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Ez a pótlap a 468 931 003 261 számú „Szerelési 
és kezelési útmutató  INSTAT 868-a1... rádió-
vevő” bázis útmutató kiegészítése. 
Ismerete csak a következő funkciók használata 
esetén szükséges: 
 kapcsoló üzemmód idővezérléssel 
(master/slave) 

 szivattyúlogika 
 kapcsolóóra. 
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1 A működés leírása 
 
Minden adó azonos 868,95 MHz frekvencián műkö-
dik. 

Ahhoz, hogy az adók és a vevő megértsék egymást 
(fix huzalozáshoz hasonlóan) és ne forgalmazzanak 
parancsokat más állomásokkal, az adók leosztanak 
egy kapcsolatszámot. Az öntanuló üzemmódban 
valamennyi állomás tárolja ezt a számot. 

A tárolt címek számából ismeri fel a vevőegység a 
funkciót. 

Kapcsoló üzemmód: 
Tárolja egy adó (helyiségszabályzó) címét. 

Kapcsoló üzemmód master/slave-vel: 
A helyiségszabályzó címén kívül a master címét is 
tárolja. 

Kapcsolóóra kimenet: 
(Ugyanannak az adónak) két címét tárolja. 

Szivattyúlogika: 
3–6 címet tárol. 

 
 

Megjegyzés: 
Az itt leírt funkciók használatához a BR1 hidat 
nyitni kell. 

 
 
1.1 - Kapcsoló üzemmód - funkció 

”Egy adó kapcsoló kimenetként működik” 
 
Egy adó vezérli a fűtés vagy hűtés BE/KI kimenetet, 
lásd 2.1 pont, 1., 2., 3. ábra. 

Az öntanulási folyamat csak egy adóra terjed ki  
(INSTAT 868-r vagy INSTAT 868-r1). 

Ez a funkció a BR1 híd nyitott és zárt állapotában 
egyaránt lehetséges. 

 
1.2 - Kapcsoló üzemmód - funkció 

master/slave-vel 
 
(INSTAT 868-r1 egyszerű adóval és INSTAT 868-r 
óratermosztáttal együttesen) 

Ez megfelel a - kapcsoló üzemmód - funkciónak, de 
a helyiség hőmérsékletét egy INSTAT 868-r rádiós 
óratermosztát (master) befolyásolja. 

Ha a master a 2   vagy 3   csökkentett hőmérséklet-
re kapcsol, akkor a slave is ennek megfelelő csök-
kentéssel működik, lásd 2.2 pont, 4., 5. ábra 

Master = INSTAT 868-r óratermosztát 

Slave = INSTAT 868-r1 egyszerű adó 

A master/slave funkció a szivattyúlogikára is hat, 
lásd 7., 8., 9. ábra. 

Az öntanulási folyamat 2 különböző adóra terjed ki. 
 
Megjegyzések: 

 A master kiesése esetén a vevőegység a komfort 
hőmérsékletre szabályoz, a lámpa villog. 

 A slave kiesése esetén a vevőegység riasztási 
állapotba vált (lásd bázis útmutató, 5.5 pont) 

 Csak automatikus üzemmódban lévő slave-ek 
(adók) követik a mastert. 

 A M/S funkció független a master üzemmódjától. 
Parti és kézi üzemmódban az adóban a heti prog-
ram kapcsolási eseményei érvényesek. Fagyvé-
delemnél a T3 hőmérsékletre fűt. Ha a napi prog-
ram aktív, az ebben beállított kapcsolási esemé-
nyek érvényesek. 

 
1.3 - Szivattyúlogika - funkció 

 
Maximum 6 adó kapcsol egy szivattyút BE/KI. 

A szivattyú lekapcsol, ha 10 perc óta az öntanulás-
ban részt vett adók közül egy sem igényelt több hőt, 
lásd 4.1 pont, 7. ábra. 

Az öntanulási folyamatban 3 vagy több adó vesz 
részt (2 adó esetén az egyiket 2-szer kell betaníta-
ni). 

Relékimenetek párhuzamos kapcsolásával a szi-
vattyúlogika 6-nál több adóra kibővíthető. 

