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JAK UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE ?
1 Dokumenty dołączone do
urządzenia:
- Instrukcja obsługi,
- Instrukcja instalacji,
- Gwarancja i środki ostrożności podczas
użytkowania.
• Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
odwiedzić stronę www.saunierduval.pl
lub skontaktować się z Infolinią
Saunier Duval dostępną pod numerem
telefonu 801 80 66 66.

4

Przycisk menu
umożliwia:
Przejście do głównego menu.
Powrót do ekranu głównego
(w każdej chwili).
5
Strefa wyświetlania aktualnego trybu pracy
6
Strefa wyświetlania komunikatów
7
Dzień tygodnia
8
Aktualna godzina
9
Aktualna data
10 Temperatura w pomieszczeniu*
11 Temperatura zewnętrzna zmierzona przez
sondę temperatury zewnętrznej (jeżeli jest
podłączona)

i

Regulator pokojowy dokonuje
optymalnego pomiaru gdy
znajduje się w swoim wsporniku
ściennym.

2 Opis ekranu głównego
6

7

5

8

4

9

3

10

2

11

1

Opis

PL

1

Przycisk przewijania (góra/dół)
umożliwia:
Poruszanie się po menu.
Zmniejszenie/zwiększenie nastawy
regulowanego parametru.

2

umożliwia:
Przycisk wyboru
Zatwierdzenie wyboru lub ustawienia.

3

umożliwia:
Przycisk powrotu
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniego ustawienia.
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(*) Uwaga: odczyt temperatury w
pomieszczeniu może się zmienić
gdy regulator trzymany jest w
ręce.

2.1

Status regulatora pokojowego

Regulator pokojowy może być regulatorem
głównym lub dodatkowym:
Główny
Regulator pokojowy mający w instalacji
przypisany status nadrzędny, określany
jako «główny», posiada wszystkie dostępne
funkcje. Instalacja posiada tylko jeden
«główny» regulator pokojowy. Z reguły
znajduje się on w głównym pomieszczeniu
mieszkania (domu).
Dodatkowy
Regulator pokojowy mający w instalacji
przypisany status podrzędny, określany
jako «dodatkowy», umieszczony jest
w innej strefie grzewczej i posiada
ograniczoną liczbę funkcji.
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i

Jeżeli instalacja zawiera:
- Tylko jeden regulator
pokojowy to ma on status
«główny».
- Wiele regulatorów
pokojowych to tylko jeden z
nich ma status «główny» a
pozostałe mogą mieć tylko
status «dodatkowy». Każdy
regulator pokojowy w trakcie
instalacji zostaje przypisany
do danej strefy grzewczej
i powinien być używany
wyłącznie w tej strefie.

3.1

Ogrzewanie

Menu

Zaprogramowanie pracy na
ogrzewanie
Zmianę chwilową programu
(jeżeli jest włączony)

3.2

Ciepła woda**

Menu

Regulację temperatury
ciepłej wody użytkowej
Zaprogramowanie pracy na
przygotowywanie ciepłej
wody użytkowej

3 Opis menu głównego

Zmianę chwilową programu
(jeżeli jest włączony)

Nawigacja
Poruszanie się za pomocą
przycisku:
Nacisnąć przycisk:
aby powrócić do poprzedniego
ekranu.
Wybrać przyciskiem:

Nacisnąć przycisk:
aby powrócić do ekranu
głównego (w każdej chwili).

i

(**) Funkcje dostępne w
zależności od konfiguracji
systemu.

i

Ekran przechodzi w stan
czuwania (gaśnie) po
jednej minucie nieużywania
przycisków.
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Menu umożliwia:
Włączenie lub wyłączenie
przygotowywania ciepłej
wody użytkowej

• Możliwości i funkcje wynikające z
poszczególnych statusów regulatorów
przedstawiono w rozdziale «Zestawienie
dostępnych menu i funkcji».

