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Automatyka sterująca do kominków



Technologia przyszłości
w oparciu o doświadczenia naukowe
Plum Sp. z o.o. jako firma działająca na rynku automatyki przemysłowej od 
ponad 30 lat, projektuje i produkuje zaawansowaną elektronikę przemysłową.
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ecoMAX 850i
multifunkcyjny, pogodowy regulator

sterowanie
pogodowe

sterowanie
przepustnicą

sterowanie
źródłem ciepła

rozbudowa BUS

inteligentne
menu

bufor i mieszacze

kompletna
zabudowa

ecoSTER TOUCH
zdalne sterowanie z pokoju

ecoNET 300 & ecoNET App
serwis i obsługa on-line

...

elementy zestawu

ecoMAX 850i  to nowoczesny regulator wykonany w zaawansowanej 
technologii, steruje źródłem ciepła oraz instalacją grzewczą.

Urządzenie może sterować w standardzie 2 obiegami mieszaczowymi i bufo-
rem. 

Dzięki rozbudowie o dwa dodatkowe moduły, ecoMAX 850i steruje sześcioma 
obiegami mieszacza. Współpracuje ze zdalnym sterowaniem z termostatem 
pokojowym.

Regulator umożliwia także sterowanie przepustnicą dodatkowego źródła 
ciepła, np. w postaci kominka z płaszczem wodnym. 

funkcjeecoMAX 850i

ecoTOUCH 850i ecoNET 300 ecoSTER TOUCH

dotykowy panel sterujący i moduł wykonawczy moduł internetowy do obsługi i zarządzania pracą 
on-line oraz pełniący funkcje systemu serwisowego

indywidualnie dopasowany, programowalny dotyko-
wy termostat pokojowy

wersja: rozszerzona wersja: rozszerzonawersja: standardowa

program
w wielu językach

%

ecoNET
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Moduł internetowy proponuje prostą, intuicyjną aplikację mobilną, w której użytkownik może 
uzyskać dostęp i dostosować podstawowe i najważniejsze parametry dla swojej wygody.

Aplikacja oferuje bezpośredni podgląd historii temperatur otoczenia z każdego miejsca.

Aplikacja dostępna na smartfony w systemie Android oraz iOS.  

schemat hydrauliczny ecoMAX 850i

ecoMAX 850i

Moduł internetowy ecoNET 300 umożliwia zdalny dostęp do regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy 
telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość edycji podstawowych parametrów regulatora mających wpływ na 
pracę całej instalacji  grzewczej.  Z  punktu  widzenia  użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii pracy instalacji 
grzewczej w postaci wykresów jest dodatkowym, istotnym atutem.

ecoNET 300

ecoNET 300
uniwersalny moduł do sterowania
instalacjami hydraulicznymi

ecoNET Aplikacja mobilna

B

1 2 3

C

MX.03
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airKOM 400
regulator do kominków na ogrzane
powietrze

ecoNET 300 & ecoNET App
serwis i obsługa on-line

Regulator airKOM 400 jest nowoczesnym elektronicznym urządzeniem służą-
cym do regulacji procesu spalania w kominkach. Przeprowadza proces rozpa-
lenia drewna w palenisku. Utrzymuje temperaturę spalin na zadanym pozio-
mie, a także w momencie kończenia się paliwa przeprowadza proces dopalania, 
przez co ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Regulacja odbywa się poprzez sterowanie dopływem powietrza do paleniska 
kominka. Urządzenie składa się z następujących modułów: moduł sterujący 
airKOM 400, panel operatorski ecoTOUCH z wyświetlaczem kolorowym i ekra-
nem dotykowym, przepustnica powietrza dolotowego typu PPD sterowana 
serwomechanizmem oraz czujnik temperatury spalin (termopara typu K).

W regulatorze airKOM 400 zastosowano szereg zaawansowanych algorytmów 
zapewniających bezpieczną pracę urządzenia. Dodatkowo regulator został wy-
posażony w szereg mechanizmów zabezpieczających i diagnostycznych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania z jednoczesnym informowaniem o 
wykrytych uszkodzeniach i nieprawidłowościach.

funkcjeairKOM 400

ochrona 
kominka

awaryjne
zamykanie
przepustnicy

inteligentny 
system
alarmowania

wykrywanie 
braku opału

PID

termopara K

internet

sterowanie
przepustnicą

rozpalanie

%

schemat airKOM 400

optymalizacja procesu spalania

program
w wielu językach
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ecoKOM 200

Regulator ecoKOM 200 to urządzenie elektroniczne, zapewniające poprawę procesu spalania w kominkach z 
płaszczem wodnym.

