
3-KANA£OWY STEROWNIK RADIOWY
Z  WYŒWIETLACZEM CYFROWYM

z mo¿liwoœci¹ obs³ugi 500 pilotów
z kodem zmiennym  KEELOQ

Opis przycisków pilota:

Przycisk A pilota  - sterowanie kana³em - L1
Przycisk B pilota  - sterowanie kana³em - L2
Przycisk D pilota  - sterowanie kana³em - L3

WOSTER STD-500WOSTER STD-500

opis wyprowadzeñ:

+12V - plus zasilania urz¹dzenia

GND - masa zasilania urz¹dzenia

L1-NO - wyj. przekaŸnika normalnie rozwarte z L1-COM

L1-NC - wyj. przekaŸnika normalnie zwarte z L1-COM

L1-COM - wej. przekaŸnika prze³¹czane pomiêdzy 
  wyjœciami L1-NO i L1-NC

L2-NO - wyj. przekaŸnika normalnie rozwarte z L2-COM

L2-NC - wyj. przekaŸnika normalnie zwarte z L2-COM

L2-COM - wej. PrzekaŸnika prze³¹czane pomiêdzy 
  wyjœciami L2-NO i L2-NC

L3 - wyjœcie tranzystora (-) kana³u 3

W-1 - wejœcie (-) do rêcznego sterowania kana³em L1

W-2 - wejœcie (-) do rêcznego sterowania kana³em L2
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 Tryby pracy kana³ów sterownika

Ka¿dy z 3 kana³ów sterownika mo¿e niezale¿nie pracowaæ w jednym z 3 trybów:

¨  tryb bistabilny - funkcja F1
W tym trybie, chwilowe naciœniêcie przycisku pilota spowoduje za³¹czenie odpowiedniego kana³u, 
natomiast ponowne naciœniêcie tego samego przycisku spowoduje wy³¹czenie kana³u.

¨  tryb monostabilny - funkcja F2
W tym trybie naciœniêcie i trzymanie przycisku pilota spowoduje za³¹czenie odpowiedniego 
kana³u, natomiast puszczenie tego przycisku spowoduje wy³¹czenie kana³u.

¨  tryb czasowy - funkcja F3
W  tym trybie chwilowe naciœniêcie przycisku pilota spowoduje za³¹czenie odpowiedniego kana³u
na zaprogramowany wczeœniej czas w zakresie od 1 do 999 sek.

 Funkcje pracy kana³ów sterownika

 P1- w³¹czenie tej opcji blokuje jednoczesne za³¹czenie obu kana³ów L1 i L2, tzn. gdy mamy w³¹czony 
jeden z tych kana³ów to drugi kana³ mo¿emy w³¹czyæ dopiero po wy³¹czeniu kana³u poprzedniego.

 P2- w³¹czenie tej opcji daje mo¿liwoœæ wy³¹czenia dowolnego kana³u pracuj¹cego w trybie czasowym 
poprzez ponowne naciœniêciu tego samego przycisku w pilocie, który ten kana³ w³¹czy³.

  Dzia³anie wejœæ sterownika

Sterownik posiada 2 wejœcia W1 i W2, do rêcznego sterowania kana³ami L1 i L2. Podawanie masy na te 
wejœcia bêdzie powodowa³o odpowiednie za³¹czenie tych kana³ów zgodnie z ich zaprogramowanymi trybami 
pracy.

  Obs³uga pilotów

Sterownik przystosowany jest do wspó³pracy z 500 pilotami kodu zmiennego Keeloq. Posiada on pamiêæ 100 
lokali, do których mo¿na przyporz¹dkowaæ max. 5 pilotów. Operacje programowania pilotów tzn. wpisywanie 
lub usuwanie pilotów, realizowane s¹ w menu programowania pilotów - niezale¿nie dla ka¿dego lokalu.
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 Stan neutralny

Jest to stan sterownika, w którym wszystkie kana³y s¹ wy³¹czone.

