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1 Informacje ogólne
ExaCONTROL 7 radio jest termostatem 
pokojowym programowanym tygodniowo, 
zapewniającym komfort ogrzewania 
dopasowany do Państwa potrzeb, 
życzeń, przyzwyczajeń, z uwzględnieniem 
okresów nieobecności w mieszkaniu.

Instalacja i pierwsze uruchomienie 
urządzenia, mogą zostać wykonane 
wyłącznie przez osoby uprawnione. 
Są one odpowiedzialne za prawidłowe 
podłączenie i uruchomienie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

W sprawie obsługi bieżącej (przeglądów) i 
napraw urządzenia należy zwrócić się do 
autoryzowanego serwisu.

2 Przechowywanie dokumentów

Prosimy przechowywać niniejszą 
instrukcję, oraz wszystkie dokumenty 
towarzyszące "w zasięgu ręki", 
aby można było w razie potrzeby 
wykorzystać zawarte w nich informacje.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, 
za szkody powstałe na skutek 
nieznajomości treści niniejszej instrukcji.

•
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3  Bezpieczeństwo
Należy bezwzględnie przestrzegać 
następujących przepisów bezpieczeństwa 
i zaleceń:

Nie wprowadzać żadnych zmian:
w samym urządzeniu,
w otoczeniu urządzenia.

Nie wolno samodzielnie robić 
przeglądów, ani też dokonywać 
jakichkolwiek napraw urządzenia.

Nie zmieniać warunków technicznych 
i architektonicznych w otoczeniu 
urządzenia, mogących wywierać wpływ 
na bezpieczeństwo jego działania.

•
-
-

•

•

4 Gwarancja producenta / 
Odpowiedzialność

Gwarancja jest ważna wyłącznie z 
dowodem zakupu.

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą 
tylko urządzenia do którego odnosi się 
niniejsza instrukcja obsługi.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval 
Sp. z o.o. dotyczy urządzeń marki Saunier 
Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna 
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 
udziela gwarancji prawidłowego działania 
urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia 
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sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi 
przysługuje prawo do bezpłatnych napraw 
wad urządzenia powstałych z winy 
producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika 
niesprawności urządzeń są przyjmowane 
pod numerem Infolinii Saunier Duval: 
0 801 806 666, lub pod numerem 
telefonu firm uprawnionych do „Napraw 
Gwarancyjnych”, których spis znajduje się 
na www.saunierduval.pl.

5  Przewidziane użytkowanie 
urządzenia

Urządzenie zostało wyprodukowane 
zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi i obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa.

Urządzeniem tym jest programowany 
termostat pokojowy, służący do 
sterowania instalacji centralnego 
ogrzewania, w zależności od temperatury 
panującej w pomieszczeniu, w którym 
jest on zainstalowany i zarejestrowanego 
programu ogrzewania.
Każde inne użytkowanie będzie uważane 
jako nieodpowiednie i niedopuszczalne.
Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia lub 
straty powstałe na skutek użytkowania 
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urządzenia w sposób nie zgodny z 
przeznaczeniem.
Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie 
użytkownik.
Pojęcie przewidzianego użytkowania, 
zawiera w sobie również przestrzeganie 
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, 
poradniku instalatora i we wszystkich 
dokumentach towarzyszących oraz 
przestrzeganie zasad instalacji i obsługi..

6  Obsługa bieżąca

Powłoki urządzenia czyści się 
przypomocy czystej lub lekko zwilżonej 
szmatki.

Prosimy sprawdzić, czy woda nie 
dostaje się do wnętrza urządzenia.

•

•

Nie stosować preparatów ściernych lub 
czyszczących, które mogłyby uszkodzić 
powłoki zewnętrzne lub elementy z 
tworzywa.

7  Recyrkulacja
Urządzenie składa się w znacznym 
stopniu z materiałów podlegających 
recyklingowi.

Opakowanie, urządzenie, oraz 
wypełnienie opakowania nie powinny być 
wyrzucane wraz ze śmieciami domowymi, 
ale powinny zostać usunięte zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

•
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8 Użytkowanie urządzenia

8.1 Tablica wskaźników

1

3

2

4

5
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Legenda
1  Wyświetlacz
2 Przycisk 
3 Przycisk 
4 Przycisk 
5 Przycisk 

8.2  Opis wyświetlacza

2

1

3

4

5

89

7

6

10

Legenda
1 Chwilowa zmiana nastawy temperatury 

otoczenia
2 Tryby działania
3 Wielofunkcyjna strefa wyświetlania (1)
4 Dni tygodnia 
5 Wielofunkcyjna strefa wyświetlania (2)
6 Obieg ogrzewania
7 Menu informacji
8 Menu instalatora
9 Menu programowania
10 Funkcja "Wakacje"
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8.3 Opis przycisków

8.3.1 Przycisk 
Poprzez kolejne wciskanie przycisku  

, uzyskuje się dostęp do 
następujących ustawień:

Ilość 
przyciśnięć

Opis

1 Wybór trybu działania

2 Ustawienie temperatury 
ogrzewania "Confort"

3 Ustawienie temperatury 
ogrzewania "Eco"

4 Funkcja "Wakacje"

5 Ustawienie bieżącego dnia 
tygodnia

Ilość 
przyciśnięć

Opis

6 Ustawienie godziny

8 Ustawianie daty

8.3.2 Przycisk 
Naciskając na przycisk :

kolejno: można wyświetlać 
poszczególne ustawienia urządzenia.
na 5 sekund: uzyskuje się dostęp do 
regulacji programu ogrzewania.