Istotą działania regulatora jest:

• sterowanie przepustnicą powietrza 
• sterowanie pracą pomp CO i CWU

Znaczącą korzyścią przy obsłudze regulatora jest to, że jest ona prosta oraz intuicyjna. Dzięki tylko jednemu 
pokrętłu (system TOUCH & PLAY) ustawia funkcje, takie jak np.:

• załączenie dodatkowego źródła ciepła
• priorytety pracy
• szybkie rozpalanie
• awaryjne zamykanie przepustnicy po zaniku zasilania

Nowością na rynku kominków jest możliwość obsługi ecoKOM 200 przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 
Dzięki temu obsługa urządzenia jest znacznie prostsza i bardziej komfortowa. Kolejną zaletą jest funkcja ręcz-
nej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dozowania 
powietrza według własnych upodobań.

Montaż, uruchomienie i obsługa regulatora są proste i intuicyjne. Praca instalatora jest prostsza i przyśpieszona 
w czasie, a komfort użytkownika zwiększony.

ecoKOM 200
regulator do kominków z płaszczem
wodnym

program
w wielu językach



9

• Automatyczne sterowanie kominkiem - Klient ustawia 
tylko temperatury CO i CWU

• Płynne sterowanie przepustnicą powietrza dolotowego
• Możliwość ręcznej regulacji położenia przepustnicy 

powietrza dolotowego –dozowanie powietrza według 
własnych upodobań

• Awaryjne zamknięcie przepustnicy po zaniku zasilania

classic: basic:

•        2 czujniki temperatury CO i CWU
•        regulator
•   pilot
•   przepustnica ze stali nierdzewnej z napędem (możliwość wyboru średnicy 100, 125, 150)

• Funkcja rozpalanie mająca na celu uzyskanie 
właściwej temperatury pracy w jak najkrótszym czasie

• Funkcja wygaszania - pozwala na automatyczne 
wygaszanie kominka w razie zaistnienia takiej 
potrzeby bez stwarzania zagrożenia przegrzania 
płaszcza 

• Informacje o potrzebie dołożenia paliwa do kominka
• Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika CWU, 

powyżej której nastąpi wyłączenie pompy ładującej
• Funkcja pracy bez CWU
• Funkcja pracy równoległej CWU i CO lub z priorytetem 

CWU
• Funkcja ochrony pompy przed zastaniem 
• Inteligentny alarm – wykrywanie i sygnalizacja stanów 

alarmowych 
• Zachowanie pamięci stanów zegara do 10 dni po 

odcięciu zasilania 
•     Wiele możliwości konfiguracji algorytmu pracy wyjścia 

H (otwarta architektura)

basic

classic

STEROWANIE

PRACA
AUTOMATYCZNA

POMPA
CWUCO

POMPA

INTELIGENTNY
 ALARM

 GRAFICZNY

WYBIEG CO

CO

PRIORYTET CWU OCHRONA KOMINKAANTYZASTANIE POMP
CWU

CO

lato

sterowanie zaworem
trójdrogowym

pidwygaszanie

rozpalanie

awaryjne zamykanie
przepustnicy

ochrona 
kominka

pompa
cwu

pompa
co

Praca
automatyczna

priorytet CWU

ochrona
zasobnika

zegar

podtrzymanie 
zegara

 10 DNI

wybieg co

antyzastanie
pomp

alarm 
inteligentny

co

sterowanie zaworem
trójdrogowym

acs
rc

lato

graficzny

skład zestawu

funkcje

schematy
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ecoKOM 250

ecoKOM 250

Regulator ecoKOM 250 to urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem graficznym, zapewniające optymalizację pro-
cesu spalania w kominkach z płaszczem wodnym. 

W regulatorze zastosowano nowoczesny algorytm ze zgłoszeniem patentowym. Dzięki algorytmowi adaptacyjne-
mu regulator optymalizuje proces spalania, przez co wpływa na zmniejszenie zużycia opału, nawet o 30%.

Oszczędność  paliwo umożliwia zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Regulator utrzymuje  
temperaturę spalin na bezpiecznym poziomie. Zamyka przepustnicę po procesie palenia, co zapobiega wychła-
dzaniu kominka. 

Obsługa regulatora została przemyślana w taki sposób, aby była maksymalnie prosta i intuicyjna. 

Wszystkie funkcje regulatora ustawiane są tylko jednym pokrętłem (system TOUCH & PLAY).

