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Regulator ecoTRONIC 200 z możliwością sterowania pogodowego został opracowany w celu znaczącego zwiększenia wydajności po-
wietrznych pomp ciepła. Regulator posiada ekran dotykowy, na którym w sposób jasny i czytelny wyświetlane są ikony i edytowalne 
parametry, zgrupowane na dynamicznym schemacie instalacji hydraulicznej. W swojej podstawowej konfiguracji urządzenie to może 
sterować dwoma obiegami grzewczymi.

Regulator ecoTRONIC 200 dokonuje pomiarów temperatury i ciśnienia sprężonego, jak też rozprężonego czynnika roboczego. Urządze-
nie wykorzystuje odczyty wartości temperatury zewnętrznej w celu określenia, jakie w danym momencie występuje zapotrzebowanie na 
ciepło w ogrzewanym budynku. Urządzenie posiada też funkcję zabezpieczającą parownik przed zamarzaniem. Jest ona oparta na od-
czycie temperatury z czujnika, który zamontowano w parowniku. Najważniejszą cechą regulatora jest to, że jego funkcje sterujące oparte 
są w całości na algorytmach predykcyjnych, przez co możliwe stało się znaczące zwiększenie efektywności pompy ciepła. Podczas pracy 
urządzenia zastosowane algorytmy optymalizują w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły zapotrzebowanie pompy ciepła na energię, 
przez co użytkownik oszczędza na kosztach pracy pompy zarówno w czasie sezonu grzewczego, jak też poza nim.  

Dodatkowe wyposażenie w postaci modułu internetowego ecoNET pozwala na zdalny dostęp nie tylko użytkownikowi, ale także producen-
towi pomp ciepła oraz instalatorowi poprzez komputer PC, tablet czy też smartfon. Dla urządzeń mobilnych przygotowano specjalną apli-
kację do obsługi regulatora z modułem internetowym. Za sprawą tego modułu producenci pomp ciepła, jak też instalatorzy mają możliwość 
korzystania z dedykowanych kont i poziomów dostępu, dzięki którym można w pełni ustawiać i kontrolować każdy parametr i funkcję bez 
konieczności fizycznego delegowania serwisantów do miejsca, gdzie dane urządzenie jest zainstalowane. Po tym, jak moduł internetowy 
zostanie podłączony do regulatora, oprogramowanie umożliwi stworzenie różnych kont użytkowników.
Konto podstawowe jest przeznaczone dla użytkowników końcowych, przez co taki użytkownik nie ma możliwości dostępu do ustawień 
serwisowych i producenckich danego regulatora. 
Drugim typem konta jest konto instalatora, gdzie zapewniono możliwość dostępu do ustawień serwisowych dla instalatorów czy pracow-
ników serwisu. 
Trzecim i najbardziej rozbudowanym kontem jest konto producenta pomp ciepła, które zapewnia nieograniczony dostęp do regulatora i 
edycje wszystkich parametrów. 
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Standardowa wersja schematu ecoTRONIC 200
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Dane techniczne

ecoTRONIC 200 Hybrid

Regulator ecoTRONIC 200 Hybrid będzie urządzeniem, 
przeznaczonym dla jednoczesnego sterowania pompą 
ciepła oraz dodatkowym źródłem ciepła, takim jak: ko-
cioł gazowy bądź olejowy oraz kolektor słoneczny. Ta 
unikalna funkcja umożliwi sterowanie różnymi typami 
urządzeń grzewczych za pomocą tylko jednego regula-
tora. 

ecoTRONIC 200 Hybryda

Pompa ciepła Kocioł
olejowy

Kocioł
gazowy

Panele 
solarne

Kocioł
pelletowy

System internetowy

Producent

Producent

KlienciSerwis

KlienciSerwis

KlienciSerwis

Wejścia czujników temperatury 10 (+2)*

Wejścia czujników ciśnienia 2 (0)*

Wejścia cyfrowe 6* presostaty, przepływomierz, licznik energii 
elektrycznej, czujnik zaniku fazy, sprzężenie 
zwrotne z pompy sterowanej PWM, termostat

Wyjścia przekaźnikowe 14 (13)**

Niskonapięciowe wyjścia PWM 2

Analogowe wyjścia 0-10V 2

Porty komunikacyjne 2xRS485, 1xUSB

Dodatkowe źródło ciepła
( grzałka, kocioł )

1(2)**

* możliwość rekonfiguracji wejść czujników temperatury/pomiar ciśnienia/pomiar przepływu
** możliwość rekonfiguracji wyjść

Wyjścia przeznaczone do modulacji
pomp lub wentylatora
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Korzyści

Obsługa
biwalentnych źródeł
ciepła w 3 trybach
1. Pompa ciepła
2. Pompa ciepła – dodatkowe źródło
3. Tylko dodatkowe źródło

Tryb BURST 
jednokrotne, ekspresowe 
ładowanie CWU

Alarmy
krytyczne sprężarki 
– czujnik wykrywający zanik faz. Po 
załączeniu czujnika producent wybie-
ra oczekiwane działanie (np.: powrót 
do pracy po ustąpieniu alarmu).