8.3.3 Przycisk 
Naciskając na przycisk , zmniejsza się 
regulowaną wartość.

-

-
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8.3.4 Przycisk 
Naciskając na przycisk , zwiększa się 
regulowaną wartość.

8.4 Wyświetlanie ekranu głównego
Przy pierwszym włączeniu, wyświetla się 
ekran główny.

1

2

3

4

Legenda
1 Aktualny tryb działania

2 Wewnętrzna temperatura w 
pomieszczeniu

3 Bieżący dzień tygodnia
4 Aktualna godzina 

8.5 Wybór trybu działania

Z ekranu głównego, wcisnąć przycisk  
 aby zmienić tryb działania 

urządzenia.	
Symbol  miga.

Użyć przycisków  i   w celu 
wybrania trybu działania instalacji.

Symbol wybranego trybu działania miga.

•

•
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Symbole Tryb działania

Automatyczny: W zależności od okresów programu ogrzewania, następuje 
przełączenie trybu działania urządzenia na  Confort lub 	Eco.

Confort: Ogrzewanie funkcjonuje w zależności od ustawionej temperatury Confort.

Eco: Ogrzewanie funkcjonuje w zależności od ustawionej temperatury Eco.

Stop:  Kocioł jest wyłączony. Funkcja zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego 
urządzenia zostaje aktywowana.

Ustawienie zostało zatwierdzone:
automatycznie po 10 sekundach: 
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku	 : 
wyświetla się kolejna nastawa.

-

-
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8.6 Wartość nastawy temperatury 

8.6.1 Ustawienie temperatury 
ogrzewania "Confort" 

Z ekranu głównego, wcisnąć 2 razy 
przycisk .

Użyć przycisków  i  w celu 
ustawienia temperatury "Confort" .	

•

•

Ustawiona temperatura miga.

	 Wartość nastawy 
temperatury (°C)

min. 5

zalecana 20

maks. 30

Ustawienie zostało zatwierdzone:
automatycznie po 10 sekundach: 
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku	 : 
wyświetla się kolejna nastawa.

-

-
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8.6.2 Ustawienie temperatury 
ogrzewania "Eco"

Z ekranu głównego, wcisnąć 3 razy 
przycisk .	

Użyć przycisków  i   w celu 
ustawienia temperatury "Eco" .	
Ustawiona temperatura miga.

•

•

	 Wartość nastawy 
temperatury (°C)

min. 5

zalecana 15

maks. 30

Ustawienie zostało zatwierdzone:
automatycznie po 10 sekundach: 
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku  : 
wyświetla się kolejna nastawa.

-

-
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8.7 Funkcja "Wakacje"
Jeżeli ta funkcja jest aktywowana, tryb 
działania urządzenia, podczas Waszej 
nieobecności, jest ustawiony na 	
Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe 
urządzenia zostaje aktywowane.

Wcisnąć 4 razy przycisk : 
nastawa czasu trwania wakacji 	
miga przez około 10 sekund.

•

Wcisnąć przycisk  lub  aby 
wybrać ilość dni nieobecności (od 0 do 
99).	
Symbol  wyświetla się na ekranie 
głównym.

Funkcja jest następnie aktywowana na 
zaprogramowaną ilość dni.

Po zakończeniu programowania okresu 
wakacji, funkcja "Wakacje"  zostaje 
automatycznie wyłączona.

Aby ręcznie wyłączyć funkcję, wcisnąć 
jeden raz przycisk .

Ekran główny wyświetla się ponownie, a 
symbol  nie wyświetla się wcale.

•

•

•
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8.8 Ustawienie godziny i daty

8.8.1 Ustawienie bieżącego dnia 
tygodnia

Z ekranu głównego, wcisnąć 5 razy 
przycisk .

Użyć przycisków  i  by ustawić 
aktualny dzień tygodnia.	
Wybrany dzień miga.

	= Poniedziałek 		= Piątek

	= Wtorek 	=	Sobota

	= Środa 	= Niedziela

		= Czwartek

•

•

Ustawienie zostało zatwierdzone:
automatycznie po 10 sekundach: 
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku : 
wyświetla się kolejna nastawa.

8.8.2 Ustawienie godziny 

Z ekranu głównego, wcisnąć 6 razy 
przycisk .

Użyć przycisków  i  aby ustawić 
aktualną godzinę.

