
Instrukcja instalacji i monta¿u



Instrukcja monta¿u i instalacji elektrycznej
promienników elektrycznych dla instalatora.

C o s m o s “ E x e l ” - M e d i a n “ E x e l ” - P h o t o n “ E x e l ”

A. Monta¿ promienników Cosmos “Excel” - Median, “Excel” - Photon “Excel”

Mocowanie stela¿u monta¿owego do muru i instalacja grzejnika w pozycji poziomej.

1. Nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od pod³ogi, œcian, mebli, zas³on i.t.d. Patrz rysunki 1 i 2.
2. Przystawiæ stela¿ monta¿owy do muru upewniwszy siê, ¿e jest on dobrze ukierunkowany (zatrzaski Z u góry) i oznaczyæ 4 punkty

mocowania (rys. 1). (Uwaga:stela¿ monta¿owy nie jest umieszczony symetrycznie wzglêdem krawêdzi grzejnika. W celu u³atwienia
Poprawnego wyboru miejsca dla grzejnika, na stela¿u monta¿owym umieszczona jest etykieta z oznaczeniem osi œrodkowej grzejnika).

3. Wywierciæ otwory i nastêpnie umieœciæ w nich ko³ki rozporowe 8, wybór ko³ków zale¿y od materia³u œciany.
4. Przymocowaæ stela¿ monta¿owy do muru u¿ywaj¹c 4 wkrêtów

F

F4.5 do  5,5
5. Przy³o¿yæ urz¹dzenie do stela¿u monta¿owego i wprowadziæ ³apy mocuj¹ce Y do szczelin u do³u obudowy grzejnika.
6. Wprowadziæ zatrzaski Z do szczelin w górnej czêœci obudowy grzejnika.
7. Sprawdziæ czy zatrzaski stela¿u mocuj¹cego  dobrze mocuj¹ grzejnik.

Pó³ka lub zas³ona

Przyk³ad: Cosmos Excel

Odleg³oœæ od mebli

Ref. Moc
(W)

Natê¿enie
(A)

Wymiary (mm)
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Rys. 1
Rys. 2



Mocowanie stela¿u monta¿owego do muru i instalacja grzejnika w pozycji pionowej

1. Nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od pod³ogi, œcian, mebli, zas³on i.t.d. Patrz rysunki 2, 3, 4 lub 2, 5 i 6.
2. Przystawiæ stela¿ monta¿owy do muru upewniwszy siê, ¿e jest on dobrze ukierunkowany (zatrzaski Z u góry) i oznaczyæ 4 punkty mocowania
(rys. 3 i 4 lub 5 i 6).( Uwaga: stela¿ monta¿owy nie jest umieszczony symetrycznie wzglêdem krawêdzi grzejnika. W celu u³atwienia poprawnego
wyboru miejsca dla grzejnika, na stela¿u monta¿owym umieszczona jest etykieta z zonaczeniem osi œrodkowej grzejnika).
3. Wywierciæ otwory i nastêpnie umieœciæ w nich ko³ki rozporowe 8, wybór ko³ków zale¿y od materia³u œciany.
4. Przymocowaæ stela¿ monta¿owy do muru u¿ywaj¹c 4 wkrêtów 4,5 do 5,5.
5. Przy³o¿yæ urz¹dzenie do stela¿u monta¿owego i wprowadziæ ³apy mocuj¹ce Y do w³aœciwych szczelin w obudowie grzejnika.
6. Wprowadziæ zatrzaski Z do szczelin w obudowie grzejnika.
7. Sprawdziæ, czy zatrzask stela¿u mocuj¹cego dobrze mocuj¹ grzejnik.

