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WSTĘP

1 Informacje dotyczące dokumentacji

1.1 Dokumentacja produktu

Instrukcja stanowi integralną część 
urządzenia i powinna być przekazana 
użytkownikowi po zainstalowaniu 
urządzenia.

• Prosimy przeczytać uważnie niniejszą 
instrukcję, aby zrozumieć wszystkie 
informacje i zapewnić w pełni 
bezpieczną instalację, eksploatację 
i konserwację. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za szkody 
spowodowane nieprzestrzeganiem 
zaleceń, przedstawionych w niniejszej 
instrukcji.

1.2 Dokumenty dołączone do urządzenia

 - Instrukcja obsługi

 - Instrukcja instalacji

 - Gwarancja i środki ostrożności podczas 
użytkowania

1.3 Objaśnienie symboli

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko 
porażenia prądem.

b UWAGA: Ryzyko uszkodzenia 
urządzenia lub jego otoczenia.

i WAŻNE: Przydatna informacja.

2 Opis urządzenia

2.1 Przepisy

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE wskazuje, że urządzenia 
opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z 
następującymi dyrektywami:

 - Dyrektywa Europejska nr 2004/108 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej

 - Dyrektywa Europejska nr 2006/95 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
zakresie niskiego napięcia

 - Dyrektywa dotycząca urządzeń 
telekomunikacyjnych (dyrektywa R&TTE 
99/5/CEE Rady Wspólnoty Europejskiej)

3 Zasady bezpieczeństwa i przepisy

3.1 Zasady bezpieczeństwa

e
Niewłaściwa instalacja grozi 
porażeniem prądem a nawet 
zniszczeniem urządzenia.

Wszystkie naprawy wewnątrz urządzenia 
powinny być wykonywane przez 
autoryzowany serwis Saunier Duval.

Urządzenie powinien zainstalować 
wykwalifi kowany instalator przestrzegający 
obowiązujących norm i przepisów. 

Przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa:

• Wyłączyć moduł zarządzający.

• Odłączyć zasilanie elektryczne od 
modułu zarządzającego.

• Wykonać test działania i sprawdzić 
bezpieczeństwo systemu po 
zakończonym montażu.
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3.2 Przepisy

Podczas instalowania i uruchomienia 
urządzenia, należy przestrzegać aktualnie 
obowiązujących norm i przepisów.

4 Recykling

i
Recykling opakowania powinien 
zostać wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

4.1 Urządzenie

Urządzenie wykonane jest w większości z 
materiałów podlegających recyklingowi.

Symbol ten oznacza, że 
urządzenie to nie powinno być 
wyrzucane z innymi odpadami 
domowymi, oraz, że podlega 
ono zbiórce selektywnej w celu 
odzysku, ponownego użycia i 
recyklingu. 

Przekaż urządzenie do odpowiedniego 
punktu zbiórki w celu obróbki, odzysku i 
recyklingu odpadów.

i
Przestrzegając przepisów, 
pomagasz środowisku 
naturalnemu i przyczyniasz się 
do ochrony zasobów naturalnych 
i ludzkiego zdrowia.

4.2 Opakowanie

Zalecamy poddać opakowanie urządzenia 
recyklingowi w sposób odpowiedzialny .

• Sortuj odpady w celu oddzielenia tych 
elementów, które mogą być poddane 
recyklingowi (tektury, tworzywa 
sztuczne...) i tych, które nie mogą 
być poddane recyklingowi (opaski 
mocujące...) 

• Likwiduj odpady zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

INSTALACJA

5 Wybór miejsca instalacji

5.1 Regulator pokojowy

• Objaśnić poniższe wymogi 
użytkownikowi urządzenia.

• Podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Urządzenie można zainstalować:

 - w pomieszczeniu nie narażonym na 
zamarzanie, 

 - w sposób zapewniający optymalny 
pomiar temperatury otoczenia, 
umieszczając je:

 - na wewnętrznej ścianie głównego 
pomieszczenia mieszkania,

 - na wysokości około 1,50 m od ziemi 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Nie należy instalować urządzenia:

 - w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki, ściany kominów, odbiorniki 
telewizyjne oraz w miejscu narażonym 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych,

 - nad kuchenką, znad której mogłyby się 
unosić para i tłuste opary,

 - na zimnych ścianach, 

 - między meblami, za zasłonami lub 
innymi przedmiotami, które mogłyby 
zakłócić pomiar temperatury w 
pomieszczeniu,

 - w pomieszczeniu silnie zakurzonym 
lub w którym powietrze może stać się 
przyczyną korozji,

 - w miejscu narażonym na przeciągi (drzwi 
lub okna).

INSTALACJA

PL



0020138219_00_PL - 10/11 - Saunier Duval - 5 -

5.2 Lista dostarczonego wyposażenia

Regulator pokojowy EXACONTROL 
E7R dostarczony jest z następującym 
wyposażeniem:

 - Regulator pokojowy

 - Wspornik ścienny regulatora 
pokojowego

 - Woreczek z 2 śrubami mocującymi i 
kołkami

 - 4 baterie ALKALICZNE «AA LR6»

6 Mocowanie

6.1 Regulator pokojowy

• Upewnić się, że podłoże do którego 
będzie mocowane urządzenie wykonane 
jest z wytrzymałego materiału.

• Ustalić miejsce montażu.Patrz rozdział 
„Wybór miejsca instalacji”.

