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DÔLEŽITÉ
Zariadenie musí byť inštalované vysokokvalifikovanými odborníkmi.
Pred spustením ústredne sa oboznámte s touto príručkou.
Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo
vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.
Tabuľka s údajmi je umiestnená na základni krytu.

Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať
zmeny v technickej špecifikácii a v programovom vybavení.
Informácie o vykonaných zmenách je možné nájsť na internetovej stránke:
https://support.satel.eu

SATEL sp. z o.o. deklaruje, že typ rádiového zariadenia RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K
SMA je zhodný s požiadavkami nariadenia 2014/53/EU. Úplný text vyhlásenia o zhode
je dostupný na adrese: www.satel.eu/ce

V príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly:
- upozornenie;
- dôležité upozornenie.
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Ovládač RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA umožňuje ovládanie pomocou ovládačov
(kľúčeniek) zariadení pripojených na výstupy relé. Vďaka ovládaču je možné diaľkové
ovládanie elektrických zariadení, ako sú: brány, rolety, závory a podobne. Ovládač má
dodatočne vstupy a výstupy určené na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou, preto
môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému.

1 Vlastnosti













Výstupy relé (kanály):
– 1 [RK-1K],
– 2 [RK-2K],
– 4 [RK-4K / RK-4K SMA].
Možnosť zaregistrovania max. 1024 ovládačov.
Možnosť konfigurácie pomocou počítača s nainštalovaným programom RK Soft.
2 výstupy typu OC:
– signalizácia slabej batérie ovládača,
– signalizácia zapnutia stráženia / vypnutia stráženia / zrušenia
v zabezpečovacom systéme.
2 vstupy na kontrolu stavu zabezpečovacieho systému:
– informácia o strážení,
– informácia o alarme.
Port RS 232 (TTL) umožňujúci spojenie s počítačom.
LED-ka na signalizáciu.
Sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu.
Možnosť napájania jednosmerným alebo striedavým napätím.

2 Doska elektroniky

Obr. 1. Doska elektroniky ovládača RK.
anténa.
konektor SMA na pripojenie externej antény [RK-4K SMA].
dvojfarebná LED-ka:
svieti zelenou farbou – napájanie OK,

alarmu
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svieti červenou farbou – prijatý prenos z ovládača,
bliká červenou farbou – prijatý prenos z ovládača, v ktorom je slabá batéria.
sabotážny kontakt.
port RS 232 (štandard TTL).
svorky (pozri: „Popis svoriek”).
jumpre MODE. Slúžia na nastavenie režimu činnosti výstupov relé. Číslica zodpovedá
číslu výstupu relé (pozri: „Nastavenie režimu činnosti výstupu relé”).
tlačidlá PRG. Umožňujú pridávanie / vymazávanie ovládačov a určenie času činnosti
výstupov relé. Číslica zodpovedá číslu výstupu relé. Tlačidlo PRG1 umožňuje návrat
továrenských nastavení.
Ovládač RK-1K nemá jumpre MODE 2, MODE 3 a MODE 4, a taktiež tlačidlá PRG2,
PRG3 a PRG4.
Ovládač RK-2K nemá jumpre MODE3 a MODE4 a tlačidlá PRG3 a PRG4.
Popis svoriek
12-24V - vstup napájania (12...24 V DC / 24 V AC).
COM
- zem.
TMP
- sabotážny výstup typu NC (otvorenie sabotážneho kontaktu spôsobí otvorenie
výstupu). Výstup TMP je možné prepojiť so zodpovedajúco naprogramovaným
vstupom zabezpečovacej ústredne.
AR
- vstup na kontrolovanie stavu stráženia v zabezpečovacom systéme. Vstup je
aktivovaní privedením zeme napájania. Vstup AR treba prepojiť s výstupom
typu OC zabezpečovacej ústredne signalizujúcim stav stráženia.
AL
- vstup na kontrolovanie stavu alarmu v zabezpečovacom systéme. Vstup je
aktivovaní privedením zeme napájania. Vstup AL treba prepojiť s výstupom
typu OC zabezpečovacej ústredne signalizujúcim alarm do zrušenia.
LV
- výstup signalizujúci slabú batériu ovládača. Výstup sa zapne po prijatí prenosu
z ovládača, v ktorom je slabá batéria. Výstup sa vypne po prijatí prenosu
z ovládača, v ktorom je dobra batéria. Výstup typu OC (v aktívnom stave
spojený so zemou napájania). Na výstup LV je možné pripojiť napr. LED-ku
alebo výstup je možné prepojiť so zodpovedajúco naprogramovaným vstupom
zabezpečovacej ústredne.
SS
- výstup signalizujúci zapnutie stráženia / vypnutie stráženia / zrušenie alarmu
v zabezpečovacom systéme. Signalizácia bude spustená, ak sa po prijatí
prenosu z ovládača počas 4 sekúnd zmení stav AR a/alebo AL. Signalizácia je
realizovaná je pomocou impulzov trvajúcich 0,16 sekundy:
1 impulz – zapnutie stráženia,
2 impulzy – vypnutie stráženia,
4 impulzy – vypnutie stráženia a/alebo zrušenie alarmu.
Výstup typu OC (v aktívnom stave spojený so zemou napájania). Na výstup
SS je možné pripojiť napr. sirénu.
C1...C4
- spoločný kontakt výstupu relé.
NC1...NC4 - normálne zatvorený kontakt výstupu relé.
NO1...NO4 - normálne otvorený kontakt výstupu relé.
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Ovládač RK-1K nemá svorky výstupov relé 2, 3 a 4.
Ovládač RK-2K nemá svorky výstupov relé 3 a 4.

