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ST30 
ZigBee hőmérséklet és páraérzékelő 

 
Használati útmutató  

 
A doboz tartalma: 
 
 1 db ST30 hőmérséklet és páraérzékelő 
 2 db AAA elem 
 1 db tapadókorong 
 1 db kitámasztó kar 
 
Műszaki jellemzők:  
 

 Energiaellátás: 2db AAA elem (3V) 
 Kommunikáció: Zigbee protokoll (2.4Ghz) 
 Hőmérséklet érzékelési tartomány: -10˚C - +55˚C  
 Páratartalom érzékelési tartomány: 0% - 99.9% 

 
Az Orvibo ST30 érzékelővel (későbbiekben 'szenzor') segítségével környezetének 
hőmérsékletét és páratartalmát ellenőrizheti. FONTOS! A szenzor használatának 
feltétele az Orvibo VS20ZW Zigbee HUB megléte. A beüzemelést a HUB 
telepítésével kezdje. 
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A szenzor beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a VS20ZW Mini HUB 
megfelelően működik. Személyes adatainál, a 'My HUB'- ra kattintva ellenőrizheti 
az eszköz működését: 
 

 
 
 
Az ellenőrzés után térjen vissza a főképernyőre. Az jobb felső sarokban lévő '+' 
jellel kezdheti a szenzor hozzáadását. Válassza a 'Sensor'- t, majd a 
'Temperature and Humidity Detector'- t, majd az ST30- at. Nyomja meg a 'Next' 
gombot. 
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Helyezze be a szenzorba a hozzá adott 2db AAA-s elemet, ügyeljen a helyes 
polaritásra. A kijelzőn megjelennek az első mért értékek, ezek még pontatlanok 
lehetnek.  
 
Társítás folyamata:  
Nyomja a szenzor tetején lévő gombot hosszan. A térerőt jelző piktogramot 
figyelje, amikor megjelenik a negyedik 'pálcika' is, engedje el a gombot, a térerő 
jelzés villogni kezd. Ekkor nyomja az applikációban az 'Add now' gombot. Az app 
2 eszközt fog találni, a hőmérséklet és a páratartalom szenzort. Itt már 
beállíthatja a szenzorok nevét, melyik helyiségben találhatók, illetve a hőmérő 
esetén a megjelenítés módját. (Celsius vagy Fahrenheit) 
 

 
 

A lap alján látható 'Done' gombbal visszatérhet a főképernyőre, ahol már látható 
mindkét eszköz: 
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Az eszköz(ök) ikonjára koppintva látható az aktuális hőmérséklet/páratartalom, 
illetve némi idő elteltével az előzmények is megjelennek grafikonon.  
 
A képernyő jobb felső sarkában lévő 'Beállítások' ikonra koppintva elérhetők az 
eszköz beállításai. A 'Device Information' menüpontban pedig ellenőrizhető az 
elemek töltöttségi szintje. Alacsony töltöttségi szint elérésekor az applikáció 
automatikusan értesítést küld. 
 

 
 
 
Vezérlési lehetőségek: 
 
AC-520 HUB és további kiegészítők beiktatásával különböző rádiós (433Mhz) 
automatikákat, vagy egyéb okoseszközöket vezérelhet a szenzor segítségével.  
 
Például: adott hőmérsékleti küszöbérték (alsó vagy felső) elérésekor motoros 
redőnyt engedhet le, vagy nyithat, motoros működtetésű ablakot nyithat vagy 
zárhat, klímaberendezést indíthat, vagy állíthat le. A lehetőségekről és a 
kompatibilis eszközökről érdeklődjön a forgalmazónál. 


