1 2 3 4

yt
y 

pr
zy

ci
sk

pr
og

ra
m

ow
an

ia PRG1 1–4 1 2 3 4

PRG2 2–4 2 3 4

PRG3 3–4 3 4

PRG4 4 4

Tabela 1. Kana y dost pne w pilocie (puste pole oznacza, e przycisk jest nieaktywny).
Piloty wprowadza si  do pami ci sterownika przy pomocy nast puj cej procedury:
1. Nacisn  wybrany przycisk programowania – dioda LED zacznie miga  na zielono.
2. Nacisn  dowolny przycisk na pilocie – dioda LED zacznie miga  na czerwono.
3. Nacisn  ponownie przycisk na pilocie – dioda LED zacznie jednostajnie wieci  na

zielono. Pilot zosta  wprowadzony do pami ci.

Uwaga: 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.

3.2.2 Dodawanie pilotów przy pomocy programu DLOAD10
Aby wprowadzi  pilot do pami ci sterownika z pomoc  programu DLOAD10 nale y:
1. Nacisn  przycisk „Nowy pilot”. Otworzy si  okno dodawania nowych pilotów.
2. Zgodnie z poleceniem, które si  pojawi, nacisn  dowolny przycisk pilota.
3. Zgodnie z poleceniem, które si  pojawi, ponownie nacisn  przycisk pilota.



SATEL RE-4K6

Rysunek 4. Okno dodawania nowych pilotów w programie DLOAD10.
4. Wybra , iloma kana ami ma sterowa  pilot (por. Tabela 1).
5. W razie potrzeby wprowadzi  nazw  dla pilota.
6. Nacisn  przycisk „Nast pny”, aby doda  kolejny pilot, lub przycisk „Koniec”, aby zamkn

okno wprowadzania nowych pilotów. Nowe piloty b  wymienione na li cie
obs ugiwanych pilotów z adnotacj : „Nowy, do zapisania”.

7. Nacisn  przycisk „Zapis pilotów”, aby zapami ta  wprowadzone zmiany. Je eli zmiany
nie zostan  zapisane, sterownik nie b dzie obs ugiwa  nowych pilotów.

Przy pomocy programu DLOAD10 zmiana ilo ci kana ów, którymi steruje pilot, oraz edycja
nazwy pilota mo liwe s  w dowolnym momencie.

3.3 Usuwanie pilotów
Tylko program DLOAD10 pozwala na indywidualne kasowanie pilotów. Przy pomocy
przycisków programowania mo na jedynie skasowa  zawarto  ca ej pami ci sterownika,
czyli tak e wprowadzonych do niej pilotów.

3.3.1 Kasowanie pami ci sterownika
Aby skasowa  zawarto  pami ci sterownika nale y:
1. Nacisn  i przytrzyma  przycisk programowania PRG1 do chwili, kiedy dioda zmieni na

chwil  kolor wiecenia na czerwony (nast pi to po ok. 3 sekundach).
2. Pu ci  na moment przycisk PRG1, po czym ponownie go nacisn  i przytrzyma  do chwili,

kiedy dioda zacznie miga  w kolorze czerwonym (nast pi to po ok. 3 sekundach),
sygnalizuj c w ten sposób kasowanie pami ci sterownika.

Kiedy dioda ponownie zacznie jednostajnie wieci  w kolorze zielonym, sterownik jest
gotowy do programowania nowych pilotów.

3.3.2 Usuwanie pilotów przy pomocy programu DLOAD10
Aby usun  pilot z pami ci sterownika nale y:
1. Na li cie pilotów klikn  myszk  na ten, który chcemy skasowa .
2. Nacisn  przycisk „Usu  pilot” i potwierdzi  wybór w oknie, które si  pojawi.
3. Nacisn  przycisk „Zapis pilotów”, aby zapami ta  wprowadzone zmiany. Je eli zmiany

nie zostan  zapisane, sterownik nadal b dzie obs ugiwa  piloty, które mia y zosta
usuni te.

3.4 Programowanie trybu pracy przeka ników
Przeka nik mo e pracowa  w jednym z trzech trybów, w zale no ci od umiejscowienia
zworki na ko kach.
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Rysunek 5. Ustawienie trybu pracy na ko kach na przyk adzie kana u 1.

Tryb bistabilny (patrz: Rysunek 5) – ka de naci ni cie przycisku pilota prze cza stan
przeka nika na przeciwny.
Tryb monostabilny (patrz: Rysunek 5) – przeka nik za czany jest na zaprogramowany
czas.
Tryb impulsowy (patrz: Rysunek 5) – przeka nik za czany jest na czas przyci ni cia
przycisku pilota.