3 Ovládače
Ovládač obsluhuje nasledujúce ovládače 433 MHz firmy SATEL:
MPT-350 – 5-tlačidlový ovládač,
MPT-300 – 5-tlačidlový ovládač,
T-4 – 4-tlačidlový ovládač,
T-2 – 2-tlačidlový ovládač,
T-1 – 1-tlačidlový ovládač,
P-4 – 4-tlačidlový ovládač,
P-2 – 2-tlačidlový ovládač.
Prenosy z ovládačov sú šifrované dynamicky meniacim sa kódom.
Ovládač je predávaný v sete s dvomi ovládačmi. V závislosti od modelu ovládača, sú to
ovládače:
RK-1K – T-1,
RK-2K – T-2,
RK-4K / RK-4K SMA – T-4.

3.1 Výmena batérie v ovládači
Čas činnosti na batérii závisí od spôsobu používania ovládača. Čím častejšie sú stláčané
tlačidlá, tým rýchlejšie sa batéria vybije. Keď ovládač zašle informáciu o slabej batérii
(LED-ka; výstup LV), treba batériu čo najskôr vymeniť.
Jestvuje nebezpečenstvo explózie batérie v prípade použitia inej batérie, ako je
odporúčaná výrobcom, alebo v prípade nesprávneho zaobchádzania s batériou.
Počas vkladania alebo výmeny batérie treba zachovať zvláštnu ostražitosť.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou
batérie.
Použité batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale treba ich
v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia,
odovzdať na zberné miesto.

4 Montáž
Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní.
Ovládač musí byť nainštalovaný v uzatvorených miestnostiach s normálnou vlhkosťou
ovzdušia. Pri výbere miesta montáže treba pamätať, že hrubé múry, kovové platne
a podobne, zmenšujú dosah rádiového signálu. Odporúča sa, aby bol ovládač montovaný čo
najvyššie. Umožní to získať lepší dosah rádiovej komunikácie a zamedzí to nebezpečenstvu
prípadného zakrytia expandéra osobami pohybujúcimi sa po objekte. Neodporúča sa montáž
v blízkosti elektrických inštalácií, nakoľko to môže mať nepriaznivý vplyv na prenos rádiového
signálu.
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4.1 Príprava kabeláže
Na miesto montáže kontroléra treba pritiahnuť káble, pomocou ktorých bude ovládač spojený
s inými zariadeniami. Kabeláž nie smie byť vedená v bezprostrednom susedstve vodičov
nízkonapäťovej elektrickej inštalácie, a zvlášť vodičov napájania vysokého výkonu
(napr. elektrické motory).
Odporúča sa používať netienený kábel bez krútených párov.