Wcisnąć przycisk .

Użyć przycisków  i  aby ustawić 
minuty.

Ustawienie zostało zatwierdzone:

-

-

-

•

•

•



��

In
st

ru
kc

ja
 o

bs
łu

g

automatycznie po 10 sekundach: 
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku : 
wyświetla się kolejna nastawa.

Uwaga: jeżeli funkcja "Kalendarz roczny" 
została aktywowana przez instalatora, 
zegar ustawi się automatycznie na czas 
letni i czas zimowy.

8.8.3 Ustawianie daty (*)
(*) Ustawienie możliwe do zrobienia pod 
warunkiem, że funkcja "Kalendarz roczny" 
została aktywowana przez instalatora.

Z ekranu głównego, wcisnąć 8 razy 
przycisk .

-

-

•

Użyć przycisków  i  aby ustawić 
aktualną datę: 	
Dzień/Miesiąc/Rok.

Ustawienie zostało zatwierdzone:
automatycznie po 10 sekundach: 
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku	 :
wyświetla się kolejna nastawa.

8.9 Tygodniowy program ogrzewania
Tygodniowy program ogrzewania jest 
aktywny tylko przy automatycznym trybie 
działania 	.

Uwaga: w celu przejścia na 
programowanie dzienne, prosimy 
skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem.

•

-

-
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8.9.1 Prezentacja tygodniowego 
programu ogrzewania

2

1

3

4

5 6

8

7

Legenda
1 Wybrany tryb działania
2 Okres "Confort"
3 Kursor (wskazuje wartość, która ma 

zostać zmieniona)
4 Dzień lub grupa dni 

5 Godzina rozpoczęcia programu 
ogrzewania

6 Godzina zakończenia programu 
ogrzewania

7 Programowanie okresu ogrzewania
8 Menu programowania

Istnieje możliwość zaprogramowania 3 
okresów ogrzewania "Confort" .

Przykłady kombinacji:
[ 1 ]: w ciągu całego dnia
[ 1 ]: rano i [ 2 ]: wieczorem
[ 1 ]: rano, [ 2 ]: w południe i [ 3 ]: 
wieczorem

Uwaga! Godziny trzech okresów nie mogą 
na siebie zachodzić.

-
-
-
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Przykład tygodniowego programu ogrzewania:

4

5

3

1

2

Legenda
A Godzina rozpoczęcia programu 

ogrzewania
B Godzina zakończenia programu 

ogrzewania
1 Temperatura ustawiona w trybie  

Eco i  Confort

2 Działanie w trybie  Eco
3 Godziny dnia
4 Okres "Confort"
5 Działanie w trybie  Confort
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Ustawienia fabryczne okresów czasowych:

O
kr

es

D
zi

eń
 

ty
go

dn
ia

 / 
G

ru
pa
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ni

G
od

zi
na

 
ro

zp
oc

zę
ci

a

G
od

zi
na

 
ro

zp
oc

zę
ci

a

[	1	]

06:00 22:00

07:30 23:30

07:30 22:00

[	2	] - - -

[	3	] - - -

8.9.2 Ustawienie tygodniowego 
programu ogrzewania

Przycisk  trzymać wciśnięty •

przez około 5 sekund.	
Okres "[ 1 ]" miga.

Prosimy wybrać okres, który 
chcielibyście zaprogramować przy 
pomocy przycisków  i .

Wcisnąć przycisk  i przy pomocy 
przycisków  i , wybrać dzień 
tygodnia lub grupę dni, którą chcemy 
wybrać dla danego okresu, zgodnie z 
prezentowaną niżej tabelą.

Pełny tydzień

Od poniedziałku 
do piątku

Weekend

Na każdy dzień 
tygodnia , , , itp...	

•

•
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Wcisnąć przycisk  i przy 
pomocy przycisków  i , należy 
wybrać godzinę rozpoczęcia i godzinę 
zakończenia okresu.

Nacisnąć jeszcze raz na przycisk 
 aby zaprogramować 

następujący okres (następujące 
okresy).

Rozpocząć poprzednie czynności 
programowania.

Przycisk  trzymać wciśnięty 
przez około 10 sekund, aby wyjść z 
menu programowania.

Ekran główny wyświetla się.

•

•

•

•

8.10 Chwilowa zmiana nastawy 
temperatury otoczenia

Uwagi:
Tę regulację można wykonać wyłącznie 
przy automatycznym trybie działania 

.
Ta regulacja pozwala na zmianę 
temperatury nastawy temperatury w 
pomieszczeniu do następnej zmiany 
temperatury programu ogrzewania 
(patrz przedstawiony niżej przykład).