F

F

Kieszeñ
programatora

Etykieta z oznaczeniem osi
œrodkowej grzejnika

Rys. 3

Kieszeñ
programatora

Etykieta z oznaczeniem osi

œrodkowej grzejnika

Rys. 3

Kieszeñ
programatora

Etykieta z oznaczeniem osi
œrodkowej grzejnika

Rys. 3

Kieszeñ
programatora

Etykieta z oznaczeniem osi

œrodkowej grzejnika

Rys. 3

Kieszeñ
programatora

Etykieta z oznaczeniem osi
œrodkowej grzejnika

Kieszeñ
progrmatoraPrzyk³ad: Photon Excel

Rys. 5

Etykieta z
oznaczeniem osi
œrodkowej grzejnika

Przyk³ad: Photon Excel

Rys. 6
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B. Monta¿ promienników Comte “Excel”

Mocowanie stela¿u monta¿owego do muru i instalacja grzejnika w pozycji pionowej

1. Nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od pod³ogi, œcian, mebli, zas³on i.t.d. Patrz rysunki 7,8, 9 lub 10..
2. Wywierciæ 2 otwory i nastêpnie umieœciæ w nich ko³ki rozporowe 8, wybór ko³ków zale¿y od materia³u œciany.
3. Przymocowaæ grzejnik do muru za pomoc¹  2 wkrêtów 4,5 do 5,5 i odznaczyæ punkt do wykonania otworu dla wkrêtu blokuj¹cego.
4. Zdj¹æ grzejnik ze œciany, wywierciæ otwór, umieœciæ w nim ko³ek rozporowy F8, ponownie zamocowaæ grzejnik i wkrêciæ wkrêt mocuj¹cy

4,5 do 5,5

F

F

F

Panel

Kieszeñ
programatora £apa blokuj¹ca grzejnik

umocowany w pozycji
poziomej
OBOWI¥ZKOWO

Rys. 7

Rys. 9

Pó³ka lub zas³ona

Odleg³oœæ od mebli Rys. 10

Wkrêt blokuj¹cy
OBOWI¥ZKOWO

Rys. 8

Ref.
Moc
(W)

Natê¿enie
(A)

Wymiary (mm)
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Pod³¹czenie elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne powinno byæ wykonane przez osobê posiadaj¹c¹ niezbêdne kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
Uwagi i zalecenia:
Grzejnika nie wolno instalowaæ bezpoœrednio pod gniazdem œciennym wtyczkowym.
Instalacja przewodowa powinna byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik dwubiegunowy o odleg³oœci styków minimum 3 mm.
Bezpoœrednie pod³¹czenia do instalacji nale¿y wykonaæ w puszce instalacyjnej, za pomoc¹ nie od³¹czalnego przewodu dostarczanego z grzejnikiem. Nie wolno
pod³¹czaæ grzejnika do gniazda wtyczkowego.

POD£¥CZENIE Z WYKORZYSTANIEM PRZEWODU STERUJ¥CEGO

POD£¥CZENIE NIE WYKORZYSTUJ¥CE PRZEWODU STERUJ¥CEGO

N (niebieski)

L (br¹zowy)

Przewód steruj¹cy (czarny)

Kabel
grzejnika

Zero

Faza
Sieæ 230V

Zero

Faza

Przewód steruj¹cy
(do programatora zewnêtrznego)

Sieæ 230 VL (br¹zowy)

N (niebieski)

Przewód steruj¹cy  (czarny)

Kabel
grzejnika

Uwaga:
Jeœli urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do centralnej instalacji steruj¹cej, nale¿y zaizolowaæ czarny przewód

W przypadku instalacji w ³azience  ogrzewacz powinien byæ tak zainstalowany, aby ³¹czniki i inne regulatory nie mog³y byæ dotkniête przez osobê znajduj¹c¹ siê w
wannie lub pod natryskiem.
Jeœli przewód zasilaj¹cy nieod³¹czalny ulegnie uszkodzeniu, powinien byæ wymieniony u wytwórcy lub przez specjalistyczny zak³ad naprawczy albo przez
wykwalifikowan¹ osobê, w celu unikniêcia zagro¿enia.