1

2

3

4

5

6

A

B

Opis
1 Wywiercone otwory
2 Śruby mocujące
3 Otwory mocujące
4 Wspornik regulatora temperatury
5 Kołki
6 Regulator pokojowy  

• Przyłożyć wspornik regulatora 
pokojowego (4) do ściany.

• Wywiercić (A) otwory (1) na śruby 
mocujące pokrywające się z 2 otworami 
mocującymi (3) wspornika ściennego (4).

• Wsunąć kołki (5) w wywiercone otwory 
(1).

• Przymocować (B) wspornik regulatora 
pokojowego (4) za pomocą śrub 
mocujących (2).

• Wsunąć regulator pokojowy (6) we 
wspornik (4).

7 Połączenia elektryczne

7.1 Parowanie (rozpoznawanie) urządzeń

Należy sparować regulator pokojowy 
z modułem zarządzającym systemu 
grzewczego (patrz instrukcja instalacji 
modułu zarządzającego).

8 Uruchomienie

8.1 Kocioł i inne urządzenia instalacji

Uruchomić kocioł i inne urządzenia 
instalacji (patrz poszczególne podręczniki 
instalacji).

8.2 Regulator pokojowy

• Wyjąć izolator znajdujący się w komorze 
baterii.

Regulator pokojowy wyświetla komunikat, 
że nie jest podłączony.

INSTALACJA
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• Wykonać parowanie regulatora 
pokojowego w zależności od posiadanej 
konfi guracji instalacji (patrz rozdział 
«Parowanie (rozpoznawanie) 
urządzeń»).

• Otworzyć całkowicie wszystkie 
zawory termostatyczne grzejników w 
pomieszczeniu, w którym zainstalowany 
jest regulator pokojowy.

9 Dostęp do menu instalatora

• Nacisnąć przycisk: 
przez 7 sekund.

• Wprowadzić kod dostępu do menu 
instalatora.

10 Opis menu instalatora

Menu Nawigacja

Używać przycisku: 

Wybrać przyciskiem:

Nacisnąć przycisk:
-  by powrócić do 

ekranu głównego menu 
instalatora

-  przez 3 sekundy, 
aby powrócić do ekranu 
głównego użytkownika.

10.1 Funkcje

i
Włączenie/wyłączenie funkcji 
ma wpływ na ich dostępność w 
menu użytkownika.

10.1.1 Ogrzewanie

Menu Nawigacja

Nastawienie temperatury 
otoczenia.

Skorygowanie pomiaru 
temperatury otoczenia.

10.1.2 Ciepła woda

Menu Nawigacja

Włączenie lub wyłączenie 
funkcji ciepłej wody

Włączenie lub wyłączenie 
programu przygotowywania 
c.w.u.

10.1.3 Chłodzenie

Menu Nawigacja

Włączenie lub wyłączenie 
funkcji chłodzenia.

Włączenie lub wyłączenie 
programu chłodzenia.

INSTALACJA
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10.2 Opcje

Menu Nawigacja

Uruchomienie lub 
wyłączenie wskaźnika 
efektywności energetycznej.

Regulację daty i godziny.

Wybór języka.

Wyświetlenie informacji: 
strefa, typ i wersja 
oprogramowania regulatora 
pokojowego.

10.3 Radio

Menu Nawigacja

Ustanowienie połączenia 
między modułem 
zarządzającym i regulatorem 
pokojowym.

Sprawdzenie jakości sygnału 
radiowego (regulator i sonda 
temperatury zewnętrznej).

11 Kontrola / Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić 
jego prawidłowe działanie:

• Włączyć urządzenie zgodnie ze 
wskazówkami instrukcji obsługi i 
sprawdzić prawidłowe działanie.

• Skontrolować wszystkie elementy 
sterujące i zabezpieczające, ich nastawy 
i stan ich działania.

12 Informacje dla użytkownika

W kwestii instalacji:

 - wyjaśnić użytkownikowi funkcjonowanie 
urządzenia, urządzeń zabezpieczających 
i – w razie konieczności – wykonać 
prezentację i odpowiedzieć na pytania,

 - przekazać użytkownikowi wszystkie 
dokumenty dotyczące urządzenia, 

 - jeśli konieczne wypełnić dokumenty,

 - poinformować użytkownika, jakie 
środki ostrożności należy podjąć, aby 
nie uszkodzić systemu, urządzenia i 
pomieszczenia,

 - przypomnieć użytkownikowi o 
konieczności wykonania rocznego 
przeglądu urządzeń.

INSTALACJA
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KONSERWACJA

13 Diagnostyka usterek

i
Usterki opisane w tym rozdziale 
powinny być usuwane przez 
uprawnionego serwisanta 
Saunier Duval.

W instrukcji obsługi znajduje się lista 
błędów wyświetlanych przez regulator.

W przypadku nieprawidłowości:

• Sprawdzić komunikaty o błędzie w 
strefi e wyświetlania komunikatów 
regulatora pokojowego.

KONSERWACJA
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DANE TECHNICZNE

14 EXACONTROL E7R

Opis Jednostka ExaCONTROL E7R
Średni zasięg w otwartej przestrzeni (*) m 100
Średni zasięg w mieszkaniu (*) m 25
(*) Wartość zmienna w zależności od warunków instalacji i środowiska elektromagnetycznego
Regulator pokojowy
Maksymalna dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowane jest urządzenie

°C 50

DANE TECHNICZNE
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SAUNIER DUVAL

Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 13

www.saunierduval.pl

Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa

Infolinia : 801 806 666
info@saunierduval.pl