-

-
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Przykład chwilowej modyfikacji nastawy temperatury w pomieszczeniu:

3

4

5

61

2

Legenda
A Godzina rozpoczęcia modyfikacji 

temperatury
B Godzina zakończenia modyfikacji 

temperatury
1 Temperatura ustawiona w trybie  

Eco i  Confort

2 Działanie w trybie  Eco
3 Godziny dnia
4 Początkowy program ogrzewania
5 Chwilowa zmiana nastawy temperatury 

otoczenia
6 Działanie w trybie  Confort
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Z ekranu głównego, wcisnąć 
przycisk  lub  aby wyświetlić 
nastawę odniesienia temperatury w 
pomieszczeniu.	
Symbol  wyświetla się, a temperatura 
poprzednio ustawiona miga.

Wcisnąć przycisk  lub  w celu 
ustawienia docelowej temperatury 
pomieszczenia.

•

•

Ustawiona temperatura miga.

	 Wartość nastawy 
temperatury w 

pomieszczeniu (°C)
min. 5

maks. 30

Ustawienie zostało zatwierdzone:
automatycznie po 10 sekundach:	
wyświetla się ekran główny.
lub po wciśnięciu przycisku	 :  
wyświetla się kolejna nastawa.

Począwszy od najbliższej zmiany 
temperatury programu ogrzewania, 
symbol  nie będzie więcej wyświetlany.

Dla anulowania tych ustawień, wcisnąć 
przycisk .	

-

-

•
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Wyświetla się komunikat .

Menu główne wyświetla się na nowo po 3 
sekundach, a symbol  nie wyświetla się 
wcale.

8.11 Menu informacji
To menu pozwala wyświetlić różne 
nastawy urządzenia.

Z ekranu głównego, wcisnąć przycisk 
 tyle razy, ile potrzeba do 

wyświetlenia niezbędnych informacji: 
Symbol  wyświetla się.
Wyświetlanie zadanej wartości 
temperatury "Confort".
Wyświetlanie zadanej wartości 
temperatury "Eco".

•

-

-

Wyświetlanie okresów ustawionych w 
programie ogrzewania. 
Wyświetlanie daty (jeżeli funkcja 
"Kalendarz roczny" została 
aktywowana przez instalatora). 
Wyświetlanie nazwy handlowej 
urządzenia.

8.12 Wymiana baterii

-

-

-
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Pojawienie się na wyświetlaczu "BATT"	
oznacza, że żywotność baterii spadła 
poniżej jednego miesiąca.

Uwagi:
Jeżeli baterie nie są wymienione na 
czas, kocioł działa bez uwzględniania 
termostatu pokojowego.
Nastawy urządzenia przybierają 
wartości takie, jak przed wymianą 
baterii.

Należy wyczyścić komorę baterii, przed 
włożeniem nowych baterii.

Nie należy mieszać baterii zużytych i 
baterii nowych.

Nie należy stosować akumulatorków.

-

-

•

•

•

Baterii nie należy zbytnio ogrzewać ani 
wystawiać na bezpośrednie działanie 
ognia, nie należy nigdy ich rozbierać i 
należy kontrolować czy nie są zwarte.

Zużyte baterie należy wyjąć z 
urządzenia.

Jeżeli wyciekający elektrolit dostał się 
na skórę lub na odzież, należy przemyć 
je natychmiast wodą.

•

•

•
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A 

C

C

B

31

2

Legenda
1 Moduł czołowy
2 Występ 
3 Obudowa 

Zdjąć moduł czołowy (1) z obudowy 
urządzenia (3) przestrzegając 
kolejności czynności od (A) do (C).

+

--

+

+

--

+

2

1

Legenda
1 Komora baterii
2 Baterie

Zużyte baterie wymieniamy na nowe, 
typu "AAA LR03" przestrzegając ich 
biegunowości (kierunek "+" i "-").

•

•
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8.13 Opis odbiornika radiowego

OK

4

3

1

2

Opis
1 Zielona dioda: Wskaźnik pracy 

odbiornika
2 Czerwona dioda: Wskaźnik pracy 

obiegu c.o. kotła
3 Uruchomienie/wyłączenie termostatu 

pokojowego w przypadku awarii

4 Żółta dioda: Wskaźnik odbioru 
sygnałów radiowych

LED Stan Opis

OK

Świeci się Normalne działanie

Zgaszona Problem zasilania

Migająca Problem komunikacji z 
termostatem

Świeci się Ogrzewanie włączone

Zgaszona Ogrzewanie wyłączone

Migająca Ręczne wymuszenie 
ogrzewania

Migająca Odbiór sygnału od 
termostatu
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9 Diagnostyka usterek
Uwaga!
Nie należy nigdy robić samodzielnie 
przeglądów ani też napraw urządzenia. 
Urządzenie można ponownie uruchomić 
wyłącznie po naprawie dokonanej przez 
autoryzowany serwis.

W przypadku nieprawidłowości:

Sprawdzić komunikaty o błędzie 
na wyświetlaczu wielofunkcyjnym 
termostatu pokojowego.

Sprawdzić stan diod, znajdujących się 
na odbiorniku radiowym.