Menu

Menu umożliwia:
Włączenie lub wyłączenie
ogrzewania

3.3

Chłodzenie**

Menu

Menu umożliwia:
Włączenie lub wyłączenie
chłodzenia
Zaprogramowanie pracy na
chłodzenie
Zmianę chwilową programu
(jeżeli jest włączony)
Regulację żądanej
temperatury

PL
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3.4

Tryb wakacje

Menu

Menu umożliwia:

4.1

Podanie okresu
nieobecności

> następnie
• Nacisnąć przycisk
wybrać na ekranie > Ogrzewanie >
program > programuj > wybrać dzień.

Włączenie lub wyłączenie
trybu wakacyjnego

3.5

Inne ustawienia

Menu

4 Programowanie
Program ogrzewania

Programowanie dnia zaczyna się
od godziny 00:00, dostępnych jest
maksymalnie 7 przedziałów czasowych w
ciągu 24 godzin.

Menu umożliwia:
Regulację daty i godziny
Wybór języka
Personalizację nazwy
urządzenia
Włączenie lub wyłączenie
blokady klawiatury
Ustawienie jasności i
kontrastu ekranu
Powrót do nastaw
fabrycznych
Wyświetlenie informacji:
strefa, typ i wersja
oprogramowania regulatora
pokojowego

3.6

Wskaźnik efektywności
energetycznej**

Menu

Menu umożliwia:

Wyświetlenie wskaźnika
efektywności energetycznej
instalacji.
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• Zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą
zadaną wartość
przycisku
temperatury otoczenia i zatwierdzić
.
przyciskiem
• Ustawić koniec przedziału czasowego
i zatwierdzić
za pomocą przycisku
przyciskiem
.
• Powtórzyć operację programowania,
jeżeli przedział czasowy ma być
zmieniony.
Aby zmienić nastawę:
(cofanie) lub
• Za pomocą przycisku
(do przodu) podświetlić daną
nastawę.
• Zmienić temperaturę lub godzinę za
i zatwierdzić
pomocą przycisku
.
przyciskiem
W celu skasowania przedziału czasowego:

i
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(**) Funkcja dostępna w
zależności od konfiguracji
systemu.

Kasowanie zostaje wykonane:
- Przedział po przedziale,
- Od ostatniego do pierwszego przedziału.
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• Naciśnij przycisk
w celu
podświetlenia ostatniego ustawionego
przedziału czasowego.

• Naciśnij przycisk
wyświetlenia

.

w celu

• Do programu chłodzenia: Nacisnąć
przycisk
> następnie wybrać
na ekranie > Chłodzenie > program >
programuj > wybrać dzień.

Wyświetlacz przechodzi automatycznie
i wymazuje zaprogramowaną
na
temperaturę.

• Określ przedziały czasowe na tej
samej zasadzie jak w przypadku
programu ogrzewania (patrz «Program
ogrzewania»).
Ustawienia poprzedzającego przedziału
czasowego zostają wtedy zastosowane aż
do godziny
.
lub
• Zatwierdź przyciskiem
wymaż inny przedział czasowy.
W celu wymazania innego przedziału
czasowego:
w celu
• Naciśnij przycisk
podświetlenia poprzedniego przedziału
czasowego i rozpocznij na nowo opisane
czynności.
4.2

• Zmień lub skasuj zaprogramowane
przedziały czasowe (maksymalnie 7
przedziałów w ciągu 24 godzin).

i
4.2.1

(**) Funkcje dotępne w
zależności od konfiguracji
systemu.
Kopiowanie dnia

Funkcja pozwala zastosować nastawy z
jednego dnia w innych dniach.

Programy podgrzewania ciepłej wody
użytkowej i chłodzenia (**)

PL

• Do programu podgrzewania ciepłej wody
>
użytkowej: Nacisnąć przycisk
następnie wybrać na ekranie > Ciepła
woda > program > programuj > wybrać
dzień.
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Po zaprogramowaniu dnia, powrót do
ekranu wyboru dnia do zaprogramowania
odbywa się automatycznie.
• Wybrać funkcję (kopiuj dzień) i
zatwierdzić przyciskiem

.