 Programowanie sterownika

Wejœcie w programowanie odbywa siê w stanie neutralnym po wprowadzeniu odpowiedniego kodu:
- kod (23) menu g³ówne programowania trybów i funkcji pracy sterownika
- kod (34) menu programowania pilotów
- kod (45) menu przywracania ustawieñ fabrycznych
- kod (12) menu lokalizacji pilotów

Wprowadzanie kodu polega na:
- naciœniêciu i puszczeniu przycisku serwisowego gdy na wyœwietlaczu z lewej strony ujrzymy 1 cyfrê kodu  
- ponownym naciœniêciu i puszczeniu przycisku gdy na wyœwietlaczu z prawej strony ujrzymy 2 cyfrê kodu
- poprawne wprowadzenie kodu spowoduje przejœcie urz¹dzenia do wybranego menu programowania 
- wprowadzenie kodu niepe³nego b¹dŸ b³êdnego sygnalizowane jest 3 migniêciami symbolu  - -

zmiana cyfry
setek

ustawianego
czasu

pozycja poziomej kreski z lewej strony
wyœwietlacza, oznacza czy cyfra

wyœwietlana z prawej strony jest cyfr¹ :
( setek, dziesi¹tek czy jednoœci )
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procedura ustawiania czasu

T
Automatyczny powrót ( po 10 sekundach ) do g³ównego menu, w przypadku gdy nie dokonano wyboru
nowego trybu pracy

po zakoñczeniu ustawiania czasu
( po 5 sekundach od ostatniego
naciœniêcia przycisku w pilocie )
nast¹pi zapis ustawionego czasu i 
trybu oraz powrót do menu g³ównego

zmiana cyfry
dziesi¹tek
ustawianego

czasu

zmiana cyfry
jednoœci
ustawianego

czasu
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KOD
MENU

G£ÓWNEGO

przyk³adowy czas na
wyœwietlaczu: 145 sekund

menu g³ówne

automatyczne
wyjœcie po 10 sek.

wybór trybu
pracy

wybór trybu
pracy

T

T

ustawianie czasu dla L2

ustawianie czasu dla L3

wybór trybu
pracy

zapis wybranego
trybu pracy

T

ustawianie czasu dla L1

wybór funkcji
pracy

samoczynne  wyjœcie po 5 sek.
z zapisem wybranej opcji pracy
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wy³¹czenie
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zapis wybranego
trybu pracy

zapis wybranego
trybu pracy

- tryb bistabilny

- tryb monostabilny

- tryb czasowy

TRYBY PRACY
KANA£ÓW

 Menu g³ówne programowania trybów i funkcji pracy - kod 23

Po wejœciu w menu g³ówne na wyœwietlaczu pojawi siê na czas 10 sek. symbol [  ]. W menu g³ównym poruszamy 
siê przyciskiem serwisowym, natomiast programowanie realizujemy przyciskami A i B pilota administratora.

PILOT
ADMINISTRATORA

pilot wpisany
do lokalu

nr 00

 przycisk serwisowy

 przyciski pilota
administratora



 L 1 - programowanie trybu pracy kana³u L1
 

przyciskiem B pilota mamy mo¿liwoœæ wyœwietliæ ostatnio wybran¹ funkcjê b¹dŸ dokonaæ wyboru nowego 
ustawienia :

F1 - tryb bistabilny   naciœniêcie teraz przycisku A pilota spowoduje:
- akceptacjê wyboru trybu bistabilnego dla kana³u L1 co jest zasygnalizowane 3 migniêciami F1
  i automatycznym powrotem do pozycji L1 w menu g³ównym
- brak naciœniêcia przycisku A pilota spowoduje po 10 sek. automatyczny powrót do menu
  g³ównego w pozycjê L1 bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

F2 - tryb monostabilny   naciœniêcie teraz przycisku A pilota spowoduje:
- akceptacjê wyboru trybu monostabilnego dla kana³u L1 co jest zasygnalizowane 3 migniêciami F2
  i automatycznym powrotem do pozycji L1 w menu g³ównym
- brak naciœniêcia przycisku A pilota spowoduje po 10 sek. automatyczny powrót do menu
  g³ównego w pozycjê L1 bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