Użytkownik może korzystać z możliwości sterowania regulatorem przy użyciu pilota takimi funkcjami jak: 

• włączenie i wyłączenie regulatora 
• zmiana trybów pracy
• zmiana położenia przepustnicy (w ręcznym trybie pracy) 
• zmiana temperatury zadanej spalin 
• odczyt temperatury spalin i położenia przepustnicy

ecoKOM 250
regulator do kominków z płaszczem
wodnym

program
w wielu językach
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• Tryby pracy: automatyczny, ręczny, rozpalanie
•  Trzy fazy pracy w trybie automatycznym
•  Dwie fazy trybu rozpalania
•  Utrzymanie temperatury spalin na zadanym
 poziomie
•  Płynne adaptacyjne sterowanie przepustnicą-

oszczędność opału do 30%
•  Funkcja wyboru typu kominka 
• Sygnalizacja kończącego się opału

•   termopara
•        regulator
•   pilot
•       2 czujniki temperatury CO i CWU

•        przepustnica ze stali nierdzewnej z napędem  (możliwość 
wyboru średnicy 100, 125, 150)

skład zestawu

funkcje

optymalizacja procesu spalania

schemat

STEROWANIE

PRACA
AUTOMATYCZNA

POMPA
CWUCO

POMPA

INTELIGENTNY
 ALARM

 GRAFICZNY

WYBIEG CO

CO

PRIORYTET CWU

OCHRONA KOMINKA

ANTYZASTANIE POMP
CWU

CO

lato

sterowanie zaworem
trójdrogowym

STEROWNIE 

WYGASZANIE PID

AWARYJNE ZAMK.
PRZEPUSTNICY

PODTRZYMANIE
ZEGARA

 10 DNI

PRACA
OMATYCZNA ROZPALANIE ZEGAR

OCHRONA
           ZASOBNIKA

WYKRYWANIE
BRAKU OP
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ecoKOM 260

ecoKOM 260
regulator do kominków z płaszczem
wodnym

Regulator ecoKOM 260 to urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem graficznym, zapewniające optymalizację proce-
su spalania w kominkach z płaszczem wodnym.

W regulatorze ecoKOM 260 zastosowano nowoczesny algorytm ze zgłoszeniem patentowym. Dzięki algorytmowi 
adaptacyjnemu regulator optymalizuje proces spalania, przez co wpływa na zmniejszenie zużycia opału, nawet o 
30%. Oszczędność paliwo umożliwia zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Regulator utrzymuję temperaturę spalin na bezpiecznym poziomie. Zamyka przepustnicę po procesie palenia, co 
zapobiega wychładzaniu kominka. Regulator steruje również pracą pomp obiegowych instalacji BUFORA w funkcji 
różnicy temperatur. Realizuje dodatkowe funkcje, takie jak np. wyłączenie dodatkowego kotła.Obsługa regulatora 
została przemyślana w taki sposób, aby była maksymalnie prosta i intuicyjna. Wszystkie funkcje regulatora usta-
wiane są tylko jednym pokrętłem(system TOUCH & PLAY).

Użytkownik może korzystać z funkcji z poziomu enkodera Touch & Play lub pilota zdalnego sterowania:

•     włączenie i wyłączenie regulatora
•     zmiana trybów pracy
•     zmiana położenia przepustnicy (w ręcznym trybie pracy)
•     zmiana temperatury zadanej spalin
•     odczyt temperatury spalin i położenia przepustnicy

program
w wielu językach
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KOCIOŁ
CO

• Tryby pracy: automatyczny, ręczny, rozpalanie
•  Trzy fazy pracy w trybie automatycznym
•  Dwie fazy trybu rozpalania
•  Utrzymanie temperatury spalin na zadanym
 poziomie
•  Płynne adaptacyjne sterowanie przepustnicą-

oszczędność opału do 30%
•  Funkcja wyboru typu kominka 
• Sygnalizacja kończącego się opału
•  Wykrywanie otwarcia drzwiczek

skład zestawu

funkcje

optymalizacja procesu spalania

schemat

•   termopara
•        regulator
•   pilot
•       2 czujniki temperatury CO i CWU

•        przepustnica ze stali nierdzewnej z napędem (możliwość 
wyboru średnicy 100, 125, 150)

WYKRYWANIE
OTW. DRZWICZEK
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airKOM 250
regulator do kominków na ogrzane
powietrze

airKOM 250

Regulator airKOM 250 to nowoczesne elektroniczne urządzenie z wyświetlaczem graficznym, zapewniające opty-
malizację procesu spalania w kominkach tradycyjnych i powietrznych.
Istotą działania airKOMa 250 jest:

• automatyczna regulacja procesu spalania poprzez kontrolę dopływu powietrza do paleniska kominka z 
uwzględnieniem odczytów temperatury spalin.  Dzięki możliwości kontroli dopływu powietrza do paleniska 
oszczędzamy paliwo oraz zmniejszamy emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Na podstawie informacji 
o temperaturze spalin regulator wydłuża czas palenia pomiędzy kolejnymi załadowaniami paliwa do paleni-
ska. Utrzymuje temperaturę spalin na optymalnym poziomie. Zamyka przepustnicę po zakończeniu palenia, co 
zapobiega wychładzaniu kominka. Umożliwia to zaimplementowany do regulatora zaawansowany algorytm, 
który został zaprojektowany przez zespół inżynierów w Biurze Projektowym firmy PLUM.