3.4.1 Programowanie czasu za czenia monostabilnego
Fabrycznie czas za czenia monostabilnego zaprogramowany jest na 5 sekund. Mo e on
zosta  zmieniony przez u ytkownika i ustawiony w zakresie od 1 do oko o 250 sekund.
Aby wprowadzi  nowy czas za czenia monostabilnego dla wybranego kana u (przeka nika)
przy pomocy przycisków programowania nale y:
1. Nacisn  dwukrotnie przycisk programowania wybranego kana u – dioda LED zga nie.
2. Nacisn  jeden z aktywnych przycisków pilota (patrz: DODAWANIE PILOTÓW) – dioda LED

zacznie miga  na przemian na zielono i czerwono.
3. Po odmierzeniu danego czasu nacisn  ponownie przycisk pilota – dioda LED zacznie

jednostajnie wieci  na zielono.
W programie DLOAD10 czas za czenia monostabilnego zmienia si  wpisuj c z klawiatury
now  warto  przy wybranym kanale. Aby wprowadzone zmiany zapisa  do pami ci
sterownika nale y nacisn  przycisk „Zapis czasów”.

4. Wspó praca z systemem alarmowym
Przyciskami pilota mo na za czy /wy czy  czuwanie systemu alarmowego lub wywo /
skasowa  alarm. W tym celu nale y pod czy  zaciski wybranych do sterowania
przeka ników do odpowiednio zaprogramowanych wej  centrali alarmowej.
Wyj cie SS sterownika mo e sygnalizowa  za czenie czuwania/wy czenie czuwania/
wy czenie czuwania i skasowanie alarmu przy pomocy pilota. W celu uzyskania takiej
sygnalizacji nale y pod czy  do wej  AR i AL odpowiednio zaprogramowane wyj cia
centrali alarmowej (do wej cia AR wyj cie informuj ce o czuwaniu, a do wej cia AL wyj cie
sygnalizuj ce alarm do skasowania). Wej cia AR i AL s  obserwowane przez 4 sekundy od

ycia pilota. Je li w tym czasie nast pi zmiana stanu obserwowanych wej , wyj cie SS
uruchomi odpowiedni  sygnalizacj . Sygnalizacja jest realizowana przez zwarcie wyj cia SS
do masy na czas impulsu (0,16 sekundy). Ilo  impulsów pozwala zidentyfikowa  zdarzenie:
 1 impuls – za czenie czuwania;
 2 impulsy – wy czenie czuwania;
 4 impulsy – wy czenie czuwania i skasowanie alarmu.

tryb bistabilny
zworka zdj ta

tryb impulsowy
zworka na dwóch ko kach

z prawej strony

tryb monostabilny
zworka na dwóch ko kach

z lewej strony
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Wyj cie SS mo e by  wykorzystywane np. do sterowania sygnalizatorem. Dopuszczalne
obci enie wyj cia SS wynosi 500 mA.

Rysunek 6. Przyk ad realizacji zdalnego sterowania central  CA-6.

W przedstawionym przyk adzie kana  1 (przeka nik 1) steruje czuwaniem centrali, a kana  4
(przeka nik 4) wywo uje cichy alarm napadowy (PANIC). Przeka niki te pracuj  w trybie
impulsowym (odpowiednio za one zworki na ko kach MODE1 i MODE4) i podaj  mas
(0 V) na wej cia CTL i Z1 centrali alarmowej. Pilot musi zosta  wprowadzony do pami ci
sterownika przyciskiem PRG1. Aby za czy  lub wy czy  czuwanie nale y nacisn
i przytrzyma  przycisk nr 1 pilota. Alarm napadowy wywo uje si  przyciskiem nr 4. W celu
wyeliminowania przypadkowego wywo ania alarmu, nale y w centrali zaprogramowa
odpowiedni  czu  wej cia Z1 (na przyk ad 3 sekundy).
Wyj cie SS steruje przeka nikiem, który w momencie zadzia ania pod cza do wej cia +SA
sygnalizatora napi cie +12 V, generuj c tym samym 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 (dioda LED pod czona do wej cia LV).
W centrali CA-6 nale y zaprogramowa  nast puj ce parametry:
OUT1 – alarm na czas (+12 V w czasie aktywno ci wyj cia);

centrala
alarmowa

CA-6

sterownik
RE-4K

sygnalizator
SP-500

1

2,
2
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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)
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);
Z1 – linia 24H cicha (u ycie przycisku nr 4 pilota spowoduje wys anie kodu do stacji

monitoruj cej).

5. 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 wej  sterowanych ....................................................................................................... 4
Nominalne napi cie zasilania ............................................................................ 12 V DC ±15%
Pobór pr du minimalny  ............................................................................................. ok. 13 mA
Pobór pr du maksymalny .......................................................................................... ok. 65 mA
Obci alno  styków przeka nika przy napi ciu 24 V DC ...................................................  2 A
Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym  ........................................................... 1–255 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
Zakres temperatur pracy odbiornika .................................................................... -10 do +50 ºC
Zakres temperatur pracy nadajnika (pilota) .......................................................... -20 do +55 ºC
Wymiary obudowy.............................................................................................. 72x118x24 mm
Typ baterii pilota T4 ................................................................................................... 23 A 12 V
Masa ................................................................................................................................. 164 g
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