F3 - tryb czasowy   naciœniêcie teraz przycisku A pilota spowoduje:
 - akceptacjê wyboru trybu czasowego dla kana³u L1 co jest zasygnalizowane 3 migniêciami F3

  i automatycznym przejœciem wyœwietlacza do ustawieñ czasowych lub do podgl¹du ostatnio 
  zaprogramowanego czasu na zasadzie:

przycisk B pilota obs³uguje
lewy wyœwietlacz

przycisk A pilota obs³uguje
prawy wyœwietlacz

aktualnie wyœwietlana cyfra
prawy wyœwietlacz

kreska górna

kreska œrodkowa

kreska dolna

cyfra setek sekund

cyfra dziesi¹tek sekund

cyfra jednoœci sekund

zmiana cyfry setek od 0 do 9

zmiana cyfry dziesi¹tek od 0 do 9

zmiana cyfry jednoœci od 0 do 9

 PP - Menu programowania pilotów - kod 34

Po wejœciu w menu programowania pilotów na wyœwietlaczu pojawi siê na czas 10 sek. symbol PP. W tym czasie 
naciœniêcie przycisku serwisowego spowoduje wyœwietlenie numeru lokalu 00. Nastêpnie przyciskami A i B pilota 
administratora mo¿emy zmieniæ numer lokalu w zakresie ( 00 do 99 ). Wybrany numer lokalu zatwierdzamy 
przyciskiem D pilota administratora lub przyciskiem serwisowym, co spowoduje wyœwietlenie iloœci wpisanych 
pilotów do tego lokalu (od  0P do  5P) . W tym momencie mo¿emy przyst¹piæ do:

    - wpisania nowego pilota , poprzez naciœniêcie przycisku A nowego pilota, w wyniku czego na wyœwietlaczu   
pojawi siê na chwilê symbol informuj¹cy o:
     d (dopisaniu) nowego pilota do wybranego lokalu
     LF (Lokal Full) niedopisaniu pilota z powodu braku miejsca na wpisanie nowego pilota
     PU (Pilot U¿ytkowany) niedopisaniu pilota z powodu wpisywania pilota ju¿ wpisanego do pamiêci
Po zgaœniêciu tego symbolu na wyœwietlaczu pojawi siê ponownie iloœæ pilotów wpisanych do lokalu.

    - usuniêcia wszystkich pilotów z wybranego lokalu , poprzez naciœniêcie przycisku B pilota administra- 
tora, w wyniku czego na wyœwietlaczu pojawi siê na czas 5 sek. symbol u (usuniêcia). W tym czasie 
nale¿y potwierdziæ usuniêcie pilotów poprzez naciœniêcie przycisku serwisowego co spowoduje wykaso- 
wanie wszystkich pilotów z danego lokalu oraz powrót do wyœwietlenia iloœci wpisanych pilotów do lokalu.

   - powrotu na pocz¹tek menu programowania pilotów, poprzez naciœniêcie przycisku serwisowego, w 
wyniku czego na wyœwietlaczu pojawi siê symbol PP.  Z tego miejsca mo¿emy kontynuowaæ operacje 
programowania pilotów w nastêpnych lokalach lub poczekaæ na automatyczne opuszczenie procedury 
programowania.

- po 5 sek. od ostatniego naciœniêcia przycisku A lub B  pilota, nast¹pi automatyczny powrót do
  menu g³ównego w pozycjê L1 z zachowaniem wyœwietlonych wartoœci czasowych.

 L2 - programowanie trybu pracy kana³u L2

 postêpowaæ analogicznie jak w przypadku wyboru funkcji okreœlaj¹cej tryb pracy kana³u L1.

 L3 - programowanie trybu pracy kana³u L3

 postêpowaæ analogicznie jak w przypadku wyboru funkcji okreœlaj¹cej tryb pracy kana³u L1.

 FP - programowanie funkcji pracy kana³ów

naciskaj¹c przycisk B pilota mamy mo¿liwoœæ wyboru funkcji pracy:
P1 - blokowanie mo¿liwoœci jednoczesnego za³¹czenia kana³ów L1 i L2
P2 - mo¿liwoœæ wy³¹czenia kana³ów pracuj¹cych w trybach czasowych przy pomocy pilota

Naciœniêcie przycisku A pilota po wybraniu danej funkcji pracy bêdzie powodowaæ jej w³¹czenie ( on ) lub 
wy³¹czenie ( oF ). Po w³¹czeniu lub wy³¹czeniu wybranej opcji urz¹dzenie po 5 sek. samoczynnie 
przejdzie do pozycji FP w menu g³ównym zapamiêtuj¹c zrealizowane ustawienie.



napiêcie zasilania - WOSTER STD-500/12

napiêcie zasilania - WOSTER STD-500/24

pobór pr¹du w stanie neutralnym

pobór pr¹du podczas pracy urz¹dzenia min/max

obci¹¿alnoœæ wyjœæ kana³ów L1 i L2 do 250VAC / 24VDC

obci¹¿alnoœæ wyjœcia kana³u L3

max. iloœæ pilotów ( 100 lokali x 5 pilotów )

czêstotliwoœæ pilotów ( rezonator kwarcowy )

modu³ odbiornika radiowego

zasiêg pilotów

zakres temperatur pracy

tolerancja dok³adnoœci trybów czasowych

12V ±2V (DC)

22V ±6V (DC)

5 mA

2 x 10 A

1 A

500 szt.