Dodatkowym atutem regulatora jest możliwość wyboru typu kominka. Dzięki tej funkcji użytkownik indywidualnie 
dobiera pracę regulatora do indywidualnych parametrów swojego kominka.

Obsługa regulatora została przemyślana w taki sposób, aby była maksymalnie prosta i intuicyjna.  Wszystkie funk-
cje regulatora ustawiane są tylko jednym pokrętłem (system TOUCH & PLAY). 

Użytkownik może korzystać z możliwości sterowania regulatorem przy użyciu pilota takimi funkcjami jak: 

• włączenie i wyłączenie regulatora
• zmiana trybów pracy
• zmiana położenia przepustnicy (w ręcznym trybie pracy) 
• zmiana temperatury zadanej spalin 
• odczyt temperatury spalin i położenia przepustnicy

program
w wielu językach
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• Tryby pracy: automatyczny, ręczny, rozpalanie, 
• Dwie fazy trybu rozpalania 
• Utrzymanie temperatury spalin na zadanym poziomie
• Funkcja informowania o potrzebie dołożenia paliwa do kominka 
• Rozpoznaje 5 sytuacji alarmowych
• Funkcja kalibracji przepustnicy 
• 11 pozycji zadawania temperatury 
• Płynne adaptacyjne sterowanie przepustnicą
• Funkcja rozpalania kominka do temperatury wyższej niż temperatura pracy kominka 
• Funkcja wyboru typu kominka (14 propozycji typów kominków) 
• Funkcja wykrywania tendencji wzrostu lub spadku temperatury 
• Po nieudanych przedmuchach następuje wyłączenie regulatora lub przejście w stan czuwania
• Wewnętrzny akumulator otwierający lub zamykający przepustnicę w razie zaniku zasilania (wg życzenia Klienta)
• Inteligentny alarm monitorujący stan pracy kominka, zabezpieczający przed nadmiernym rozgrzaniem

 

ZDALNE 
STEROWANIE

•        termopara
•        regulator
•   pilot
•   przepustnica ze stali nierdzewnej z napędem (możliwość wyboru średnicy 100, 125, 150)

skład zestawu

funkcje

schemat optymalizacja procesu spalania
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simSTER 150

Sterownik simSTER 150 jest nowoczesnym, prostym w obsłudze urządzeniem elektronicznym z wyświetlaczem 
LED. 
Istotą działania sterownika jest:

• regulacja pracy pomp CO i CWU
• możliwość realizowania dodatkowych funkcji np. włączenie dodatkowego źródła ciepła

Zaprojektowany w Biurze Konstrukcyjnym firmy PLUM intuicyjny system obsługi sterownika (pokrętło TOUCH & 
PLAY) w znaczny sposób ułatwia użytkownikowi obsługę urządzenia, a instalatorowi jego montaż.

simSTER 150 jest wyposażony w alarmową sygnalizację dźwiękowo - wizualną.  Wpływa to na zwiększenie bezpie-
czeństwa użytkownika.

schemat simSTER 150 funkcje

simSTER 150
sterownik do kominków z płaszczem wodnym

program
w wielu językach
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airSTER 100

Sterownik airSTER 100 jest urządzeniem elektronicznym, którego istotą działania jest precyzyjne sterowanie pracą 
przepustnicy powietrza, a  dodatkową zaletą ze stosowania airSTER-a jest jego zdalna obsługa poprzez pilot.

Sterownik po wyłączeniu zapamiętuje stopień otwarcia przepustnicy i przy ponownym włączeniu ustawia ją do 
poprzedniej wartości, wobec czego przy ustawieniu optymalnym nie ma potrzeby ciągłego dostrajania urządzenia. 

Dodatkowymi korzyściami z zastosowania sterownika jest zapamiętywanie nastaw przepustnicy po wyłącze-
niu oraz możliwość ustawienia stopnia zamknięcia/otwarcia przepustnicy po wyłączeniu sterownika. Urządzenie 
pokazuje na ekranie stopień otwarcia przepustnicy.

airSTER 100  oznacza  niskie zużycie energii oraz intuicyjny  i komfortowy sposób obsługi.

schemat airSTER 100 funkcje

airSTER 100
sterownik do kominków powietrznych

ZDALNE
 

STEROWANIE

 

PONOWIENIE 
WYSTEROWANIA

program
w wielu językach

STEROWANIE
PRZEPUSTNICĄ

OSZCZĘDZANIE
ENERGII

ZAMKNIĘCIE PRZEP.
PO POWROCIE ZAS.
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www.ecoNET24.com

Przejrzysta historia danych

Przejrzysta historia alarmów
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