4.4

Tryb wakacje

>
• Nacisnąć przycisk
następnie wybrać na ekranie > Tryb
wakacje > programuj.

• Wybrać dzień do skopiowania za
i zatwierdzić
pomocą przycisków
.
przyciskiem
• Skopiować do dnia lub grupy wybranych
i
dni za pomocą przycisków
.
zatwierdzić przyciskiem
4.3

Zmiana chwilowa (bieżący program
aktywny)

Funkcja ta umożliwia dokonanie
tymczasowej zmiany bieżącego programu.

• Pamiętaj, aby w menu trybu wakacji
ustawić odpowiednią temperaturę
otoczenia podczas nieobecności.

• Na głównym ekranie nacisnąć przycisk
.

4.5

• Wybierz program, którego chwilowa
zmiana dotyczy.**
• Wybierz nastawę i czas zakończenia
zmiany chwilowej.
Aby anulować:
• Na głównym ekranie nacisnąć przycisk
.

PL

• Ustaw początek i koniec twojej
nieobecności (dzień i godzina).

• Wybrać zmianę lub zmiany chwilowe,
które mają być anulowane.**

i
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(**) Funkcja dostępna w
zależności od konfiguracji
systemu.

Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe

System ochrony przeciwzamrożeniowej
urządzenia steruje włączeniem
funkcji ogrzewania gdy temperatura w
pomieszczeniu, w którym zainstalowane
jest urządzenie, spadnie poniżej 5 °C lub
gdy temperatura zewnętrzna wynosi poniżej
3 °C (gdy podłączona sonda temperatury
zewnętrznej).
• W przypadku dłuższej nieobecności i
związanym z nią odłączeniem zasilania
kotła i mieszkania (domu) należy
wezwać uprawnionego serwisanta, który
opróżni instalację i zabezpieczy obieg
grzewczy dodając specjalny środek
przeciw zamarzaniu.
• Dalsze informacje znajdą Państwo w
instrukcji urządzenia grzewczego.

b

UWAGA: Obieg wody użytkowej
(zimnej i ciepłej) nie jest
chroniony przez kocioł.

0020138218_00_PL - 10/11 - Saunier Duval

JAK UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE ?
4.6

Zestawienie dostępnych menu i
funkcji**

i

Menu i funkcje

(**) Funkcje dotępne w
zależności od konfiguracji
systemu.
Regulator pokojowy
główny

dodatkowy(e)

Ogrzewanie
Włączenie/wyłączenie ogrzewania
Włączenie/wyłączenie programu ogrzewania
Programowanie przedziałów czasowych działania ogrzewania
Chwilowa zmiana programu
Ciepła woda
Włączenie/wyłączenie podgrzewania ciepłej wody
Regulacja temperatury wody
Włączenie/wyłączenie programu podgrzewania wody
Programowanie przedziałów czasowych podgrzewania wody
Chwilowa zmiana programu

-

Chłodzenie
Włączenie/wyłączenie chłodzenia
Włączenie/wyłączenie programu chłodzenia
Programowanie przedziałów czasowych chłodzenia
Regulacja temperatury
Chwilowa zmiana programu
Wakacje
Włączenie/wyłączenie trybu wakacji
Konfiguracja parametrów układu na czas wakacji

-

Inne ustawienia
Ustawienie aktualnej daty
Ustawienie aktualnej godziny
Wybór języka

-

Nazwa przypisana do regulatora pokojowego
Włączenie lub wyłączenie automatycznej blokady klawiatury

PL

Ekran (jasność i kontrast)
Powrót do ustawień fabrycznych
Ogólne informacje regulatora pokojowego
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5 Moduł zarządzający
Examaster to moduł regulacji i kontroli.
Zarządza on wszystkimi systemami w
mieszkaniu lub domu (ogrzewanie/
chłodzenie i ciepła woda) w taki sposób,
aby ograniczyć do niezbędnego minimum
zużycie nośników energii i obniżyć
związane z tym koszty.
Konfiguracja modułu zarządzającego uzależniona od zastosowanych urządzeń
i modułów - powinna być wykonana przez
instalatora posiadającego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Moduł
zarządzający - bazując na własnych
nastawach - wykorzystuje zewnętrzne
informacje pochodzące od urządzeń,
regulatora pokojowego (lub regulatorów),
sensora temperatury zewnętrznej, itp.
Instalator i serwisant wykorzystują moduł
zarządzający jako terminal, pozwalający
im na uzyskanie dostępu do wszystkich
niezbędnych informacji i ustawień, zarówno
na etapie instalowania jak i konserwacji.
5.1

Opis
1
Przycisk strzałka w dół
2
Przycisk powrotu
3
Przycisk wyboru
4
Przycisk menu
5
Przycisk strzałka w górę

5.2

Opis przycisków

Przyciski

Opis
Przycisk wyboru
Przycisk pozwala wyświetlić:
- Stan urządzeń i systemu.
- Opis działania i ewentualnych
błędów poszczególnych
urządzeń.
Przyciski strzałek w dół i w górę,
powrotu, i menu
Przyciski zarezerwowane są
dla menu profesjonalnego
(instalatora i serwisanta).

5.3

Ekran główny
Opis

Rysunek urządzenia

2

3

1

PL

1
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2

3

4

5

Opis
1
Wyświetlenie efektywności energetycznej
2
Aktualna data
3
Aktualna godzina
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Data i godzina
Data i godzina ustawiane są w regulatorze
pokojowym.
Wyświetlenie efektywności systemu
Wskaźnik efektywności obliczany jest na
podstawie sprawności wszystkich urządzeń
w ciągu ostatnich 24 godzin. Kursor
przesuwa się po skali z podziałką od A do
D.
Klasa

Objaśnienie

A

Wysoka

B

Dobra

C

Standardowa

D

Słaba

Stan urządzenia i systemu
Kontrola stanu każdego elementu instalacji
odbywa się bez przerwy.

Możliwy jest następujący wynik:
- ok,
- błąd,
- - - (element nie podłączony).
Jeżeli moduł zarządzający wskazuje
«OK» dla wszystkich urządzeń to nie
trzeba wykonywać żadnych czynności
serwisowych.
Czynności jakie należy wykonać kiedy
moduł zarządzający wskazuje «błąd»,
zostały opisane w rozdziale dotyczących
usuwania awarii w niniejszej instrukcji.
Ekran informujący o stanie urządzeń i
systemu wyświetla się dopóki jest błąd w
pracy systemu.
Wskazanie «_ _» wymaga sprawdzenia,
czy zasilanie urządzenia jest prawidłowe
i czy jest on podłączony do modułu
zarządzającego.
Poziomy priorytetu poszczególnych funkcji
Poziomy
priorytetu

Funkcja

1

Zabezpieczenie
przecizamrożeniowe

2

Ciepła woda użytkowa

3

Ogrzewanie

4

Chłodzenie

5

Opcje

• Nacisnąć przycisk «ok», aby
natychmiast wyświetlić stan instalacji.
Po sprawdzeniu instalacji, moduł
zarządzający wyświetla wynik dla każdego
elementu oraz ciśnienie w obiegu
grzewczym.
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POTRZEBUJESZ POMOCY?

Ostrzeżenie

Postępowanie

6 Usuwanie awarii
Patrz instrukcja kotła, aby
zwiększyć ciśnienie w
obiegu c.o.

W tym rozdziale zamieszczono zestawienie
wszystkich komunikatów jakie mogą być
wyświetlane na regulatorze i module
zarządzającym oraz opisano działania
naprawcze, umożliwiające przywrócenie
prawidłowego działania urządzeń.
• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo
pomimo wykonania zaleceń dotyczących
usunięcia problemu, prosimy wyłączyć
urządzenie i wezwać uprawnionego
serwisanta.

Wezwać serwis (na ekranie
może być wyświetlony
numer telefonu).

7 ExaControl E7R S - błędy
Ostrzeżenie

Sensor temperatury
zewnętrznej nie przesłał
jeszcze wskazania
temperatury.
Jeżeli problem utrzymuje
się przez ponad 30 minut
należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.

Postępowanie
Sprawdzić, czy system
grzewczy jest pod
napięciem.
Patrz instrukcja kotła.

Wymienić baterie zgodnie
z zaleceniami (patrz
«Wymiana baterii»).

Brak
wyświetlenia
na ekranie
regulatora
temperatury

7.1

Sprawdzić czy:
- baterie regulatora
temperatury znajdują się w
komorze baterii
- bieguny baterii nie zostały
odwrócone
- baterie nie są zużyte. W
takim wypadku wymienić je
na nowe.

Wymiana baterii

Patrz instrukcja kotła w celu
jego ponownej inicjalizacji.

PL
Gdy na głównym ekranie wyświetla się
komunikat „Słaba bateria - Zmień baterię”,
czas żywotności baterii wynosi około
jednego miesiąca.
- 12 -
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Uwagi:
- Jeżeli baterie nie zostaną wymienione
na czas, kocioł będzie działał nie
uwzględniając danych z regulatora
pokojowego.
- Nastawy urządzenia zostają zachowane w
przypadku wymiany baterii
- Wyczyścić komorę baterii przed
włożeniem nowych.
- Nie łączyć baterii zużytych z nowymi ani
też baterii różnego typu.

• Zdjąć klapkę komory baterii (1)
regulatora (4) przestrzegając kolejności
wykonywania czynności od (A) do (C).
• Wyjąć baterie (2).
• Wymienić baterie na nowe baterie
ALKALICZNE typu „AA LR6”
przestrzegając położenia biegunów
(«+» i «-»).

i

- Nie używać akumulatorków.
- Nigdy nie narażać baterii na nadmierne
działanie ciepła lub płomieni, nie
rozbierać ich i pilnować, aby nie doszło
do zwarcia.
- W przypadku wycieku elektrolitu i
kontaktu ze skórą lub ubraniem, należy
natychmiast spłukać go wodą.

Baterii nie wolno wyrzucać
razem z odpadami domowymi,
należy je usuwać zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

8 Examaster
Jeżeli moduł zarządzający przestał
kontrolować instalację, to poszczególne
urządzenia użyją swych własnych ustawień
według których będą pracować.
8.1

Błąd (błędy) systemu

4

3
2

• Nacisnąć przycisk
zarządzającego.

C

modułu

1
A

PL
B

Opis
1
Klapka baterii
2
Baterie
3
Komora baterii
4
Regulator pokojowy
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POTRZEBUJESZ POMOCY?
Moduł zarządzający wyświetla informacje
dotyczące błędu:
- dane urządzenia,

Błąd modułu zarządzającego

Moduł zarządzający nie wyświetla żadnej
informacji na ekranie.
• Wykonać następujące czynności
kontrolne:

- kod błędu,
- opis błędu.
• Nacisnąć przycisk
zarządzającego.

8.2

modułu

Jeżeli błąd wymaga interwencji serwisanta.
Moduł zarządzający wyświetla informacje
dotyczące autoryzowanego serwisu:

- Sprawdzić, czy nie ma przerwy w
zasilaniu elektrycznym.

2

1
- nazwa autoryzowanego serwisu,
- nr telefonu instalatora lub serwisanta
(jeżeli został wpisany podczas
instalacji).
• Wybrać numer telefonu podany na
ekranie.
modułu
• Nacisnąć przycisk
zarządzającego, aby powrócić do
ekranu «stan urządzenia».
Jeżeli moduł zarządzający wyświetla ekran
«stan urządzenia».

PL

Opis
1
Moduł zarządzający
2
Włącznik On (I) / Oﬀ (O)

- Sprawdzić położenie włącznika modułu
zarządzającego. Powinien być ustawiony
na (I).
- Sprawdzić czy do modułu
zarządzającego doprowadzone jest
zasilanie oraz skontrolawać bezpieczniki
w mieszkaniu.

• Postępować zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie regulatora
pokojowego i sprawdzić w instrukcji
obsługi jakie czynności należy wykonać.

- 14 -
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