Dostosowuje   
się do każdego termostatu 
bez potrzeby programowania

Serwis online
www.ecoNET24 do nadzoru 
stanu pracy układu z każdego miejsca 
za pośrednictwem internetu. Zdalne 
wsparcie serwisowe użytkowników  
24/7.

ecoNET – podgląd onli-
ne regulatora
przez smartfon, tablet, PC. Zapewnia 
dostęp do parametrów regulatora, 
historii pracy oraz posiada funkcję 
wysyłania alarmów na pocztę e-mail. 

Rozbudowa
o moduły dodatkowe
- możliwość podłączenia dwóch dodat-
kowych modułów rozbudowujących 
układ o kolejne obiegi grzewcze.

Harmonogramy  
czasowe - auto ON/ OFF 
pomp.
Harmonogram można ustawić nie-
zależnie dla zbiornika CWU, pompy 
ciepła oraz obiegu mieszacza. *

Alarmy
zarejestrowane z opisem, 
czasem ich trwania i wystąpienia są 
dostępne z poziomu podstawowego 
menu - użytkownik ma możliwość we-
ryfikacji prawidłowej pracy urządzenia. 

Ochrona
przed zamarzaniem

Aktualizacja 
oprogramowania kartą 
microSD 
– panel regulatora został wyposażo-
ny w czytnik karty micro SD. Dzięki 
temu aktualizacja oprogramowania 
jest prosta i bezpieczna.

Podłączenie
dodatkowych paneli
pokojowych ecoSTER TRONIC **

Inteligentne menu
Regulator został wyposażony w czy-
telne, obrotowe menu z funkcją wy-
łączania nieaktywnych ikon. Posiada 
podpowiedzi dotyczące parametrów 
regulatora wspomagające jego obsłu-
gę.

Dezynfecja
CWU

*     Korzystne w przypadku nagrzewania bufora w nocnej taryfie (oszczędność). Możliwość ustawienia          

       ładowania na noc w celu wygenerowania ciepła na dzień.

**   Regulator ma możliwość podłączenia kilkunastu paneli pokojowych pozwalających na zdalną obsługę  regulatora.                 

      Panele pokojowe pełnią również funkcję termostatów pokojowych.

Pomiar ciśnień 
2 czujniki ciśnień, 2 presostaty,  które  
nie pozwalają na przekroczenie zada-
nego ciśnienia na sprężarce. Możliwość 
ustawienia alarmów generowanych 
poprzez załączenie presostatów lub po 
osiągnięciu określonego ciśnienia.

Powiadomienie
o końcu żywotności sprę-
żarki - na telefon Użytkownika 
zostaje wysłana informacja o tym, że 
w najbliższym czasie nastąpi koniec 
działania sprężarki (ochrona działania 
ciągłości pracy).

Ochrona sprężarki 
W menu serwisowym dostępne są 
parametry umożliwiające minimaliza-
cję ilości jej załączeń (lub ilości cykli).

Kontrola
wydatków  
Użytkownik ma wgląd do tego ile płaci/
oszczędza za ogrzewanie.

Zaawansowane
sterownie pogodowe
wykorzystujące profesjonalne krzywe 
grzewcze z równoległym przesunię-
ciem, zgodnie z zachodnimi standarda-
mi.
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ecoSTER TRONIC - zdalne sterowanie z salonu

ecoNET – serwis online  

ecoNET aplikacja mobilna -  łatwy i szybki dostęp z każdego miejsca

Moduł internetowy proponuje prostą, intuicyjną aplikację 
mobilną, w której użytkownik może uzyskać dostęp i dosto-
sować podstawowe i najważniejsze parametry dla swojej wy-
gody. Aplikacja oferuje bezpośredni podgląd historii tempe-
ratur otoczenia z każdego miejsca. 

Moduł internetowy ecoNET300 umożliwia zdalny dostęp do 
regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefo-
nu komórkowego. Użytkownik ma możliwość edycji parame-
trów podstawowych 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 do-
datkowym atutem.

ecoSTER TRONIC to panel zdalnego sterowania z termosta-
tem pokojowym, umożliwiający proste sterowanie tempe-
raturą. Oprócz funkcji termostatu umożliwia odczyt i pod-
gląd wszystkich parametrów pompy ciepła. Daje on również 
możliwość regulacji podstawowych funkcji, wybór różnych 
trybów pracy oraz informuje o alarmach. Dodatkowo ist-
nieje możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu 
temperatur dziennych i nocnych. Współpracuje tylko z re-
gulatorami firmy PLUM.

Seria regulatorów TOUCH wykonana w zaawansowanej 
technologii służy do kontrolowania pracy pompy ciepła. W 
urządzeniach zastosowano system inteligentnego menu, 
który sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne. 
Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i kom-
fortową 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 ozna-
czenie funkcji w postaci ikon.

watch ecoTOUCHvideO

watch ecoNeTvideO

ecoTOUCH nowa era ekranów dotykowych