4.2 Montáž krytu

Obr. 2. Otvorenie krytu.
Ovládače sa dodávajú v plastovom kryte.
1. Zložiť kryt (obr. 2).
2. Vybrať dosku elektroniky.
3. Priložiť základňu krytu na stenu a označiť polohu montážnych otvorov.
4. Do steny vyvŕtať otvory na hmoždinky.
5. V základni krytu vytvoriť otvor na privedenie káblov. Priemer otvoru by mal byť väčší ako
10 mm. Vytvorený otvor nesmie mať ostré hrany.
6. Cez vykonaný otvor pretiahnuť vodiče (vodiče napájania, vodiče spájajúce ovládač
s inými zariadeniami).
7. Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripevniť základňu krytu na stenu. Hmoždinky musia byť
vybrané zodpovedajúco k typu steny (iné do betónu alebo tehly, iné do sadrokartónu
a pod.).
8. Vložiť dosku elektroniky do krytu.

4.3 Pripojenie vodičov
Káble treba chrániť pred kontaktom s ostrými hranami, nakoľko môžu poškodiť izoláciu
vodičov.
1. Svorky výstupov relé prepojiť so zariadením / zariadeniami, ktoré má ovládač ovládať.
2. Ak má ovládač spolupracovať so zabezpečovacím systémom, svorky vstupov prepojiť
s výstupmi zabezpečovacej ústredne.
3. Sabotážny výstup je možné prepojiť so zodpovedajúco naprogramovaným vstupom
zabezpečovacej ústredne.
4. Na výstup signalizujúci slabú batériu ovládača je možné pripojiť LED-ku, alebo je možné
prepojiť ho so zodpovedajúco naprogramovaným vstupom zabezpečovacej ústredne.
5. Na výstup signalizujúci alarm je možné pripojiť sirénu.
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4.4 Pripojenie napájania a spustenie ovládača
1. Pripojiť vodiče napájania na svorky +12-24V a COM (treba použiť vodiče s prierezom
0,75–1,5 mm2). Ovládač môže byť napájaný zo zdroja alebo zo zabezpečovacej ústredne.
2. Zatvoriť kryt.
Pri zatváraní krytu treba dať pozor, aby sa káblami nestláčali tlačidlá
programovania.
3. Zapnúť napájanie. LED-ka ovládača musí svietiť zelenou farbou.
Po reštarte napájania ovládača sú výstupy vypnuté.

4.5 Pripojenie externej antény [RK-4K SMA]
Ak je na mieste inštalácie ovládača slabý rádiový signál z ovládačov, treba použiť ovládač
RK-4K SMA, na ktorý je možné pripojiť externú anténu s káblom.
Anténa musí mať impedanciu presne 50 Ω. Nesmie byť umiestňovaná súbežne s vodičmi
nízkonapäťovej elektrickej inštalácie, nakoľko to môže znižovať jej účinnosť. Anténa sa
nesmie umiestňovať v blízkosti kovových prvkov, nakoľko to môže mať nepriaznivý vplyv na
rádiový signál prijímaný anténou.
Kábel musí mať impedanciu presne 50 Ω, musí byť dobrej kvality s minimálnymi stratami na
signáli.

5 Konfigurácia
Ovládače je možné nakonfigurovať pomocou:
 programu RK Soft,
 jumperov a tlačidiel na doske elektroniky.

5.1 Program RK Soft
Pomocou programu RK Soft je možné:
 nakonfigurovať väčšinu nastavení ovládača,
 spravovať ovládače,
 diagnostikovať činnosť ovládača,
 zapísať nastavenia ovládača a údaje ovládačov na disku počítača,
 skopírovať údaje ovládačov z jedného ovládača do druhého.
Program je možné stiahnuť zo stránky www.satel.eu. Vyžadovaná verzia programu: 1.01
(alebo novšia).