•

•

9.1 Termostat pokojowy

1

Opis
1 Wielofunkcyjna strefa wyświetlania
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Błąd Przyczyna Rozwiązanie
Wyświetlacz 
gaśnie

Baterie nie zasilają 
urządzenia

Sprawdzić czy:
- baterie są poprawnie zainstalowane w komorze 
- biegunowość baterii nie jest odwrócona
- baterie nie są zużyte. W tym przypadku należy 
wymienić baterie na nowe.

Z chwilą przywrócenia zasilania, urządzenie 
automatycznie rozpoczyna pracę. Jeżeli błąd występuje 
w dalszym ciągu, prosimy skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem.

Temperatura 
wewnętrzna 
nie osiąga 
zaprogramowanej 
wartości.

Zawory 
termostatyczne 
grzejników źle 
ustawione

Sprawdzić czy zawory termostatyczne w 
pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest regulator, 
ustawione są na maksimum. W tym przypadku, 
prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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Błąd Przyczyna Rozwiązanie
BATT Poziom 

naładowania 
baterii jest niski

Wymienić baterie (patrz rozdział "Wymiana baterii") lub 
prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Inne błędy - Prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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9.2 Odbiornik radiowy

Błąd Przyczyna Rozwiązanie
Wskaźnik 
pracy "OK" jest 
zgaszony

Odcięcie zasilania 
elektrycznego

Sprawdzić, czy nie ma przerwy w dopływie prądu oraz 
czy kocioł jest prawidłowo podłączony do sieci.Po 
przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie się 
uruchamia. Jeżeli błąd nie znika, skontaktować się z 
wykwalifikowanym serwisem.

Wskaźnik pracy 
"OK" miga

Nieprawidłowa 
komunikacja 
między 
termostatem i 
odbiornikiem 
radiowym

Sprawdzić w termostacie pokojowym, czy:
- baterie zostały prawidłowo włożone  
- bieguny baterii nie zostały odwrócone
- baterie nie są zużyte. W takim wypadku wymienić je 
na nowe.
Jeżeli błąd nie znika, skontaktować się z 
wykwalifikowanym serwisem.

Inne błędy - Prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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10 Zabezpieczenie 
przeciwzamarzaniowe

System przeciwzamarzaniowego 
zabezpieczenia urządzenia steruje 
działaniem kotła, kiedy (*):

Temperatura wewnątrz pomieszczenia, 
w którym zainstalowane jest 
urządzenie spada poniżej 3 °C.
Odbiornik nie odbiera sygnałów 
radiowych od termostatu pokojowego 
od ponad godziny (**).	
Czerwona dioda  zaczyna świecić.
W razie nieobecności przez czas 
określony, przestawić urządzenie na 
funkcję "Wakacje" , wprowadzając 
czas trwania Waszej nieobecności 
(patrz rozdział "Funkcja Wakacje").

-

-

-

W razie nieobecności przez czas 
nieokreślony, przestawić tryb działania 
urządzenia na  Opis postępowania. 

Opis postępowania w przypadku 
dłuższej nieobecności, znajdą Państwo 
w instrukcji kotła..

(*) Ważne jedynie w przypadku 
włączonego trybu c.o. kotła.

(**) Jak tylko odbiornik odbierze 
sygnał od termostatu pokojowego, tryb 
zabezpieczenia przeciwmrozowego 
automatycznie się wyłącza.

Aby wyłączyć ręcznie tryb 
zabezpieczenia przeciwmrozowego, 
nacisnąć na przycisk  odbiornika 
radiowego.	
Czerwona dioda  gaśnie.

•

•

•
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a1  Uwagi dotyczące dokumentacji

Prosimy przekazać pełen zestaw 
dokumentów użytkownikowi urządzenia 
Użytkownik powinien przechowywać 
te dokumenty  "w zasięgu ręki", 
aby można było w razie potrzeby 
wykorzystać zawarte w nich informacje.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, 
za szkody powstałe na skutek 
nieznajomości niniejszej instrukcji. 

•

2  Opis urządzenia

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

Dyrektywa o kompatybilności 
elektromagnetycznej (dyrektywa 
89/336/CEE Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy).
Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 
(dyrektywa 73/23/CEE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy).
Dyrektywa dotycząca wyposażenia 
telekomunikacyjnego (dyrektywa 
R&TTE 99/5/CEE Rady Wspólnoty 
Europejskiej).

-

-

-
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2.2 Schemat funkcjonalny

+

-

+

-

321

4

5

230 V

Legenda
1 Kocioł
2 Odbiornik radiowy
3 Baterie
4 Programowany termostat pokojowy
5 Podłączenie kotła

3 Wybór lokalizacji

Urządzenia nie należy instalować 
nad innymi urządzeniami, które 
mogłyby go uszkodzić (na przykład 
nad kuchenką, gdzie występuje 
zaparowanie i rozpryski tłuszczu), w 
mocno zakurzonym pomieszczeniu, 
lub w miejscu o agresywnej chemicznie 
atmosferze.