NIE WOLNO POD£¥CZAÆ CZARNEGO PRZEWODU STERUJ¥CEGO GRZEJNIKA DO PRZEWODU
GRZEJNIKA OCHRONNEGO W INSTALACJI (¯Ó£TO-ZIELONY)
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Instrukcja obs³ugi elektronicznej regulacji cyfrowej
dla u¿ytkownika

Charakterystyka cyfrowego panelu steruj¹cego VISION GRAND ECRAN
Cyfrowa regulacja elektroniczna zosta³a zaprojektowana, aby zapewniæ u¿ytkownikowi maksimum komfortu przy jednoczesnej minimalizacji zu¿ycia energii. W sk³ad
panelu wchodzi mikroprocesorowy, 6-rozkazowy termostat programowalny, 8-funkcyjny sterownik cyfrowy, zespó³ przycisków sensorycznych i wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny.

1 - wy³¹czanie
2 - utrzymywanie nastawionej na termostacie temperatury KOMFORT (symbol       )
3 - funkcjonowanie z utrzymywaniem temperatury obni¿onej o 1K (symbol - 1

8 funkcji:

°C)
4 - o 2K (symbol - 2°C)
5 - obni

°C  (symbol        )
7 - wykonywanie programu centralnego (symbol       )
8 - system automatycznego wy

funkcjonowanie z utrzymywaniem temperatury obni¿onej
¿enie temperatury w pomieszczeniu do temperatury ekonomicznej o ok. 3,5K (symbol     )

6 - utrzymywanie w pomieszczeniu temperatury przeciwmroŸnej ok. 5 - 8

³¹czania “ANTI GASPI” (PRZECIW MARNOTRAWSTWU): otwarcie okien i.t.d.

1 - wizualizacja temperatury otoczenia, nastawy temperatury na termostacie
2 - wizualizacja bie¿¹cego zu¿ycia energii mierzonego w sposób ci¹g³y

2 pomoce sterowania:

®

�

á
»

Przycisk regulacji
temperatury

Przycisk wyboru
funkcji

Przycisk
automatycznego
wy³¹czania

Wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny

Wizualizacja iloœci czasu, w którym grzejnik
pracowa³ w czasie ostatniej godziny

WskaŸnik systemu wy³¹czania
automatycznego

WskaŸnik pracy w trybie przeciwmroŸnym
WskaŸnik trybu
ekonomicznego

WskaŸnik trybu
KOMFORT

Programowanie

Zakres optymalnej
temperatury w
pomieszczeniu

WskaŸnik regulacji
temperatury
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WIZUALIZACJA REGULACJI TEMPERATURY

Wizualizacja umo¿liwia regulacjê i odczyt temperatury w pomieszczeniu:
- regulacja patrz     regulacja funkcji w trybie rêcznym
- odczyt temperatury: dzia³ka = 0,5K

§

Przyk³ad:

Dzia³ka migaj¹ca oznacza
temperaturê mierzon¹ w pomieszczeniu

Dzia³ka podœwietlona w sposób sta³y
wskazuje wartoœæ nastawy termostatu

WIZUALIZACJA CZASU PRACY GRZEJNIKA W OSTATNIEJ GODZINIE

1 dzia³ka = 10 % czasu pracy

Przyk³ad: grzejnik 100 W pracuj¹cy w sposób ustabilizowany:
- ma³e potrzeby energetyczne

20% oznacza, ¿e urz¹dzenie pracowa³o 20 % czasu wostatniej godzinie i zu¿y³o 0,2 kWh

- du¿e potrzeby energetyczne

70 % oznacza, ¿e urz¹dzenie pracowa³o 70% czasu w ostatniej godzinie i zu¿y³o 0,7 kWh

REGULACJA RÊCZNA:
Uruchomienie:
-

Regulacja temperatury KOMFORT:
(Ka¿da dzia³ka odpowiada 0,5 K)

Prze³¹czanie funkcji:

naciœnij 1 raz przycisk - wyœwietlacz w³¹czy siê
- naciœnij kolejny raz przycisk - na wyœwietlaczu pojawi siê symbol trybu KOMFORT

- naciskaj przyciski “+”  lub “-” w celu osi¹gniêcia temperatury KOMFORT, ustawiaj¹c dzia³kê znacznika
miêdzy 4 a 5 (zakres 2K)

- w celu potwierdzenia wprowadzonej wartoœci temperatury naciœnij przycisk
-  zamknij pokrywê panelu
- poczekaj na ustalenie siê temperatury w pomieszczeniu
- jeœli ustawiona temperatura odbiega od planowanej zwiêksz lub zmniejsz j¹ przyciskaj¹c przyciski “+”
lub “-” i potwierdŸ ustawienie przyciskiem

Przyciskanie kolejnego przycisku powoduje prze³¹czanie kolejnych funkcji sterownika:

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode
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- ECO (w okresie nocnym lub podczas
nieobecnoœci w pomieszczeniu)

- temperatura przeciwmroŸna (d³uga
nieobecnoœæ)

- programowanie (dla uzyskania najlepszego
zarz¹dzania komfortem i zu¿yciem energii)

Ta pozycja powoduje redukcjê
temperatury w pomieszczeniu o ok. 4K

Ta pozycja powoduje obni¿enie
temperatury w pomieszczeniu do
ok. 5 - 8 °C

Ta pozycja powoduje wykonywanie
przez sterownik poleceñ z centralnego
programatora

Wy³¹czanie automatyczne:

Grzejnik wyposa¿ony jest w funkcjê automatycznego wy³¹czania zasilania elektrycznego elementu grzewczego w przypadku otwarcia okna lub drzwi
zewnêtrznych. Wy³¹czanie jest wywo³ane przez gwa³towne obni¿enie temperatury w pomieszczeniu ( 0,2 K na  minutê przez 5 do 8 minut). Tê funkcjê mo¿na
aktywowaæ lub dezaktywowaæ.

1 Sprawdzanie stanu:
- nacisn¹æ przycisk “Wy³¹czanie automatycznego” i sprawdziæ stan symbolu okna
- piktogram nieruchomy: wy³¹czanie automatyczne aktywne
- piktogram mrugaj¹cy: wy³¹czanie automatyczne nieaktywne

2 Jeœli aktywne, aby zdezaktywowaæ nale¿y:
- nacisn¹æ jednoczeœnie przycisk “Wy³¹czenie automatyczne” i “Mode”
- symbol okna zacznie migotaæ
- zwolniæ przycisk Mode a nastêpnie “wy³¹czanie automatyczne”

3 Jeœli nie aktywne, aby zaktywowaæ nale¿y:
- nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski “Wy³¹czanie automatyczne” i “Mode”
- symbol okna zacznie migotaæ
- zwolniæ przycisk Mode a nastêpnie “Wy³¹czanie automatyczne”

Uwaga:

W przypadku zadzia³ania wy³¹cznik automatycznego nale¿y rêcznie odblokowaæ
wy³¹cznik naciskaj¹c przycisk “Wy³¹czanie automatyczne:

Rozkazy priorytetowe (wysy³ane przez programator
przewodem steruj¹cym)

Wy³¹czanie:

Temperatura przeciwmroŸna:

Od³¹czenia zasilania:

W przypadku wyst¹pienia rozkazu wy³¹czenia grzejnika z wyœwietlacza znikn¹ wszystkie symbole oprócz
symbolu trybu, przy którym pojawi³ siê rozkaz priorytetowy

W przypadku wyst¹pienia rozkazu temperatura przeciwmroŸna na wyœwietlaczu, oprócz symbolu pierwotnego
trybu pracy, pojawi siê mrugaj¹cy symbol trybu przeciwmroŸnego

Po od³¹czeniu zasilania, które nast¹pi³o w czasie pracy grzejnika, po ponownym w³¹czeniu zasilania grzejnik
rozpoczyna pracê  w trybie wykonywanym przed wy³¹czeniem zasilania
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OPCJA: ZESTAW DO SUSZENIA
(tylko Cosmos Excel / Photon Excel)

z  pozycj¹ pionow¹ o mocach 1000 i 2000W

OPCJA: PROGRAMATORY
(Cosmos Excel - Median Excel - Comte Excel - Photon Excel)

