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ecoTOUCH Panele dotykowe

ecoNET System internetowy



NoWa era regulatoróW dotyKoWych 
ecoTOUCH sEriEs

Seria regulatorów touch wykonana 
w zaawansowanej technologii służy 
do kontrolowania procesu spalania 
w kotłach i palnikach pelletowych, 
jak też innych kotłach na biomasę 
oraz zgazowujących drewno. obej-
muje również regulatory do pomp 
ciepła. W urządzeniach zastosowano 

system inteligentnego menu, który sprawia, że elementy
niepodłączone są nieaktywne. opatentowany system 
podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę 
funkcji. dodatkowo istnieje prosty sposób na zmianę 
oprogramowania regulatora przy pomocy karty microSd.

odpowiedzią na oczekiwania użytkowników jest również 
unikalny design serii touch oraz czytelne oznaczenie 
funkcji w postaci ikon. 
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Komfort W NoWym WymIarze
ecoNET 

moduł internetowy 
ecoNet 300 umożli-
wia zdalny dostęp do
regulatora za pośred-
nictwem komputera, 
tabletu, czy telefonu 
komórkowego. użyt-
kownik ma możliwość 
edycji parametrów pod-

stawowych oraz serwisowych regulatora, mających wpływ 
na pracę kotła oraz całej instalacji grzewczej. z punktu
widzenia użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii
pracy kotła oraz instalacji grzewczej w postaci wykresów 
jest dodatkowym atutem.

Aplikacja ecoNET na smartfony jest dostępna w systemach 
Android i iOs.
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zdalNe SteroWaNIe z SaloNu
ecosTEr TOUCH

ecoSter touch to panel zdal-
nego sterowania z termostatem
pokojowym umożliwiający proste 
sterowanie temperaturą. oprócz 
funkcji termostatu umożliwia
odczyt i podgląd wszystkich
parametrów urządzeń ( kotła,

pompy ciepła itd.). daje on również możliwość regulacji
podstawowych funkcji kotła, wybór różnych trybów 
pracy oraz informuje o poziomie paliwa w zasobniku 
i alarmach. dodatkowo istnieje możliwość ustawienia 
indywidualnego harmonogramu temperatur dziennych 
i nocnych. Współpracuje tylko z regulatorami firmy 
Plum.
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