Fordított hatásiránynál a szivattyúlogika nem lehet-
séges (J1 egy póluson dugaszolva). 
 
Szivattyúlogika master/slave-nél 

A szivattyú vevőegységének szüksége van a helyi-
ségszabályzó és a hozzátartozó master (órater-
mosztát) jeleire, lásd 4.2 pont, 8. ábra és 5. pont. 

Egy slave az eggyel alacsonyabb számú órater-
mosztátot használja masterként. 

Ezért az öntanulási folyamatot először a masteren, 
majd a hozzátartozó slave-eken, utána a következő 
masteren stb. kell elvégezni, lásd 10.c, 10.d ábra. 

Nagy zónáknál relé-vevőegységek párhuzamosan 
kapcsolhatók, itt a master betanítása minden vevőn 
megtörténik. A második vevőegységnél már csak 5 
slave-en végezhető el az öntanulási folyamat. 
 
1.4 - Kapcsolóóra kimenet - funkció 

”Egy adó vezérel kapcsolóóra kimenetként” 
 
(Csak INSTAT 868-r óratermosztáttal lehetséges) 

A kimenet bekapcsol, ha az adónál a   3 szabályo-
zási hőmérséklet (éjjeli) aktív és a felfűtési fázis 
még nem kezdődött el. 

Ez a kimenet pl. más szabályzók hőmérsékletcsök-
kentő bemenetének (TA) vezérlésére vagy a kazán-
hőmérséklet csökkentésére használható, lásd 3. 
pont, 6. ábra. 

A kapcsolóóra funkció független az adó üzemmódjá-
tól. Parti és kézi üzemmódban az adóban a heti 
program kapcsolási eseményei érvényesek. Fagy-
védelem esetén a kapcsolóóra kimenet mindig be 
van kapcsolva. Ha a napi program aktív, az ebben 
beállított kapcsolási események érvényesek. 

Az egyik óratermosztát betanítását kétszer kell 
elvégezni. 

 
1.5 Öntanulási folyamat 

 
Az öntanulási folyamat két lépésben történik. 
 
„Öntanulás/törlés": 

Ez törli az összes funkciót és megtörténik az első 
adó öntanulási folyamata. 

1. Egyszerre nyomja meg a      és a „Reset” gombot. 

2. Engedje el a „Reset” gombot 

3. Ha a lámpa világít, engedje el a      gombot. 
 Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid időre 

bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat). 

4. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és a 
lámpa kialszik. 

 
„Öntanulás": 

Megtörténik minden további adó öntanulási folyama-
ta. 

1. Nyomja meg röviden a      gombot. 

2. Ha a jelzőlámpa világít, engedje el a gombot. 
Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid időre 
bekapcsol. 

3. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és a 
lámpa kialszik. 

 
 
1.6 Aktív kapcsolatok detektálása 

 
A „Reset” megnyomása után a jelzőlámpa rövid 
időre kigyullad és mutatja a betanított kapcsolatokat. 

Ha több kapcsolat van, ezt többszöri felvillanással 
jelzi. 

A master hosszabb ideig világít, mint egy slave. 
 

Villanások száma Funkció 

1 kapcsoló üzemmód 

2 kapcsolóóra és master/slave 

3 és több szivattyúlogika 
 

 
 
 
 
 

2.1 „Kapcsoló üzemmód” master nélkül 
Egy adó működik kapcsoló kimenetként 

 
A BE/KI információ átviteléhez kapcsolatot létesít 
egy adó és egy vagy több vevő között (lásd 1., 2., 3. 
ábra). 
 
Lépések: 

1. Kapcsolja az egyik adót (INSTAT 868-r vagy 
INSTAT 868-r1) „öntanuló üzemmódba”. 

2. Végezze el az „Öntanulás/törlés” műveleteit. 

a) Egyszerre nyomja meg a     és a „Reset” gom-
bot. 

b) Engedje el a „Reset” gombot 

c) Ha a lámpa világít, engedje el a   gombot. 
Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid időre 
bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat). 

d) Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és a 
lámpa kialszik. 

3. Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” az adónál. 
 
1. ábra 
 
Egy adó (INSTAT 868-r1) vezérel egy vevőegysé-
get. 