5.1.1 Pásik menu

Obr. 3. Program RK Soft: pásik menu.
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typ ovládača, verzia firmvéru, dátum kompilácie a sériové číslo. Farba fontu znamená:
biela – prebieha komunikácia s ovládačom, údaje zo zariadenia.
šedá – bez komunikácie s ovládačom, údaje zo súboru.
port počítača, prostredníctvom ktorého sa vykonáva komunikácia s ovládačom.
tlačidlá:
– po kliknutí sa nadviaže spojenie s ovládačom. Tlačidlo je zobrazované,
keď program nie je spojený s ovládačom.
– po kliknutí sa ukončí spojenie s ovládačom. Tlačidlo je zobrazované, keď je
program spojený s ovládačom.
– po kliknutí sa načítajú údaje z ovládača.
– po kliknutí sa zapíšu údaje do ovládača.
– po kliknutí sa zobrazí dodatočné menu:
Otvor – po kliknutí sa otvorí súbor s údajmi ovládača.
Zapíš – po kliknutí sa zapíšu údaje ovládača do súboru.
Spojenie – po kliknutí sa otvorí okno „Spojenie”.
Konfigurácia – po kliknutí sa otvorí okno „Konfigurácia”.
Jazyk – po kliknutí je možné vybrať jazyk programu.
O programe – po kliknutí sa zobrazia informácie o verzii programu RK Soft.
Okno „Spojenie”

Obr. 4. Program RK Soft: okno „Spojenie”.
Port RS-232 – port COM počítača, prostredníctvom ktorého sa má vykonávať komunikácia
s ovládačom.
OK – po kliknutí sa potvrdia zmeny.
Zruš – po kliknutí sa zatvorí okno bez zapisovania zmien.
Okno „Konfigurácia”
Heslo prístupu do programu – heslo chrániace prístup do programu. Ak bude zadané
heslo, tak bude pri pokuse spustenia programu RK Soft zobrazené okno, do ktorého treba
zadať heslo. Ponechanie prázdneho poľa znamená nezabezpečenie programu heslom.
Kliknúť na
, na zobrazenie zadaného hesla.
Kľúč šifrovania súborov – ak majú byť súbory zapisované na disku dodatočne šifrované,
treba zadať kľúč kódovania súborov. Súbory nebude možné otvoriť v inom programe
RK Soft bez zadania správneho kľúča. Kliknúť na
, na zobrazenie zadaného kľúča.
Adresár údajov – umiestnenie súborov s nastaveniami ovládača:
Prednastavený – program zapisuje súbory v prednastavenom adresári,
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[prázdne pole/umiestnenie] – umiestnenie súborov vybrané užívateľom. Tlačidlo
umožňuje výber umiestnenia pre súbory s údajmi ovládača.
OK – po kliknutí sa potvrdia zmeny.
Zruš – po kliknutí sa zatvorí okno bez zapisovania zmien.

Obr. 5. Program RK Soft: okno „Konfigurácia”.

5.1.2 Nadviazanie spojenia medzi programom a ovládačom
1. Prepojiť port RS-232 (TTL) ovládača s portom počítača pomocou konvertora USB-RS
firmy SATEL.
2. Spustiť program RK Soft.
3. Vybrať port COM počítača, prostredníctvom ktorého sa má vykonávať komunikácia
s ovládačom (pozri: „Okno „Spojenie”” s. 7).
4. Kliknúť na tlačidlo
na pásiku menu.
5. Po nadviazaní spojenia, budú na pásiku menu programu zobrazené informácie týkajúce
sa ovládača a tlačidlo

.