Urządzenie powinno być zainstalowane 
w pomieszczeniu, które nie jest 
narażone na mróz. Fakt ten należy 
wziąć pod uwagę.

•

•
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Aby nie zakłócać transmisji radiowej, 
należy zainstalować odbiornik w pobliżu 
kotła, na wysokości około 1,80 m od 
podłoża.

Odsunąć odbiornik radiowy od 
wszelkich metalowych elementów 
(przewody, tablica elektryczna, 
metalowe ścianki).

3.2 Termostat pokojowy

Zamontować urządzenie w taki 
sposób, aby pomiar temperatury w 
pomieszczeniu był optymalny, montując 
go z przestrzeganiem następujących 
warunków:
na wewnętrznej ścianie głównego 
pomieszczenia domu lub mieszkania,

•

•

•

-

na wysokości około 1,5 m od ziemi.

Urządzenia nie należy instalować:
w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki, ściany kominka, odbiorniki 
telewizyjne oraz w miejscu narażonym 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych,
na zimnych murach,
pomiędzy meblami, za firanami lub 
innymi obiektami, które mogłyby 
przeszkadzać w pomiarze temperatury 
pomieszczenia,
w strefach przeciągów występujących 
w pobliżu okien lub drzwi.

Wymagania te należy wytłumaczyć 
użytkownikowi urządzenia.

-

•
-

-
-

-

•
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a4 Warunki bezpieczeństwa i 

zalecenia

4.1 Warunki bezpieczeństwa
Wszelkie naprawy wewnątrz 
urządzenia powinny zostać wykonane 
przez uprawnionego serwisanta, lub 
autoryzowany serwis Saunier Duval.

Urządzenie może być zainstalowane 
wyłącznie przez osoby uprawnione. Są 
one odpowiedzialne za przestrzeganie 
obowiązujących norm i przepisów. 

Uwaga! Jeżeli instalacja nie jest właściwa, 
istnieje niebezpieczeństwo porażenia 
elektrycznego i uszkodzenia urządzenia.

4.2 Dekrety, normy, dyrektywy
Podczas instalowania i uruchomienia 
urządzenia, należy przestrzegać aktualnie 
obowiązującej norm i przepisó.
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5 Instalacja urządzenia
Wszystkie wymiary w niniejszym rozdziale 
podano w milimetrach.

5.1 Wymiary

140

152 4731

90

170

100

25

17

5.2 Specyfikacja 
Urządzenie ExaCONTROL 7 radio jest 
dostarczone z:

1 termostat pokojowy 
1 odbiornik radiowy
2 torebki z dwiema śrubami 
mocującymi i kołkami
2 dwustronne taśmy klejące 
(umożliwiające zamocowanie 
odbiornika radiowego bez konieczności 
wiercenia w ścianie)
2 baterie typu "AAA LR03"
1 instrukcja

-
-
-

-

-
-
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a5.3 Otwarcie urządzenia

A 

C

C

B

31

2

Legenda
1 Moduł czołowy
2 Występ
3 Obudowa 

Zdjąć moduł czołowy (1) z obudowy 
urządzenia (3) przestrzegając 
kolejności czynności od (A) do (C).

5.4 Mocowanie do ściany

Prosimy sprawdzić, czy materiały użyte 
do wykonania instalacji dopasowane są 
do urządzenia.

Ustalenie miejsca montażu regulatora.
Odsyłamy Państwa do rozdziału 
"Wybór miejsca".

•

•

•
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5.4.1 Odbiornik radiowy

A

B

1

2

3

4

6

1

2

5

3

Opis
1 Kołek
2 Otwór mocujący
3 Śruba mocująca
4 Odbiornik radiowy
5 Wstępnie wywiercony otwór dla 

przeprowadzenia kabli
6 Wywiercone otwory

Zdjąć obie maskownice na końcach 
odbiornika radiowego.

Przymocować odbiornik radiowy do 
ściany za pomocą śrub i kołków (nie 
dostarczonych).

Umieścić prawidłowo odbiornik (4) na 
ścianie.

Wywiercić otwory (6) na śruby 
mocujące zgodnie z 2 otworami 
mocującymi (2) obudowy.

Wsunąć kołki w wywiercone otwory (6).

•

•

•

•

•

pp
Notatka
Unmarked ustawione przez pp
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pomocą śrub mocujących (3).

5.4.2 Termostat pokojowy

A
B

5

1

4

3

2

• Opis
1 Otwory na śruby mocujące
2 Śruby mocujące
3 Kołki
4 Wywiercone otwory
5 Obudowa  

Umieścić obudowę (5) urządzenia na 
ścianie.

Wywiercić otwory (4) na śruby 
mocujące zgodnie z 2 otworami 
mocującymi (1) obudowy.

Wsunąć kołki w wywiercone otwory (4).

Zamocować obudowę urządzenia za 
pomocą śrub mocujących (2) zgodnie z 
powyższym rysunkiem.