 
 
2. ábra 
 
Egy adó (INSTAT 6-r) vezérel egy vevőegységet. 

 
 
3. ábra 
 
Egy adó több vevőegységre dolgozik 
(egyformán érvényes INSTAT 868-r készülékre) 

 
 

 
A - kapcsoló üzemmód - funkció próbája 
 
master nélkül: (hatásirány = normál) 
Vevő:  Nyomja meg a „Reset” gombot 

A lámpa csak egyszer villanhat fel rövid 
időre 

Adó:  Állítson be 30 °C-t. 
Kb. 30 másodperc után bekapcsol a kimenet 

Adó:  Állítson be 5 °C-t. 
Kb. 30 másodperc után kikapcsol a kimenet 

 
 
 
 
 

2.2 Kapcsoló üzemmód master/slave-vel (idővezérlés) 
Egy adó működik kapcsoló kimenetként 

 
A BE/KI információ átviteléhez kapcsolatot létesít 
egy adó és egy vagy több vevő között. 

Az időinformáció átviteléhez ezenkívül kapcsolatot 
létesít az egyik master és valamennyi slave között 
(lásd 4., 5. ábra). 

A slave-ek ezáltal a master időprofilját követik. 

Az időprofil független a master üzemmódjától. 

Parti és kézi üzemmódban az adóban a heti prog-
ram kapcsolási eseményei érvényesek. Fagyvéde-
lemnél a T3 hőmérsékletre fűt. Ha a napi program 
aktív, az ebben beállított kapcsolási események 
érvényesek. 
 
Elvi lépések az 5. ábra szerint: 

Először a mastert (1) kell egyszerre betanítani min-
den vevőegységénél (A...E), utána következik az 
egyes slave-ek (2, 3, 4) öntanulási folyamata. 
 
Részletesen: 

1. Végezze el a master (1) betanítását egyszerre 
minden vevőegységénél (A...E) a következők sze-
rint: 

a) Kapcsolja be a masteren (1) az „öntanuló 
üzemmódot” (lásd a hozzátartozó útmutatót) 

b) Minden érintett vevőegységen (A, B, C, D, E) 
kapcsolja be az „öntanuló üzemmódot” az 
alábbiak szerint: 

Végezze el az „Öntanulás/törlés” műveleteit. 

1. Egyszerre nyomja meg a   és a „Reset” 
gombot. 

2. Engedje el a „Reset” gombot 

3. Ha a lámpa világít, engedje el a    gombot. 
Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid idő-
re bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat). 

4. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

c) Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” a 
masternél. 

 
2. Végezze el a slave-adó betanítását vevőegysé-

génél a következők szerint: 

a) A slave-en, pl. (2) kapcsolja be az „öntanuló 
üzemmódot” 

b) A vevőegységen (B) kapcsolja be az „öntanuló 
üzemmódot” az alábbiak szerint: 

Végezze el az „Öntanulás” műveleteit. 

1. Nyomja meg röviden a      gombot. 

2. Ha a jelzőlámpa világít, engedje el a gom-
bot. Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid 
időre bekapcsol. 

3. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

c) Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” a slave-
nél. 

 
 
- Kapcsoló üzemmód master/slave-vel - 
funkció próbája 
 
masterrel: (hatásirány = normál) 
A slave-nek automatikus üzemmódban kell lennie 
Vevő:  Nyomja meg a „Reset” gombot. 
 A lámpának többször ki kell gyul-

ladnia, először hosszan a master, 
utána röviden a slave jelzéseként 

Master (adó):  Állítsa a szabályzót komfort hőmér-
séklet 1 beállításba (az idő átállítá-
sával) 

 várjon kb. 30 másodpercet. 
Slave (adó):  Nyomja meg a „Reset” gombot 
Vevő:  3-szor rövid időre bekapcsol 

 
4. ábra 
 
Egyszerű master/slave funkció 
 

 
 
 
5. ábra 
 
Egy master szabályzóval (1) (INSTAT 868-r órater-
mosztát), slave szabályzókkal (2, 3, 4) (INSTAT 
868-r1) és vevőegységekkel (A…E) (INSTAT 868-
a1) felszerelt lakást mutat. 