5.1.3 Nastavenia
Názov – názov ovládača.
Heslo komunikácie – heslo chrániace spojenie s ovládačom. Ak bude zadané heslo,
tak bude pri pokuse spustenia programu RK Soft zobrazené okno, do ktorého treba zadať
heslo. Ponechanie prázdneho poľa znamená nezabezpečenie komunikácie heslom.
Kliknúť na
, na zobrazenie zadaného hesla.
Typ – režim činnosti výstupu relé. Nastavuje sa pomocou jumperov na doske elektroniky
(pozri: „Nastavenie režimu činnosti výstupu relé” s. 13).
Čas činnosti – čas činnosti výstupu relé pracujúceho v monostabilnom režime. Továrensky
je naprogramovaná hodnota 5 sekúnd. Je možné naprogramovať od 1 do 3600 sekúnd.
Blokovanie programovania pomocou tlačidiel ovládača – ak je možnosť zapnutá,
je zmena nastavení ovládačov a času činnosti výstupov pomocou tlačidiel ovládača
zablokovaná (stále je možný návrat továrenských nastavení). Továrensky je možnosť
vypnutá.
Stav
Informácia o stave vstupov a výstupov ovládača je zobrazovaná pomocou farby
podsvietenia:
 zelená farba – neaktívny vstup / vypnutý výstup;
 červená farba – aktívny vstup / zapnutý výstup.
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Príjem – informácia o prenose z ovládača:
– šedá farba – ovládač neprijíma žiaden prenos,
– oranžová farba – ovládač prijíma prenos z ovládača.
Posledný prijatý ovládač – informácia o poslednom ovládači, ktorého prenos bol prijatý:
pozícia ovládača na „Zozname ovládačov”, názov ovládača, sériové číslo ovládača,
stlačené tlačidlo ovládača. Informácia je zobrazovaná do času prijatia prenosu z iného
ovládača.

Obr. 6. Program RK Soft: záložka „Nastavenia”.

5.1.4 Zoznam ovládačov

Obr. 7. Program RK Soft: záložka „Zoznam ovládačov”.
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Č. – poradové číslo ovládača. Kliknúť na stĺpec na vytriedenie ovládačov v postupnosti ich
pridávania.
Sériové číslo – sériové číslo ovládača. Kliknúť na stĺpec na vytriedenie ovládačov podľa ich
sériových čísiel (vzostupne).
Názov – individuálny názov ovládača (do 16 znakov). Je možné zadať názov, ktorý uľahčí
identifikáciu ovládača. Kliknúť na stĺpec na vytriedenie ovládačov podľa ich názvu
(vzostupne).
Tlačidlá ovládača – každému tlačidlu (kombinácii tlačidiel) je možné zadať číslo výstupu,
ktorý má ovládať. Jednému tlačidlu je možné priradiť 4 výstupy (pozri obr. 7). Symboly
zodpovedajú tlačidlám na ovládačoch MPT-300 a MPT-350. Farby v hornom riadku
(od žltej po červenú) zodpovedajú tlačidlám ovládačov T-4. Farby v strednom riadku
(zelená a červená) zodpovedajú tlačidlám ovládačov T-2. Červená farba v dolnom riadku
zodpovedá tlačidlu ovládača T-1. Farba podsvietenia poľa sa mení po stlačení tlačidla
ovládača:
– oranžová farba (obr. 8) – aktuálne stlačené tlačidlo.
– svetlooranžová farba (obr. 9) – posledné stlačené tlačidlo. Pole bude podsvietené do
času prijatia prenosu z iného ovládača.

Obr. 8. Spôsob informovania o aktuálne stlačenom tlačidle ovládača.

Obr. 9. Spôsob informovania o poslednom stlačenom tlačidle ovládača.
Bat. – informácia o stave batérie.
[prázdne pole] – batéria OK,
– slabá batéria.
Vzor – ak je možnosť zapnutá, sú nastavenia ovládača kopírované pre každý nový ovládač
registrovaný v ovládači. Umožňuje to skrátiť čas určený na konfiguráciu nových.
– po kliknutí je možné pridať nový ovládač (pozri: „Pridanie ovládača”).
– po kliknutí je možné vymazať ovládač (pozri: „Vymazanie ovládača”).
– po kliknutí je možné vyhľadať ovládač (pozri: „Vyhľadávanie ovládačov na zozname”).
– po kliknutí je možné importovať ovládače zo súboru s údajmi bezdrôtového
ovládača firmy SATEL (pozri: „Import ovládačov zo súboru”).