Umieścić panel sterowania na 
obudowie urządzenia.

•

•

•

•

•
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6 Podłączenie elektryczne
Uwaga: podłączenie elektryczne 
urządzenia powinno zostać wykonane 
przez fachowca posiadającego 
odpowiednie uprawnienia. 

Podłączyć przewody (3) i (4) na listwie 
zaciskowej termostatu pokojowego 24V 
kotła.

Podłączyć przewody (1) i (2) do 
sieci 230V prądu jednofazowego + 
uziemienie (listwa zaciskowa 230V 
kotła lub sieć) zgodnie z poniższym 
rysunkiem.

Przestrzegać podłączenia fazy i punktu 
zerowego do odbiornika radiowego.

•

•

•

L 

1 2 3 4

230 V TA 
N

TA 24V 
+

230 V 

1 Czarny przewód: podłączenie fazy
2 Niebieski przewód: podłączenie punktu 

zerowego

pp
Podświetlony
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a3 Czerwony przewód: podłączenie 

termostatu pokojowego 24V
4 Brązowy przewód: podłączenie 

termostatu pokojowego 24V

7 Uruchomienie

Uruchomić kocioł.

+

--

+

+

--

+
2

1

Legenda
1 Komora baterii

•

2 Baterie

Baterie dostarczone wraz z 
urządzeniem włożyć do komory baterii 
(1) przestrzegając ich biegunowości 
(kierunek "+"  i "-").

Wskaźnik pracy "OK" na odbiorniku 
radiowym świeci się na zielono.

Należy otworzyć całkowicie wszystkie 
zawory termostatyczne grzejników, w 
pomieszczeniu, w którym zainstalowany 
jest termostat pokojowy.

Uwaga: aby wymusić uruchomienie c.o. 
kotła, nacisnąć na przycisk  odbiornika 
radiowego.	
Czerwona dioda  miga.

•

•
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8 Ustawienia
Dostęp do danych technicznych 
urządzenia umożliwia wykonanie 
niektórych ustawień i przeanalizowanie 
ewentualnych niesprawności.

8.1 Zalecane ustawienia w instalacji
Dla optymalnego dostosowania instalacji, 
należy ustawić kilka parametrów. 

Przycisk  trzymać wciśnięty przez 
co najmniej 10 sekund, aby wejść w 
menu parametryzacji.

Jeżeli wyświetlają się "CODE 00"	
przycisków  lub  do uzyskania na 
wyświetlaczu "96".

•

•

Zatwierdzić naciskając na przycisk  
.	

Jeśli podczas pierwszego menu 
pojawia się "COMF" , wówczas, w celu 
wybrania zamierzonej wartości, należy 
użyć przycisków  lub .

Wcisnąć przycisk , aby 
przejść do następnego menu (patrz 
przedstawiona niżej tabela).

Zatwierdzenie tych ustawień, wymaga 
wciśnięcia przycisk , na co 
najmniej 10 sekund.

Po jednej minucie bez jakiejkolwiek 
manipulacji, lub po ponownym wciśnięciu 
przycisku  na co najmniej 10 
sekund, wyświetlacz powraca do swego 
normalnego stanu.

•

•

•

•
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Menu Nazwa Działanie / Informacja

COMF
Wybór temperatury 
ogrzewania "Confort"

Wybrać wartość z przedziału od 5 do 30 °C.(nastawa 
fabryczna: 20 °C)

ECO
Wybór temperatury 
ogrzewania "Eco"	

Wybrać wartość z przedziału od 5 do 30 °C.(nastawa 
fabryczna: 15 °C)

P7.P1
Wybór programu 
ogrzewania

Prosimy wybrać między P1 i P7:
P1 = programowanie dzienne
P7 = programowanie tygodniowe (nastawa fabryczna)

DATE
Aktywacja kalendarza 
rocznego

Wybrać wartość: 
0 = Regulacja daty jest wyłączona (nastawa fabryczna)
1 = Regulacja daty jest aktywna

Uwaga: Dla przywrócenia fabrycznych 
nastaw parametrów instalacji i 
programowania czasowego należy przez 
około 20 sekund trzymać wciśnięty 
przycisk .

Wyświetlanie miga następnie trzy razy a 
wszystkie parametry wracają do wartości 
nastaw fabrycznych.
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8.2 Ustawienia autoryzowanego 
serwisu

Przycisk , trzymać wciśnięty 
przez co najmniej 10 sekund, aby wejść 
w menu parametryzacji.

Jeżeli wyświetlają sie i "CODE 
00" użyć przycisków  lub  do 
uzyskania na wyświetlaczu "35".

Zatwierdzić naciskając na przycisk 
.	

Pojawia się pierwsze menu "CH On"	.

•

•

•

Wcisnąć przycisk , aby 
przejść do następnego menu (patrz 
przedstawiona niżej tabela).

Użyć przycisków  lub , w celu 
wybrania zamierzonej wartości.