Memoprog
modu³ do programowania
indywidualnego lub przez
przewód steruj¹cy

Dyrektor
modu³ do programowania
poprzez pr¹d o wysokiej
czêstotliwoœci

PrzekaŸnik
interface, 6 rozkazów
poprzez pr¹d o wysokiej
czêstotliwoœci

Memoprog Dyrektor PrzekaŸnik

Zestaw nó¿ek

(tylko Comete Excel)
OPCJA: ZESTAW NÓ¯EK
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KARTA GWARANCYJNA nr

wpisaæ numer rachunku lub paragonu *

Data
zg³oszenia

Data
zg³oszenia

Zakres naprawy Podpis
montera

WARUNKI GWARANCJI:
1. Gwarancja obejmuje poprawn¹ pracê urz¹dzenia w normalnych warunkach eksploatacji, w okresie 2 lat od daty sprzeda¿y uwidocznionej w
niniejszej karcie.
2. W okresie tym Sprzedawca zobowi¹zuje siê do nieodp³atnego usuwania usterek powsta³ych w wyniku ujawnionych wad produkcyjnych lub
materia³owych.
3. Nie podlegaj¹ gwarancji usterki spowodowane ewidentnym dzia³aniem zewnêtrznych czynników mechanicznych (uszkodzenia transportowe),
przekroczeniem dopuszczalnych wartoœci napiêæ zasilaj¹cych lub te¿ u¿ytkowaniem w sposób niezgodny z instrukcj¹ Obs³ugi
4.Wszelkie naprawy i ulepszenia nie wykonane przez Sprzedawcê, lub za zgod¹ Sprzedawcy powoduj¹ utratê gwarancji
5. Koszty dostarczenia urz¹dzenia do Sprzedawcy obci¹¿aj¹ Sprzedawcê. Przez koszty dostarczenia urz¹dzenia spoza Siedziby Sprzedawcy nale¿y
rozumieæ koszty wysy³ki poczt¹. Przez koszty dostarczenia urz¹dzenia w granicach administracyjnych siedziby Sprzedawcy, nale¿y rozumieæ
koszty przewozu autobusem komunikacji miejskiej.

* karta gwarancyjna bez wpisanego numeru jest niewa¿na

Piecz¹tka sprzedawcy i data sprzeda¿y



INSTRUKCJA MONTA¯U

Monta¿: w modelach COSMOS, PHOTON, PRAIRE, AQUARAY, MEDIAN

Zestaw to: 2 zaœlepki z prawym bokiem (p³ytk¹) i 2 zaœlepki z lewym bokiem
(p³ytk¹)

Gdy grzejnik jest zainstalowany i pod³¹czony do sieci, nale¿y umieœciæ na swoim
miejscu 2 zaœlepki z lew¹ p³ytk¹ na stela¿u monta¿owym (rep.1) i 2 zaœlepki z
praw¹ p³ytk¹ na stela¿u monta¿owym (rep.2).

Monta¿: w modelach BORNEO, PRELUDE

Zestaw zawiera:1 zaœlepka z prawym bokiem (p³ytk¹) i 1 zaœlepka z lewym
bokiem (p³ytk¹)

Gdy grzejnik jest zainstalowany i pod³¹czony do sieci, nale¿y umieœciæ na swoim
miejscu zaœlepkê z praw¹ p³ytk¹ na stela¿u monta¿owym (rep. 1) i zaœlepkê z
lew¹ p³ytk¹ lew¹ na stela¿u monta¿owym (rep. 2)

Zaœlepka

Rep. 1Rep. 1Rep. 1Rep. 1
Rep. 1

Rep. 2

P³ytka

Rep. 1

Rep. 2 Rep. 1

ZAŒLEPKA INSTALACYJNA


