
2-KANA£OWY STEROWNIK RADIOWY
sterowany pilotami z kodem zmiennym  KEELOQ

z odbiornikiem radiowym superreakcyjnym

Sterownik MAXSTER-SR2 jest dwukana³owym stero-
wnikiem o wszechstronnych zastosowaniach. Posiada on 
unikaln¹ mo¿liwoœæ nauki przycisku pilota do obs³ugi 
danego kana³u.  Dziêki tej mo¿liwoœci mo¿emy stworzyæ 
sieæ kilku rozproszonych sterowników steruj¹cymi 
urz¹dzeniami umieszczonymi w ró¿nych miejscach, które 
wszystkie bêd¹ obs³ugiwane jednym pilotem. Takie 
rozwi¹zanie mo¿e byæ bardzo przydatne gdzie w ¿yciu 
codziennym niejednokrotnie zmuszeni jesteœmy do pos³u-
giwania siê kilkoma pilotami np. do sterowani bram¹ 
wjazdow¹, drzwiami gara¿owymi, alarmem czy chocia¿by 
elektrozaczepem lub oœwietleniem. Sterownik mo¿e byæ 
wyposa¿ony w zale¿noœci od potrzeb w piloty radiowe z  2, 
3 lub 4 przyciskami, gdzie ka¿dy przycisk mo¿e mieæ 
przypisane sterowanie konkretnym urz¹dzeniem.

MAXSTER - SR2MAXSTER - SR2

opis wyprowadzeñ:

+12V - plus zasilania urz¹dzenia

GND - masa zasilania urz¹dzenia

COM-K1 - wejœcie przekaŸnika P1 kana³u K1

NO-K1 - wyjœcie przekaŸnika P1 kana³u K1

COM-K2 - wejœcie przekaŸnika P2 kana³u K2

NO-K2 - wyjœcie przekaŸnika P2 kana³u K2
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Oznaczenie przycisków w pilotach

Sterownik mo¿e pracowaæ jako urz¹dzenie:

2 - kana³owe gdzie kana³y K1 i K2 mog¹ pracowaæ w ró¿nych trybach pracy i bêd¹ obs³ugiwane 
ró¿nymi przyciskami pilota

1 - kana³owe gdzie oba kana³y K1 i K2 mog¹ pracowaæ w ró¿nych trybach pracy i bêd¹
(rozszerzone) obs³ugiwane jednoczeœnie jednym przyciskiem pilota daj¹c mo¿liwoœæ pracy

jednego z kana³ów jako wyœcie sygnalizacyjne dla pracy drugiego kana³u.

1 - kana³owe gdzie jeden przycisk pilota bêdzie obs³ugiwa³ jeden przyporz¹dkowany kana³ K1 lub K2 
sterownika



Tryby pracy  kana³ów  K1 i K2 sterownika 

W procedurze programowania dla ka¿dego kana³u z osobna mo¿na wybraæ jeden z 2 opisanych trybów pracy

tryb bistabilny
chwilowe naciœniêcie przycisku pilota obs³uguj¹cego dany kana³ spowoduje za³¹czenie przekaŸnika 
danego kana³u, natomiast ponowne chwilowe naciœniêcie tego samego przycisku pilota spowoduje 
wy³¹czenie tego przekaŸnika 

tryb czasowy
chwilowe naciœniêcie przycisku pilota obs³uguj¹cego dany kana³ spowoduje za³¹czenie przekaŸnika 
danego kana³u na zaprogramowany wczeœniej czas w zakresie od 1sek. do 60 min.

NUMER
FUNKCJI

OPIS PRZYCISK
A - PILOTA

PRZYCISK
B - PILOTA

PRZYCISK
serwisowy

Programowanie przycisku pilota
do obs³ugi kana³u K1F1 Wybór odpowiedniego przycisku pilota

do obs³ugi kana³u K1

Kasowanie
przycisku pilota

obs³ugi kana³u K1

Wybór trybu pracy kana³u K1F2 Tryb
BISTABILNY

Tryb
CZASOWY

Programowanie trybu
czasowego kana³u K1F3 + 1 minuta +1 sekunda

Zerowanie
programowanego

czasu

Programowanie przycisku pilota
do obs³ugi kana³u K2F4 Wybór odpowiedniego przycisku pilota

do obs³ugi kana³u K2

Kasowanie
przycisku pilota

obs³ugi kana³u K2

Wybór trybu pracy kana³u K2F5 Tryb
BISTABILNY

Tryb
CZASOWY

Programowanie trybu
czasowego kana³u K2F6 +1 minuta +1 sekunda

Zerowanie
programowanego

czasu

F7 w³¹czona wy³¹czona

Funkcja pracy sterownikaF8

Programowanie pilotówF9 wpisanie
nowego pilota

wykasowanie
wszystkich pilotów

w³¹czona wy³¹czona

x

x

x

x

x

Programowane funkcji:

- Programowanie funkcji jest mo¿liwe tylko przy niepracuj¹cych kana³ach K1 i K2
- Wejœcie w tryb programowania umo¿liwia jednorazowo zaprogramowanie jednej funkcji

Ü Wejœcie w tryb programowania funkcji nastêpuje po naciœniêciu na czas 1 sek. przycisku serwisowego co 
zostaje zasygnalizowane 1 sek. migniêciem diody LED. 

Ü Dokonaæ wyboru funkcji do zaprogramowania naciskaj¹c przycisk serwisowy zgodnie z jej numerem.
( tzn. chc¹c zaprogramowaæ np. funkcjê F4 musimy nacisn¹æ przycisk serwisowy 4 razy )
Ka¿de naciœniêcie przycisku przy wyborze funkcji sygnalizowane jest 0,5 sek. migniêciem diody LED.

Ü Poczekaæ na akceptacjê wybranej funkcji do zaprogramowania co jest zasygnalizowane 2 sek. 
migniêciem diody LED

Ü Dokonaæ ustawieñ funkcji przy pomocy przycisków A,B pilota lub przycisku serwisowego, zgodnie 
z opisem zamieszczonym w tabelce.
ka¿de naciœniêcie przycisku pilota lub przycisku serwisowego sygnalizowane jest 0,5 sek. migniêciem 
diody LED.

Ü Po dokonaniu czynnoœci programuj¹cych poczekaæ 3 sek. aby urz¹dzenie samoczynnie wysz³o z trybu 
programowania co jest sygnalizowane 6 szybkimi migniêciami diody LED.

Tabela programowania

Funkcja pracy sterownika



OPIS FUNKCJI

NUMER
FUNKCJI

OPIS

F1
Programowanie przycisku pilota do obs³ugi kana³u K1
- naciskaj¹c przycisk A,B,C lub D pilota ustalamy, który przycisk pilota bêdzie obs³ugiwa³ kana³ K1 sterownika
- naciskaj¹c przycisk serwisowy powodujemy wykasowanie przycisku pilota, który aktualnie obs³uguje kana³ K1

F2
Wybór trybu pracy kana³u K1:
- naciskaj¹c przycisk A pilota ustalamy pracê kana³u K1 w trybie bistabilnym
- naciskaj¹c przycisk B pilota ustalamy pracê kana³u K1 w trybie czasowym,

Programowanie czasu ( w zakresie od 1 sek. do 60 min ) dla kana³u K1 pracuj¹cego w trybie czasowym :
- naciskaj¹c przycisk A pilota dodajemy 1 minutê do programowanego czasu pracy kana³u K1
- naciskaj¹c przycisk B pilota dodajemy 1 sekundê do programowanego czasu pracy kana³u K1
- naciskaj¹c przycisk serwisowy powodujemy wyzerowanie licznika programowanego czasu kana³u K1
( przyk³ad:  jeœli przycisk A pilota naciœniemy 5 razy a przycisk B pilota 10 razy to otrzymamy czas 5 min. i 10 sek. )

F3

Programowanie funkcji pracy sterownika :
- naciskaj¹c przycisk A pilota powodujemy w³¹czenie funkcji, daj¹cej mo¿liwoœæ wy³¹czania kana³u pracuj¹cego w 

trybie czasowym poprzez ponowne naciœniêcie tego samego przycisku w pilocie, który ten kana³ w³¹czy³.
- naciskaj¹c przycisk B pilota powodujemy wy³¹czenie funkcji, co uniemo¿liwia wy³¹czenie kana³ów pracuj¹cych w 

trybach czasowych przy pomocy pilota.

F7

Programowanie funkcji pracy sterownika :
- naciskaj¹c przycisk A pilota powodujemy w³¹czenie funkcji, która umo¿liwia jednoczesn¹ pracê kana³ów K1 i K2
- naciskaj¹c przycisk B pilota powodujemy wy³¹czenie funkcji, co uniemo¿liwia jednoczesn¹ pracê kana³ów K1 i K2 

tzn. jeœli np. mamy w³¹czony jeden z kana³ów to w³¹czenie drugiego kana³u mo¿emy zrealizowaæ po wy³¹czeniu 
pracuj¹cego kana³u

F8

Programowanie pilotów obs³uguj¹cych sterownik.
- naciskaj¹c przycisk A pilota powodujemy wpisanie pilota do pamiêci urz¹dzenia
- naciskaj¹c przycisk B pilota powodujemy wykasowanie wszystkich pilotów obs³uguj¹cych sterownik

F9

F4
Programowanie przycisku pilota do obs³ugi kana³u K2 :
- naciskaj¹c przycisk A,B,C lub D pilota ustalamy, który przycisk pilota bêdzie obs³ugiwa³ kana³ K2 sterownika
- naciskaj¹c przycisk serwisowy powodujemy wykasowanie przycisku pilota, który aktualnie obs³uguje kana³ K2

F5
Wybór trybu pracy kana³u K2 :
- naciskaj¹c przycisk A pilota ustalamy pracê kana³u K2 w trybie bistabilnym
- naciskaj¹c przycisk B pilota ustalamy pracê kana³u K2 w trybie czasowym,

Programowanie czasu ( w zakresie od 1 sek. do 60 min. ) dla kana³u K2 pracuj¹cego w trybie czasowym :
- naciskaj¹c przycisk A pilota dodajemy 1 minutê do programowanego czasu pracy kana³u K2
- naciskaj¹c przycisk B pilota dodajemy 1 sekundê do programowanego czasu pracy kana³u K2
- naciskaj¹c przycisk serwisowy powodujemy wyzerowanie licznika programowanego czasu kana³u K2
( przyk³ad:  jeœli naciœniemy tylko przycisk B pilota 2 razy to otrzymamy czas 2 sek. )

F6

dioda LED zgaszona - kana³y K1 i K2 wy³¹czone
dioda LED zapalona - kana³ K1 lub K2 w³¹czony
dioda LED migniêcie - odbiór transmisji pilota w przypadku gdy do obs³ugi kana³ów nie s¹ przypisane ¿adne przyciski pilota

SYGNALIZACJA STANU PRACY URZ¥DZENIA

napiêcie zasilania

pobór pr¹du w stanie neutralnym

pobór pr¹du max.

obci¹¿alnoœæ wyjœæ kana³ów K1 i K2

max. iloœæ pilotów

czêstotliwoœæ pilotów ( rezonator kwarcowy )

zakres temperatur pracy

odbiornik radiowy

+12V ±2V (DC)

5 mA

60 mA

2 x 10 A

14 szt.

433.92 MHz

-20°C, +50°C

superreakcyjny

 Dane techniczne:

STM1024-SR2

Uwaga     - przy zastosowaniu na zewn¹trz budynku,
sterownik nale¿y umieœciæ w obudowie hermetycznej.zasiêg pilotów ok. 50 m

przycisk pilota do obs³ugi kana³u K1

tryb pracy kana³u K1

przycisk pilota do obs³ugi kana³u K2

tryb pracy kana³u K2

funkcja F7

funkcja F8

przycisk A

 Ustawienia fabryczne

przycisk B

bistabilny

bistabilny

w³¹czona

w³¹czona
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