Zatwierdzenie tych ustawień, wymaga 
wciśnięcia przycisk 	na	co	
najmniej 10 sekund.

Po jednej minucie bez jakiejkolwiek 
manipulacji, lub po ponownym wciśnięciu 
przycisku  na co najmniej 10 
sekund, wyświetlacz powraca do swego 
normalnego stanu.

•

•

•
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Menu Nazwa Działanie / Informacje

CH On Wymuszenie grzania Symulowane jest żądanie temperatury 50°C na 
ogrzewaniu. Następuje zapłon palnika i włączenie pompy.

RF On Test komunikacji 
radiowej

Termostat pokojowy wysyła sygnał co 5 sekund do 

odbiornika radiowego. Wskaźnik  odbiornika radiowego 
miga po każdym odebranym sygnale.

- - Wyświetlić wszystkie segmenty wyświetlacza.

VERS Wersja 
oprogramowania Wyświetlić aktualną wersję oprogramowania urządzenia.

CTIN
Korekta wartości 
temperatury w 
pomieszczeniu

Ustawić wyświetlaną wartość z dokładnością ± 3 °C 
(nastawa fabryczna: 0)
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9 Diagnostyka awarii
Poniżej znajduje się lista niektórych kodów 
błędów, wymienionych w instrukcji obsługi.

Błąd Przyczyna Rozwiązanie
Wskaźnik "OK" 
odbiornika 
radiowego jest 
zgaszony

- Odcięcie zasilania 
elektrycznego
- Przewód podłączeniowy 
uszkodzony
- Uszkodzony odbiornik radiowy 

• Sprawdzić, czy nie ma przerwy w 
dopływie prądu oraz czy kocioł jest 
prawidłowo podłączony do sieci.
• Sprawdzić podłączenie elektryczne 
między odbiornikiem radiowym i kotłem.

Wskaźnik "OK" 
odbiornika 
radiowego miga

- Błąd transmisji sygnału 
radiowego
- Termostat pokojowy 
uszkodzony

•	Sprawdzić czy :
- baterie zostały prawidłowo włożone. 
- bieguny baterii nie zostały odwrócone.
- baterie nie są zużyte. W takim wypadku 
wymienić je na nowe.
• Sprawdzić komunikację radiową między 
termostatem i odbiornikiem za pomocą 
menu "RF On" termostatu (patrz rozdział 
"Regulacje Serwisu").

Opisane w tym rozdziale błędy wymagają 
naprawy przez wykwalifikowany serwis 
oraz w razie konieczności interwencji 
Serwisu Saunier Duval.
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uruchomienie
Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdzić 
czy działa ono prawidłowo:

Uruchomić urządzenie w sposób 
opisany w instrukcji obsługi i sprawdzić 
czy działa prawidłowo.

Skontrolować wszystkie elementy 
sterujące i bezpieczeństwa, ich 
nastawy i stan ich działania. 

11 Informacja użytkownika
Użytkownik urządzenia powinien zostać 
poinformowany o sposobie działania i 
obchodzenia się z urządzeniem.

•

•

Należy objaśnić sposób działania w taki 
sposób, by użytkownik eksploatował 
urządzenie zgodnie z zaleceniami 
producenta.

Wspólnie z użytkownikiem przejrzeć 
instrukcję obsługi i w razie potrzeby 
odpowiedzieć na jego pytania.

Użytkownik powinien otrzymać 
wszystkie dokumenty dotyczące 
użytkowanego urządzenia. Powinien 
je przechowywać w pobliżu 
eksploatowanego urządzenia.

W szczególności przedstawić 
użytkownikowi zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa, do przestrzegania 
których jest zobowiązany.

•

•

•

•
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12 Dane techniczne

Opis Jednostka ExaCONTROL 7 radio
Częstotliwość emisji/odbioru sygnału MHz 868
Średni zasięg w otwartej przestrzeni (*) m 120
(*) Wartość zmienna w zależności od warunków instalacji i środowiska elektromagnetycznego
Termostat pokojowy
Maksymalna dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu, 
w którym zainstalowane jest urządzenie

°C 50

Wymiary:
Wysokość mm 100
Szerokość mm 152
Głębokość mm 31

Zasilanie: 2 baterie typu "AAA	LR03" V 2	x	1.5
Żywotność baterii miesiąc 18
Zabezpieczenie elektryczne IP20
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego III
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Opis Jednostka ExaCONTROL 7 radio

Odbiornik radiowy
Wymiary:

Wysokość mm 170
Szerokość mm 47
Głębokość mm 25

Napięcie zasilania V/Hz 230V/50Hz
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów 
podłączeniowych 230V

mm² 2	x	0.75

Minimalny przekrój elektrycznych przewodów 
podłączeniowych termostatu pokojowego 24V

mm² 2	x	1.5

Długość elektrycznych przewodów podłączeniowych m 2
Zabezpieczenie elektryczne IP40
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego II
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Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 81
Infolinia : 0 801 806 666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl




