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Beüzemelés Z-Wave rendszerben 

Secure SRT 321 

1. Helyezze be a 2db AAA méretű ceruzaelemet a fali termosztátba 

2. A hátoldalon található 8 DIP kapcsoló közül az 1-es kapcsolót helyezze 

ON (felső állásba) 

 
3. A Z-Wave központi egységet rakja ”tanuló” módba, új eszköz 

hozzáadásához. 

4. A termosztáton található ”tárcsa” segítségével válassza az L módot, majd 

nyomja meg a tárcsát, ezzel aktiválva a termosztáton is a ”tanuló” 

módot. 

 

  



5. Ha sikeres volt a párosítás, akkor a termosztát kijelzőjén megjelenik az 
LP felirat, a Z-Wave központi egységben pedig új eszközként a 

termosztát. 
6. Ezután a hátoldalon található 1-es számú DIP kapcsolót kapcsolja le, OFF 

állásba. 

Secure  SSR 303 

1. A mellékelt rajz alapján kösse be a kazánvezérlő modult. 

 
A bekötés során 230V hálózati feszültségre van szükség, ehhez kérje 

szakember segítségét! Az áramütés élet- és balesetveszélyes! 

2. Feszültség alá helyezve a készüléken a középső LED folyamatosan világít, 

az alsó pedig villog. 

3. A Z-Wave központi egységet rakja ”tanuló” módba, új eszköz 

hozzáadásához. 

4. Nyomja le és tartsa lenyomva néhány másodpercig a >||< hálózat 

gombot. 

5. Ha sikeres a párosítás, a piros ledek elalszanak majd a zöld led felvillan 

egy kis időre, majd ismét a középső piros led fog világítani, de az alsó már 

nem szabad, hogy villogjon. 

6. Sikeres párosítás esetén termosztát-relé típusú eszközként fog 

megjelenni a Z-Wave rendszerben, mint új eszköz. 

A termosztát és a kazánvezérlő összehangolása/párosítása 

1. Z-Wave központi egységében keresse ki a kazánvezérlő modul 

eszközazonosítóját (Device ID) és jegyezze fel. 

2. A Z-wave központi egységében keresse meg a Secure SRT 321 termosztát 

eszköz beállításai között az Asszociációs csoportok (Associations group) 

beállítása lehetőséget. 

3. Hozzon létre egy 2-es asszociációs csoportot (GROUP ID: 2), ha nem 

létezik ilyen. A létrehozott csoporthoz rendelje hozzá a kazánvezérlő 

modult, a korábban feljegyzett eszközazonosító megadásával. 

4. Mentse el a beállításokat. A beállítás mentése eltarthat 5 percig is. 



 

Beüzemelés Z-Wave központi egység nélkül 
1. Helyezze be a 2db AAA méretű ceruzaelemet az SRT 321 fali 

termosztátba 

2. A hátoldalon található 8 DIP kapcsoló közül az 1-es kapcsolót helyezze 

ON (felső állásba) 

 
7. A mellékelt rajz alapján kösse be az SSR 303 kazánvezérlő modult. 

 
3. Feszültség alá helyezve a készüléken a középső LED folyamatosan világít, 

az alsó pedig villog. 

4. A termosztáton található ”tárcsa” segítségével válassza az I módot, majd 

nyomja meg a tárcsát, ezzel aktiválva a termosztáton a ”tanuló” módot. 

5. A kazánvezérlő nyomja le és tartsa lenyomva néhány másodpercig a 

>||< hálózat gombot. 

6. Ha sikeres a párosítás, a piros ledek elalszanak majd a zöld led felvillan 

egy kis időre, majd ismét a középső piros led fog világítani, de az alsó már 

nem szabad, hogy villogjon. 