Ha a master pl. éjjel hőmérsékletcsökkentő módba 
kapcsol, a slave-ekkel szabályozott szobákban is 
visszaveszi a hőmérsékletet. 
 

 
 

2 Kapcsoló üzemmód funkció 

Egy adó vezérli a fűtés és hűtés BE/KI kimenetet. Nyissa a BR1 hidat 



3 Kapcsolóóra kimenet funkció 
 
Nyissa a BR1 hidat 
 
„Egy adó kapcsolóóra kimenetként működik” 
 
(Csak INSTAT 868-r óratermosztáttal lehetséges) 

Az INSTAT 868-a1 vevőt más szabályzók hőmér-
sékletcsökkentő bemenetének (TA) vezérlésére is 
használni lehet. A kimenet be van kapcsolva, ha a 
csökkentett hőmérséklet aktív (lásd 6. ábra). 

A kimenet bekapcsol, ha az adónál a     csökkentett 
hőmérséklet (éjjeli) aktív és a felfűtési fázis még 
nem kezdődött el. 

A kapcsolóóra funkció független az adó üzemmódjától. 

Parti és kézi üzemmódban az adóban a heti prog-
ram kapcsolási eseményei érvényesek. Fagyvéde-
lem esetén a kapcsolóóra kimenet mindig be van 
kapcsolva. Ha a napi program aktív, az ebben beállí-
tott kapcsolási események érvényesek. 

A kapcsolóóra funkció aktiválásához az egyik adót 
(INSTAT 868-r óratermosztátot) kétszer kell betaní-
tani (lásd 6. ábra). 

1. Kapcsolja be az adón (1) az „öntanuló üzemmó-
dot”. 
a) A vevőegységen (A) kapcsolja be az „öntanuló 

üzemmódot” az alábbiak szerint: 
Végezze el az „Öntanulás/törlés” műveleteit. 
1. Egyszerre nyomja meg a   és a „Reset” 

gombot. 
2. Engedje el a „Reset” gombot 
3. Ha a lámpa világít, engedje el a     gombot. 

Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid idő-
re bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat). 

4. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

2. Hagyja ugyanazt az adót (1) „öntanuló üzem-
módban”. 
a) Ugyanazon a vevőegységen (A) még egyszer 

végezze el az öntanulási műveletet az alábbiak 
szerint: 
Végezze el az „Öntanulás” műveleteit. 
1. Nyomja meg röviden a      gombot. 
2. Ha a jelzőlámpa világít, engedje el a gom-

bot. Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid 
időre bekapcsol. 

3. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

3. Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” az adónál. 
 
6. ábra 
 
Kapcsolóóra funkció 
 

  
TA = hőmérsékletszabályozók hőmérséklet-

csökkentő bemenete 
 
A „kapcsolóóra kimenet” funkció próbája 
 
Vevő:  Nyomja meg a „Reset” gombot. 
 A lámpának kétszer hosszan ki kell gyul-

ladnia 
Adó:  Állítsa be a csökkentett hőmérséklet 3-at 

(az idő átállításával) 
Vevő:  A lámpának 30 másodperc után be kell 

kapcsolnia 
Adó:  Állítsa a szabályzót komfort hőmérséklet 1 

beállításba (az idő átállításával) 
Vevő:  A lámpának 30 másodperc után ki kell kap-

csolnia 

 
 
 
 
 

4.1 Szivattyúlogika – master nélkül: 
 
Szivattyú-információk átviteléhez több adó és egy 
vevő között hoz létre kapcsolatot (lásd 7. ábra). 

Elvi lépések: 
Egymás után minden adón végezze el az öntanulási 
műveletet. 
Ha INSTAT 868-r óratermosztátokat is használ, 
ezeket kell utolsóként betanítani (ha más sorrendet 
használ vagy keveri a lépéseket, master/slave funk-
ciót fog kapni, lásd 10. ábra). 

