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PROJEKT 
B A D A W C Z Y 
PLUM 
dotyczy wykorzystania nowatorskich
algorytmów adaptacyjno-predykcyjnych
do sterowania elektronicznych zaworów
rozprężnych i sprężarką w celu uzyskania
maksymalnych współczynników SCOP, COP
w pompach powietrze-woda. 

Zaprojektowany w PLUM regulator bazuje na 
modelu obiektu sterowanego przy pomocy 
sieci neuronowych stosowanych w sztucznej 
inteligencji. 

Regulator uczy się obiektu i przewiduje 
ustawienia uwzględniające parametry 
zewnętrzne, wewnętrzne mające 
zapewnić maksymalną optymalizację pracy. 
Głównym celem dalszych testów jest 
uzyskanie maksymalnego współczynnika 
SCOP jaki jest fizycznie możliwy do 
otrzymania z danej pompy ciepła.

ecoNET
MOBILNE 
ZARZĄDZANIE

Moduł internetowy pełniący funkcję systemu
serwisowego, obsługuje i zarządza pracą online.



ecoTRONIC 200
do powietrznej pompy ciepła

Regulator steruje pracą powietrznej pompy ciepła, dolnym źródłem ciepła 
oraz bezpośrednim obiegiem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
uwzględniając wskazania czujnika pogodowego. Umożliwia także produkcję 
wody lodowej (tryb chłodzenia). Steruje pracą sprężarki, grzałki zasobnika 
CWU oraz dodatkowymi źródłami ciepła. Regulator obsługuje układy grzewcze 
złożone z grzejników, ogrzewania podłogowego oraz klimakonwektorów z 
funkcją chłodzenia. Współpracuje z pompami typu monoblok lub split.

Regulator posiada mozliwość wyznaczania współczynnika COP i zliczania uzysków 
cieplnych za sezon SCOP.

ecoTRONIC 100
do gruntowej pompy ciepła

Regulator wykorzystując pomiary ciśnień i temperatury steruje pracą 
gruntowej pompy ciepła, dolnym źródłem ciepła oraz bezpośrednim obiegiem 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej uwzględniając wskazania 
czujnika pogodowego. Steruje również pracą sprężarki, grzałki zasobnika 
CWU oraz źródłem biwalentnym.

Regulator posiada mozliwość wyznaczania współczynnika COP i zliczania uzysków 
cieplnych za sezon SCOP.

ecoTRONIC 050
do powietrznej pompy ciepła

Regulator ecoTRONIC 050 steruje pracą powietrznej pompy ciepła. 
Urządzenie posiada również funkcję sterowania zasobnikiem  CWU, pompą 
cyrkulacji oraz dodatkowymi źródłami ciepła. Posiada rozbudowaną funkcję 
harmonogramów umożliwiającą automatyczne programowanie czasów 
pracy urządzenia. 

ecoTRONIC 200 HYBRID
Regulator ecoTRONIC 200 Hybrid jest urządzeniem, przeznaczonym dla 
jednoczesnego sterowania pompą ciepła oraz dodatkowym źródłem ciepła, 
takim jak: kocioł gazowy bądź olejowy oraz kolektor słoneczny. 

Ta unikalna funkcja umożliwi sterowanie różnymi typami urządzeń grzewczych 
za pomocą tylko jednego regulatora.5''
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ecoSTER TRONIC
zdalne sterowanie z salonu

ecoSTER TRONIC to panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym umożli-
wiający proste sterowanie temperaturą. Oprócz funkcji termostatu umożliwia odczyt 
i podgląd wszystkich parametrów pompy ciepła. Daje on również możliwość regulacji 
podstawowych funkcji pompy ciepła, wybór różnych trybów pracy oraz informuje o 
alarmach. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu 
temperatur dziennych i nocnych. Współpracuje tylko z regulatorami firmy PLUM.

• Centralne zarządzanie siecią grzewczą
• Termostat pokojowy
• Kustomizacja produktu pod logo Klienta
• Intuicyjny - czytelny i prosty w obsłudze  panel dotykowy
• Indywidualne harmonogramy temperatur
• Alarmy
• Aktualizacja oprogramowania przy użyciu karty microSD

ecoNET 300 + aplikacje mobilne
Komfort w nowym wymiarze

Moduł internetowy ecoNET300 umożliwia zdalny dostęp do regulatora za 
pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Użytkownik 
ma możliwość edycji parametrów podstawowych oraz serwisowych regula-
tora mających wpływ na pracę pompy ciepła oraz całej instalacji grzewczej. 
Z punktu widzenia użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii pracy pompy 
ciepła w postaci wykresów jest dodatkowym atutem.

www.plum.pl
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