433.92 MHz

superheterodyna

200 m

-30°C, +50°C

± 0,25 %

kana³ L1

kana³ L2

funkcja pracy P2

tryb bistabilny F1

tryb bistabilny F1

tryb bistabilny F1

wy³¹czona

 Dane techniczne: Ustawienia fabryczne:

SPD1135S5-E2W

kana³ L3

funkcja pracy P1 wy³¹czona
10 mA / 80 mA

Uwaga     - przy zastosowaniu na zewn¹trz budynku,
sterownik nale¿y umieœciæ w obudowie hermetycznej.
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T
Automatyczny powrót ( po 10 sekundach )
do menu w pozycji wyœwietlenia iloœci
pilotów w danym lokalu, gdy nie dokonano
potwierdzenia operacji usuniêcia pilotów

potwierdzenie
usuniêcia pilotów

KOD
PROGRAM.
PILOTÓW

menu
programowania

pilotów

automatyczne
wyjœcie po 10 sek.

T

iloœæ
pilotów

numer
lokalu

progr.
pilotów

zmiana cyfry

jednoœci

zmiana cyfry

dziesi¹tek

usuniêcie
pilotów z lokalu

wpisanie nowego pilota
do lokalu

KOD
USTAWIEÑ

FABR.

5x

automatyczne
wyjœcie po 5 sek.

potwierdzenie
przywrócenia

ustawieñ
fabrycznych

UWAGA ! Wybranie ustawieñ fabrycznych spowoduje:
- usuniêcie wszystkich pilotów z pamiêci urz¹dzenia
- ustawienie trybów pracy kana³ów L1, L2, L3 w poz. F1
- wy³¹czenie opcji pracy P1 i P2

Uruchomienie procedury powrotu do ustawieñ fabrycznych:
- w stanie neutralnym wpisaæ kod [ 45 ]
- nacisn¹æ przycisk D w pilocie administratora
- nacisn¹æ 5 razy przycisk serwisowy w czasie 5 sek.

informacja
o dokonaniu

ustawieñ
fabrycznych

 UF - Menu ustawieñ fabrycznych - kod 45

Po wejœciu w menu ustawieñ fabrycznych na wyœwietlaczu pojawi siê na czas 5 sek. symbol UF. Naciœniêcie 
w tym czasie przycisku D pilota administratora a nastêpnie 5 razy przycisku serwisowego, spowoduje 
wyœwietlenie symbolu -II- oraz automatyczny powrót wszystkich trybów i funkcji pracy do ustawieñ 
fabrycznych i usuniêcie wszystkich wpisanych pilotów do sterownika.

 LP - Menu lokalizacji pilotów - kod 12

Po wejœciu w menu lokalizacji pilotów na wyœwietlaczu pojawi siê symbol LP. Naciœniêcie teraz przycisku A, B 
lub D wpisanego pilota do pamiêci bêdzie pokazywa³o numer lokalu do którego jest on przyporz¹dkowany. Po 
sprawdzeniu lokalizacji pilotów, naciœniecie przycisku serwisowego spowoduje powrót urz¹dzenia do stanu 
neutralnego.

 Oznaczenie wyœwietlacza podczas pracy kana³ów L1, L2, L3

kana³ L1 - lewy kwadracik

zapalony na sta³e

migaj¹cy

przemienny

kana³ L2 - prawy kwadracik

zapalony na sta³e

migaj¹cy

przemienny

kana³ L1 - dolne kreski

zapalone na sta³e

migaj¹ce

przemienne

tryb bistabilny F1

tryb monostabilny F2

tryb czasowy F3

tryb pracy

 przycisk serwisowy

PILOT
administratora

 przycisk A nowego pilota
wpisywanego do pamiêci

PILOT
u¿ytkownika

D

D
 przyciski pilota
administratora
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