Exacontrol
E, 7, 7R, E7C, E7RC, E7RB

Mindig az Ön oldalán

Exacontrol
Helyiséghőmérsékletszabályozó készülékcsalád
a még energiatakarékosabb
fűtési rendszerekhez

Programozás nélküli modulációs termosztát, amely a helyiséghőmérséklet szabályozására szolgál. A melegvíz-hőmérséklet
(HMV) beállítására is alkalmas.
Exacontrol E

Exacontrol 7, 7R

Exacontrol 7, 7R

Programozható, kétállású digitális helyiséghőmérsékletszabályozó. Heti programozású, de napi programozásúra is
állítható, és rendelkezik szabadságos programmal is. A 7R változat
vezeték nélküli rádiós változat. A helyiségtermosztát által érzékelt
jeleket a rádióadó közvetíti a kazán közelében elhelyezett vevőn
keresztül a kazán felé.

Exacontrol E7C, E7RC, E7RB
Exacontrol E7C, E7RC

Exacontrol

Programozható, modulációs, digitális helyiséghőmérsékletszabályozó. Heti programozású, de napi programozásúra is
átállítható. Az E7RB jelű rádiós, távszabályzós változat.

Exacontrol E7RB
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Fő műszaki adatok
Szabályozás, vezérlés
Kommunikáció
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147 × 97 × 35
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Max. vezetékhossz ill. hatótávolság
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96 × 96 × 30

Jótállás (év)

1

Kétpontos változat – ki/be kapcsolású szabályozás
Amikor a helyiség hőmérséklete 0,5 oC-kal túllépi az
előre beállított értéket, a készülék kikapcsolja a fűtést.
Ha a helyiség hőmérséklete 0,5 oC-kal a beállított érték
alá esik, újból bekapcsol a kazán.
Rádiós változatok (R-rel jelölve)
Felújításnál, korszerűsítésnél az épület
rendeltetésének változásánál jelent nagy előnyt, mert
nincs szükség vezetékezésre, így az épületen belül
bárhová helyezhető.

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET
Forgalmazó:
Vaillant Saunier Duval Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

www.saunierduval.hu

130 × 95 × 40

Tel.: +36 (1) 283 0553
Fax: +36 (1) 283 0554

Modulációs változatok (E-vel jelölve)
A szabályozó a felfűtésnél az előre beállított érték 1 oC-ra
való megközelítésekor folyamatosan visszavesz a kazán
teljesítményéből, azaz modulál. Ennek köszönhetően
megakadályozza az energiapazarló túlfűtést.

> Válasszon Saunier Duval terméket, mert
• 1907 óta felhalmozott gyártói tapasztalatunk és termékeink
megbízhatósága garanciát jelent.
• Magyarországon 1997 óta rendelkezik Saunier Duval
márkaképviselettel.
• országos szervizhálózata képzett szervizpartnerekkel
és alkatrészbázissal áll az Ön rendelkezésére.
• a német Vaillant Group tagjaként a francia gyártás egyszerre
jelent kiemelkedő minőséget és eleganciát.

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Exacontrol E

Érvényes: 2015. 09. 26-tól visszavonásig. Prospektus neve: Exacontrol prospektus - 2015/1. Prospektus cikkszáma: S 01 01 15 EXC 0926. Utolsó módosítás dátuma: 2015. 09. 26.
A folyamatos fejlesztésekből adódóan a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak
a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a prospektusban
közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó
kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.

Exacontrol. Komfortos, takarékos fűtésszabályozás.