SATEL
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5.1.4.1 Pridanie ovládača
Načítanie sériového čísla počas prenosu
1. Kliknúť na

. Otvorí sa okno „Pridávanie ovládačov” (obr. 10).

Obr. 10. Okno „Pridávanie ovládačov” po otvorení.
2. Stlačiť tlačidlo pridávaného ovládača. V poli „Sériové číslo” bude zobrazené sériové číslo
(obr. 11). Overiť, či sa zhoduje so sériovým číslom pridávaného ovládača (toto číslo sa
nachádza na obale od ovládača). Ak sa číslo zhoduje, prejsť na nasledujúci krok. Ak sa
nezhoduje, znamená to, že ovládač prijal prenos iného ovládača firmy SATEL. V takom
prípade kliknúť na

a do poľa „Sériové č.” zadať sériové číslo ovládača.

Obr. 11. Okno „Pridávanie ovládačov” po načítaní sériového čísla ovládača počas prenosu /
zadaní sériového čísla ovládača.
3. Opätovne stlačiť tlačidlo ovládača. Program bude informovať o načítaní údajov ovládača
(obr. 12). V poli „Názov” bude zobrazená pozícia názvu ovládača. Tento názov je možné
zmeniť.

12

RK -1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA

SATEL

Obr. 12. Okno „Pridávanie ovládačov” z hlásením informujúcim o načítaní údajov ovládača.
4. Kliknúť na
, na zapísanie údajov ovládača. Okno „Pridávanie zariadení” sa
zatvorí. Nový ovládač bude zobrazený na zozname ovládačov.
Na rýchle pridanie nasledujúceho ovládača, treba namiesto kliknutia na tlačidlo
, kliknúť na

.

V ľubovoľnom momente je možné prerušiť procedúru kliknutím na

.

5. Určiť, ktoré výstupy relé má ovládač ovládať (pozri: „Priradenie výstupu tlačidlu ovládača
(kombinácii tlačidiel)”).
6. Kliknúť na

, na zapísanie zmien do ovládača.

Ručné zadanie sériového čísla
Ručné zadanie sériového čísla je dostupné iba, keď program nie je spojený
s ovládačom.
Kliknúť na
.
Do stĺpca „Sériové číslo” zadať sériové číslo ovládača.
Do stĺpca „Názov” zadať názov ovládača.
Určiť, ktoré výstupy relé má ovládač ovládať (pozri: „Priradenie výstupu tlačidlu ovládača
(kombinácii tlačidiel)”).
5. Nadviazať spojenie medzi programom a ovládačom, do ktorého majú byť skopírované
údaje ovládačov (pozri: „Nadviazanie spojenia medzi programom a ovládačom” s. 8).
1.
2.
3.
4.

6. Kliknúť na
, na zapísanie zmien do ovládača.
7. Keď sa otvorí okno „Zápis do modulu”, kliknúť na „Zapíš”.
Priradenie výstupu tlačidlu ovládača (kombinácii tlačidiel)
1. Kliknúť na pole zodpovedajúce tlačidlu (kombinácii tlačidiel).
2. Zadať číslo / čísla výstupov relé, ktoré má ovládať tlačidlo, a stlačiť ENTER (program
automaticky oddelí čísla výstupov čiarkami).

SATEL
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5.1.4.2 Vyhľadávanie ovládačov na zozname
1. Kliknúť na pole vyhľadávania a zadať časť sériového čísla alebo názvu ovládača.
2. Kliknúť na

. Pole obsahujúce hľadané údaje bude modrou farbou.

3. Kliknúť opätovne na
, ak má byť vyhľadaný nasledujúci ovládač, ktorého sériové
číslo alebo názov obsahuje zadaný sled znakov.

5.1.4.3 Vymazanie ovládača
1. Kliknúť na ovládač, ktorý má byť vymazaný.
2. Kliknúť na
. Otvorí sa okno „Vymaž ovládač”.
3. Kliknúť na „Vymaž”. Okno „Vymaž ovládač” sa zatvorí.
4. Kliknúť na
, na zapísanie zmien do ovládača.
5. Keď sa otvorí okno „Zápis do modulu”, kliknúť na „Vymaž”.

