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Systemowy regulator instalacyjny zarządzający układami grzewczymi, chłodzenia i wentylacji.

System hybrydowy zapewniający współpracę różnych źródeł ciepła:
• Pompy ciepła. Również w kaskadzie
• Kotłów grzewczych: gazowych, elektrycznych, pelletowych
• Rekuperacji

ecoMULTI

Komunikacja radiowa ISM

Komunikacja WiFi i Bluetooth

Komunikacja poprzez Modbus w standardze

Ekran dotykowy
• Procesory ARM płynność obsługi i 

wyświetlania

• Równoległa komunikacja możliwość 

zarządzania z kilku paneli

Wersja integrate
• Panel wbudowany w moduł Panel z funkcją termostatu 

pokojowego
Sterowanie całą instalacją 
hydrauliczną

Wersja separate
• Moduł + panel

Wbudowane magnesy
• Łatwy montaż

Intuicyjna obsługa
• Naciskanie, przytrzymanie, przesuwanie

Asystent Instalacji WIZARD
• Prosta konfiguracja podstawowych 

parametrów regulatora po podłączeniu do 

układu grzewczego

Funkcjonalności

Zarządzanie 
kotłem

3 obiegi 
grzewcze

Jednorazowe 
ładowanie 

CWU

Cyrkulacja Tryb
auto/eco/komfort

CWU Antyzamarzanie Sterowanie
aplikacją mobilną

Harmonogramy 
czasowe

Sterowanie 
pogodowe

Karta SD
• Prosta aktualizacja za pomocą karty SD



Personalizacja i ciągły rozwój produktu pod 
wzgledem R&D.

Indywidualnie dopasowane badania urządzeń                            
w Laboratorium Techniki Grzewczej PLUM.

Pełne dostosowanie graficzne odpowiadające 
identyfikacji wizualnej marki producenta 
urządzenia.

Asystent Instalacji WIZARD

Rozwiązania OEM

Wsparcie instalacji w formie pytań i podpowiedzi, krok po kroku 

Prosta konfiguracja harmonogramów

Intuicyjna obsługa

DezynfekcjaJednorazowe 
ładowanie 

CWU

sterowanie        
smartfonem za    
pomocą dodatkowego 
modułu

*

BuforSterowanie
aplikacją mobilną

Termostat 
pokojowy

Wbudowany asystent instalacji zapewnia wsparcie procesu konfiguracji i obsługi regulatora na 
każdym etapie procesu instalacji.



Możliwość umieszczenie kilku zintegrowanych termostatów w jednym 
budynku.

Termostaty

Panele sterujące

xTherm 60r

xTherm 30r

xTherm 40r

xTherm 20r

xTherm 60p

xTherm 30p

xTherm 40p

xTherm 20p

Bezprzewodowe Przewodowe

Szeroka gama paneli charakteryzuje się unikalnym designem, 
ekranami o wysokiej rozdzielczości, płynną obsługą                                           
i wyświetlaniem. 

Intuicyjność i prostota obsługi dopracowane do perfekcji.

Panel 5"Panel 4,3"



Konfiguracja i zarządzanie systemem

Aplikacja mobilna do sterowania i konfiguracji regulatora ecoMULTI poprzez moduł internetowy 
xCLOUD poprzez Bluetooth.

ecoNEXT

Użytkownik:

Ustawienia użytkownika

Zmiana trybu pracy

Harmonogramy

Instalator:

Ustawienia serwisowe

Wymiana oprogramowania

Alarmy

Bluetooth

Narzędzia do konfiguracji i zdalnego zarządzania instalacją.

ecoNET CLOUD
System internetowy oparty na rozwiązaniu chmurowym.

Zarządzanie systemem w czasie rzeczywistym.

Redukcja 
kosztów 
serwisowych

Wsparcie serwisowe producenta online

Wymiana oprogramowania online

Redukcja kosztów serwisowych

Harmonogramy

Alarmy

WiFi



HEMS
Home Energy Management System
Sterowanie całym układem grzewczym i wentylacji z poziomu jednego regulatora.