Részletesen (a 7. ábra szerint): 
1. Az első adón (nem az óratermosztáton) az aláb-

biak szerint végezze el az öntanulási folyamatot: 
a) Kapcsolja be az adón (1) az „öntanuló üzem-

módot”. 
b) A vevőegységen (A) kapcsolja be az „öntanuló 

üzemmódot” az alábbiak szerint: 
Végezze el az „Öntanulás/törlés” műveleteit. 
1. Egyszerre nyomja meg a   és a „Reset” 

gombot. 
2. Engedje el a „Reset” gombot 
3. Ha a lámpa világít, engedje el a    gombot. 

Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid idő-
re bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat). 

4. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

c) Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” az adónál 
2. Minden további adón az alábbiak szerint végezze 

el az öntanulási folyamatot: 
a) Kapcsolja be az adón (2) az „öntanuló üzem-

módot”. 
b) Ugyanazon a vevőegységen (A) kapcsolja be 

az „öntanuló üzemmódot” az alábbiak szerint: 
Végezze el az „Öntanulás” műveleteit. 
1. Nyomja meg röviden a      gombot. 
2. Ha a jelzőlámpa világít, engedje el a gom-

bot. Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid 
időre bekapcsol. 

3. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

c) Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” az adónál 
3. Minden további adóhoz végezze el a 2. pont 

szerinti műveleteket. 
 
Megjegyzés: 
Ha csak egy adót kíván használni, akkor ezt az 
egyet 3-szor tanítsa be úgy, hogy közben nem lép ki 
az adón az „öntanuló üzemmódból”. 
Ha csak két adót kíván használni, akkor a két adó 
közül az egyiket 2-szer tanítsa be úgy, hogy közben 
nem lép ki az adón az „öntanuló üzemmódból”! 
Ha 6-nál több adót igényel, egy további INSTAT 
868-a1 vevőegységre van szükség. 
Kapcsolja párhuzamosan a relékimeneteket. 
 
7. ábra 
 
Szivattyúlogika két adóval 
 

 
 

A - szivattyúlogika - funkció próbája 
 
master nélkül: (hatásirány = normál) 
Vevő:  Nyomja meg a „Reset” gombot. 
 A lámpának annyiszor kell gyulladnia, 

ahány adót betanít. 
Egy  Állítson be 30 °C-t. 
adónál Kb. 30 s után a lámpának be kell kap-

csolnia. 
Minden  Állítson be 5 °C-t. 
adónál: A lámpa kikapcsol (akár 20 percig tarthat) 

 
 
 
 
 

4.2 Szivattyúlogika – masterrrel és slave-ekkel: 
 
Szivattyú-információk átviteléhez több adó és egy 
vevő között hoz létre kapcsolatot. 
Az öntanulási műveletet mindig olyan sorrendben 
kell végrehajtani, hogy a master betanítása a slave-
ek előtt történjen. 

Elvi lépések (a 8. ábra szerint): 
Először a mindenkori zóna masterét (1), majd a 
hozzátartozó slave-eket (2, 3) kell betanítani. To-
vábbi master/slave-eken az öntanulási folyamat 
ugyanezen az elven kerül végrehajtásra. 

Részletesen: 
1. A masteren (INSTAT 868-r óratermosztát) az 

alábbiak szerint végezze el az öntanulási folya-
matot: 
a) Kapcsolja be a masteren (1) az „öntanuló 

üzemmódot”. 
b) A vevőegységen (A) kapcsolja be az „öntanuló 

üzemmódot” az alábbiak szerint: 
Végezze el az „Öntanulás/törlés” műveleteit. 
1. Egyszerre nyomja meg a   és a „Reset” 

gombot. 
2. Engedje el a „Reset” gombot 
3. Ha a lámpa világít, engedje el a    gombot. 

Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid idő-
re bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat). 

4. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

c) Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” az adónál 
2. Minden további adón az alábbiak szerint végezze 

el az öntanulási folyamatot: 
a) Kapcsolja be az adón (2) az „öntanuló üzem-

módot”. 
b) Ugyanazon a vevőegységen (A) kapcsolja be 

az „öntanuló üzemmódot” az alábbiak szerint: 
Végezze el az „Öntanulás” műveleteit. 
1. Nyomja meg röviden a      gombot. 
2. Ha a jelzőlámpa világít, engedje el a gom-

bot. Megszólal a hangjelzés, a kimenet rövid 
időre bekapcsol. 