5.1.4.4 Import ovládačov zo súboru
1. Kliknúť na
. Otvorí sa okno „Import ovládačov”.
2. V pravom dolnom rohu okna vybrať typ súboru s údajmi (súbor zapísaný v programe
DLOAD10 alebo RK Soft).
3. Určiť umiestnenie súboru s údajmi bezdrôtového ovládača firmy SATEL.
4. Kliknúť na „OK”. Okno „Import ovládačov” bude zatvorené.
5. Určiť, ktoré výstupy relé majú ovládať ovládače importované zo súboru (pozri: „Priradenie
výstupu tlačidlu ovládača (kombinácii tlačidiel)”).
Program importuje zo súboru výlučne názvy a sériové čísla ovládačov. Nastavenia
tlačidiel sa nekopírujú. Ak je zapnutá možnosť „Vzor” pre jeden z ovládačov, sú jeho
nastavenia kopírované pre ovládače importované zo súboru.
6. Kliknúť na

, na zapísanie zmien do ovládača.

5.1.4.5 Skopírovanie údajov ovládačov do iného ovládača
1. Otvoriť súbor s údajmi ovládača, z ktorého majú byť skopírované údaje ovládačov.
2. Nadviazať spojenie medzi programom a ovládačom, do ktorého majú byť skopírované
údaje ovládačov (pozri: „Nadviazanie spojenia medzi programom a ovládačom” s. 8).
3. Nenačítať údaje z ovládača, ale hneď kliknúť na tlačidlo
.
4. Keď sa otvorí okno „Zápis do modulu”, kliknúť na „Zapíš”.

5.2 Jumpre a tlačidlá na doske elektroniky
Ku každému výstupu relé je priradené tlačidlo a jumpre. Jumpre umožňujú určiť režim
činnosti výstupu relé. Pomocou tlačidiel je možné:
 určiť čas činnosti výstupu relé,
 pridať ovládač,
 vymazať ovládač.

5.2.1 Nastavenie režimu činnosti výstupu relé
Nižšie je popísaný spôsob nastavenia režimu činnosti pre výstup 1. V prípade ostatných
výstupov relé treba postupovať rovnakým spôsobom.
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Obr. 13. Spôsob nasadenia jumpera MODE.
Pulzný režim [jumper nasadený z pravej strany (obr. 13-I)] – výstup relé je
zapnutý, keď je stlačené tlačidlo ovládača (maximálne 30 sekúnd – po to tomto
čase vysielač prestane vysielať, aby chránil batériu pred vybitím).
Monostabilný režim [jumper nasadený z ľavej strany (obr. 13-II)] – po stlačení
tlačidla ovládača, je výstup relé zapnutý na naprogramovaný čas.
Bistabilný režim [bez jumpera (obr. 13-III)] – po každom stlačení tlačidla
ovládača, výstup relé zmení stav na opačný.
Tabuľka 1.

5.2.2 Programovanie času činnosti výstupu relé
Čas činnosti výstupu treba určiť, ak pracuje v monostabilnom režime, a ak má byť čas iný
ako prednastavený (5 sekúnd).
1. Dva krát stlačiť tlačidlo označené číslom výstupu relé, pre ktoré má byť naprogramovaný
čas. LED-ka zhasne.
Na zrušenie programovania času treba opätovne stlačiť tlačidlo označené číslom relé.
2. Stlačiť tlačidlo ovládača. LED-ka začne striedavo blikať červenou a zelenou farbou.
3. Odmerať čas, počas ktorého má byť zapnutý výstup relé, a opätovne stlačiť tlačidlo
ovládača. LED-ka začne svietiť zelenou farbou.