3. Ha felismerte az adót, a hangjel elhallgat és 
a lámpa kialszik. 

c) Fejezze be az „öntanuló üzemmódot” az adónál 
3. Minden további adóhoz végezze el a 2. pont 

szerinti műveleteket. 
 
Megjegyzés: 
Ha csak egy mastert és egy slave-et kíván használ-
ni, akkor az egyik slave-et kétszer tanítsa be úgy, 
hogy közben nem lép ki a slave-en az „öntanuló 
üzemmódból”. 
Ha 5-nél több slave-et igényel, egy további INSTAT 
868-a1 vevőegységre van szükség. Itt a master 
betanítását a két vevőegységgel egyidejűleg kell 
végezni. 
Kapcsolja párhuzamosan a relékimeneteket. 
 
 
 
 
A - szivattyúlogika masterrel - funkció próbája 
 
masterrel: (hatásirány = normál) 
A slave-nek automatikus üzemmódban kell lennie 
Vevő:  Nyomja meg a „Reset” gombot. 
 A lámpának annyiszor kell gyul-

ladnia, ahány adót betanít. Eköz-
ben a lámpának mindig először 
egyszer hosszabb időre kell ki-
gyulladnia a master jelzéséhez, 
majd rövidebb időre a slave-
ekhez. 

Egy adónál  Állítson be 30 °C-t. 
 Kb. 30 s után a lámpának be kell 

kapcsolnia. 
Minden adónál:  Állítson be 5 °C-t. 
 A lámpa kikapcsol (akár 20 percig 

tarthat). 

 
8. ábra 
 
Szivattyúlogika masterrel és slave-ekkel. 
Minden adó a szivattyúra dolgozik (szivattyúlogika). 
 
Ha már egyik helyiségszabályozó sem fűt, a szivaty-
tyút is kikapcsolja. A master időprofilja a slave-ekre 
is hat. 
 
 

 
 

 
4 Szivattyúlogika funkció 5 Kapcsoló üzemmód szivattyúlogikával és master/slave-vel 

 
Ez a „kapcsoló üzemmód master/slave-vel” és a „szivattyúlogika” keveréke. Minden szabályzó (adó) saját 
helyiségét vezérli. A master saját helyiségét vezérli és idővezérlést valósít meg minden helyiségben. Ezen-
kívül lekapcsolja a szivattyút, ha egy helyiség sem igényel több hőt. 
 
Elvi lépések (a 9. ábra szerint): 
A szivattyú vevőegységét (F) úgy kezeli, mint egy 
közönséges vevőt a lakóhelyiségben. Viszont erre 
az öntanulási folyamat minden esetben kiterjed. 

Részletesen (lásd 9. ábra): 
 A master (1) öntanulása minden vevőjén (A...E + F
[szivattyú-vevő]) egyszerre történik (a 2.2.1 fejezet
szerint). Ennek során a masteren mindaddig nem 
szabad kilépni az öntanuló üzemmódból, amíg be 
nem fejeződött valamennyi vevőegység betanítása. 

 Végezze el a slave (2) betanítását saját vevőegy-
ségénél (B) és a szivattyú-vevőnél (F) (a 2.2.2 feje-
zetnek megfelelően). Ennek során a slave-en 
mindaddig nem szabad kilépni az öntanuló üzem-
módból, amíg be nem fejeződött mindkét vevőegy-
ség betanítása. A 9. ábrán látható példában 2-szer 
végezze el a slave (2) betanítását a szivattyúlogika-
vevőnél (F), lásd a megjegyzést a 4.2 pontban. 

 
9. ábra 
 
Önálló helyiségszabályozás master/slave-vel és 
szivattyúlogikával. 
Mindegyik adó saját helyiségét szabályozza. Mind-
egyik adó ezenkívül a szivattyúra dolgozik (szivaty-
tyúlogika). Az INSTAT 868-r master idővezérlést 
valósít meg a slave-nél. 

 
 
A funkció próbája 
 
Külön-külön a „- Kapcsoló üzemmód masterrel - 
funkció próbája” (lásd 2.2) és a „- Szivattyúlogika 
masterrel - funkció próbája” (lásd 4.2) szerint. 

 
10. ábra 
 
Különböző adó-összeállítások szivattyúlogika esetén 
(mindig max. 6 adó betanítására kerül sor egy vevő-
egységben). 
 

 
 
10.a: 6 egyszerű adó szivattyúlogikaként működik. 

10.b: 6 egyszerű adó és egy óratermosztát szivaty-
tyúlogikaként működik (az óratermosztát be-
tanítását kell utolsóként végezni). 

10.c: Egy master 5 slave-vel szivattyúlogikaként 
működik. 

10.d: Zónaszabályozás 2 zónával. Minden zóna egy 
masterrel és 2 slave-vel rendelkezik. 

 
Megjegyzés: 

6-nál kevesebb adó betanítása is lehetséges. 
 
 

Maximum 6 adó kapcsol egy szivattyút BE/KI. A szivattyú lekapcsol, ha 10 perc óta az öntanulásban részt vett adók közül egy sem igényelt több hőt. 
A szivattyúlogika aktiválásához legalább 3 adót be kell tanítani. Nyissa a BR1 hidat 

 

6 Rövid útmutató 
„Öntanulás/törlés” 
 az adónál 
 a vevőnél 

 
1.5 

 
 Kapcsolja a készüléket „öntanuló üzemmódba” 
 Egyszerre nyomja meg a      és a „Reset” gombot 
 Engedje el a „Reset” gombot 
 Ha a lámpa világít, engedje el a     gombot - megszólal a hangjelzés - 
a kimenet rövid időre bekapcsol (akár 20 másodpercig tarthat) 

 Ha felismerte az adót - a hangjel elhallgat és a jelzőlámpa kialszik 
„Öntanulás” az adónál 
 a vevőnél 

1.5  Kapcsolja a készüléket „öntanuló üzemmódba” 
 Nyomja meg röviden a      gombot 
 Ha a jelzőlámpa világít, engedje el a      gombot. 
 Megszólal a hangjelzés, a kimenet (rövid időre) bekapcsol 
 Ha felismerte az adót - a hangjel elhallgat és a jelzőlámpa kialszik 

- Kapcsoló üzemmód - 
funkció master nélkül 
- Kapcsoló üzemmód - 
funkció masterrel 

 
2.1 
 
2.2 

 
 „Öntanulás/törlés” 

 
 Először a masterrel (óratermosztát) kell egyszerre valamennyi vevő-
egységnél elvégezni a „Öntanulás/törlés” lépéseit, majd 

 a slave-vel (egyszerű adó) a saját vevőegységénél az „Öntanulást” 
- Kapcsolóóra - funkció 3  Az óratermosztáttal hajtsa végre a „Öntanulás/törlés” lépéseit, utána 

hagyja az adót öntanuló üzemmódban, majd 
 csak a vevőn végezze el még egyszer az „Öntanulás” lépéseit 

- Szivattyúlogika - funkció 
 master nélkül 
 
 
 
 masterrel 

 
4.1 
 
 
 
4.2 

 
 Az első adón végezze el az „Öntanulás/törlés” lépéseit 
 Egymás után végezze el az összes további adóegységen az 
„Öntanulás” lépéseit (utoljára az óratermosztátokon) 

 (legalább 3 adót be kell tanítani) 
 Először a masterrel (óratermosztát) kell a szivattyúlogika-
vevőegységnél elvégezni a „Öntanulás/törlés” lépéseit, majd 

 a slave-vel (egyszerű adó) a szivattyúlogika-vevőn az „Öntanulást” 
 szükség szerint végezze el egy további masteren az „Öntanulás” 
lépéseit (legalább 3 adót be kell tanítani) 

Kapcsoló üzemmód 
szivattyúlogikával és 
master/slave-vel 

5  Először a masterrel kell elvégezni egyszerre minden vevőn (a szivaty-
tyúlogika-vevőnél is) a „Öntanulás/törlés” lépéseit, majd minden 

 slave-vel saját vevőegységénél és a szivattyúlogika-vevőnél az 
„Öntanulást”  