5.2.3 Pridanie ovládača
1. Stlačiť tlačidlo označené číslom výstupu relé, ktoré má ovládač ovládať. LED-ka začne
blikať zelenou farbou.
2. Stlačiť tlačidlo ovládača, ktoré má ovládať výstup. LED-ka začne blikať červenou farbou.
Ak LED-ka začne svietiť zelenou farbou, znamená to, že nie je možné pridať viac
ovládačov, alebo ovládač nie je obsluhovaný.
3. Opätovne stlačiť to isté tlačidlo ovládača. LED-ka začne svietiť zelenou farbou.

5.2.4 Vymazanie ovládača
Ovládač bude vymazaný, ak nebude ovládať žiaden výstup.
1. Stlačiť tlačidlo označené číslom výstupu relé, ktorý ovláda ovládač. LED-ka začne blikať
zelenou farbou.
2. Stlačiť tlačidlo ovládača ovládajúce výstup. LED-ka začne blikať červenou farbou.
3. Opätovne stlačiť to isté tlačidlo ovládača. LED-ka začne svietiť zelenou farbou. Tlačidlo
ovládača už nebude ovládať výstup.
4. Zopakovať procedúru pre každý výstup, ktorý ovládač ovláda.

SATEL
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6 Návrat továrenských nastavení
Pri návrate továrenských nastavení sú vymazané všetky ovládače.
1. Stlačiť a podržať tlačidlo PRG1.
2. Po približne 3 sekundách, keď LED-ka blikne červenou farbou, pustiť tlačidlo.
3. Opätovne stlačiť a podržať tlačidlo PRG1.
4. Po približne 3 sekundách, keď LED-ka začne blikať červenou farbou, pustiť tlačidlo.
5. Keď LED-ka prestane blikať červenou farbou a začne svietiť zelenou farbou, znamená to,
že sú vrátené továrenské nastavenia ovládača.

7 Technické informácie
Ovládač RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA
Napätie napájania:
jednosmerné napätie ................................................................ 12…24 V DC ± 10%
striedavé napätie............................................................................... 24 V AC ± 10%
Odber prúdu v pohotovostnom režime
napájanie 12 V DC .......................................................................................... 18 mA
napájanie 24 V AC .......................................................................................... 32 mA
Maximálny odber prúdu
napájanie 12 V DC
RK-1K ............................................................................................ 27 mA
RK-2K ............................................................................................ 37 mA
RK-4K / RK-4K SMA ...................................................................... 58 mA
napájanie 24 V AC
RK-1K ............................................................................................ 36 mA
RK-2K ............................................................................................ 40 mA
RK-4K / RK-4K SMA ...................................................................... 48 mA
Frekvenčné pracovné pásmo................................................................... 433,05 ÷ 434,79 MHz
Výstup relé ..................................................................................................... 1 A / 24 V DC/AC
Výstup LV ................................................................................................. 50 mA / 24 V DC/AC
Výstup SS ............................................................................................... 500 mA / 24 V DC/AC
Pracovná teplota .................................................................................................. -10°C...+55°C
Maximálna vlhkosť ovzdušia ........................................................................................ 93 ± 3 %
Rozmery ........................................................................................................ 118 x 72 x 24 mm
Hmotnosť
RK-1K ....................................................................................... 77 g
RK-2K ....................................................................................... 81 g
RK-4K ....................................................................................... 90 g
RK-4K SMA .............................................................................. 92 g
Ovládač T-1 / T-2 / T-4
Frekvenčné pracovné pásmo ................................................................... 433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
RK-1K / RK-2K / RK-4K ......................................................... 350 m
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RK-4K SMA (s externou anténou) ......................................... 500 m
Batéria......................................................................................................................... 23A 12 V
Pracovná teplota .................................................................................................. -20°C...+55°C
Rozmery.......................................................................................................... 35 x 70 x 15 mm
Hmotnosť ............................................................................................................................ 28 g

8

História zmien v osahu príručky
Verzia príručky
11/20

Vykonané zmeny
 Pridaná informácia o vyžadovanej verzii programu RK Soft (s. 6).
 Pridaný popis tlačidla „Import” (s. 10).
 Pridaný popis importu ovládačov zo súboru (s. 13).

