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Wbudowany
Bluetooth

Termostaty
Czujniki pokojowe

xCLOUD
ecoNET CLOUD

Umożliwia konfigurację
xFLOOR za pomocą
mobilnej aplikacji
ecoNEXT.

- Bezprzewodowe
- Przewodowe

Moduł WiFi i system
do zarządzania online

Podłączenie

Sygnalizacja świetlna

kolejnych regulatorów
xFLOOR (max. 4)

Panel dotykowy xTherm Touch

- Przewodowy
- Kolorowy ekran pojemnościowy 4,3"
- Intuicyjny
(naciskanie, przytrzymanie, przesuwanie)

Zapasowy bezpiecznik

Bezpośrednia konfiguracja
z poziomu regulatora

przez przycisk on/off oraz diody LED
(podłączenie może odbyć się bez
panelu)

xFLOOR
Sterowanie siłownikami termoelektrycznymi dla ośmiu
oddzielnych stref grzewczych.

Informacja o aktualnej temperaturze w strefach pobierana
z termostatów bezprzewodowych i przewodowych oraz
czujników temperatury.
Znaczna oszczędność zużycia energii cieplnej dzięki
precyzyjnej regulacji temperaturowej w poszczególnych
pomieszczeniach stref grzewczych budynku.

Siłowniki
TTO_230

- Proste podłączenie
- Obsługa 8 stref
grzewczych

Zasilanie
~230V

Zasilanie
pompy
~230V

Sterowanie:

- Pompa obiegową
- Źródłem ciepła
- Zaworami

Możliwość
obsługi 5
siłowników
na 1 wyjście

Asystent Instalacji
Asystent pozwala na konfigurację parametrów regulatora przy jego
pierwszym uruchomieniu oraz po podłączeniu instalacji systemu
podłogowego.
Parametry do ustawienia w trakcie konfiguracji są wyświetlane w formie pytań
w aplikacji mobilnej ecoNEXT w komunikacji Bluetooth lub na ekranie panelu
xTherm Touch.

Termostaty
Termostaty utrzymują zadaną temperaturę i informują o alarmach.
Zapewniają całkowitą konfigurowalność menu regulatora z poziomu
dowolnego pomieszczenia.
Bezprzewodowe

Przewodowe

xTherm 60r

xTherm 60p

xTherm 30r

xTherm 30p

xTherm 40r

xTherm 40p

xTherm 20r

xTherm 20p

ecoNEXT
Aplikacja mobilna do sterowania i konfiguracji sterownika xFLOOR przez Bluetooth.
Rozwiązanie działa w trybie offline.
Aplikacja ecoNEXT rozszerza funkcjonalność termostatów z linii xTherm.
Instalator:
Parowanie termostatów

Bluetooth

Asystent Instalacji
Harmonogramy
Użytkownik:
Zmiana temperatury
Konfiguracja

ecoNET CLOUD
System internetowy pełniący funkcję zarządzającą oraz
serwisową.
Obsługuje i zarządza pracą urządzeń PLUM online.
Zapis konfiguracji
Wymiana oprogramowania
Dane bieżące
Historia danych
Harmonogramy
Alarmy
Zdalne menu
Zdarzenia

xCLOUD
Moduł internetowy

Redukcja
kosztów
serwisowych

xFLOOR wraz z regulatorem
ecoMULTI jako jeden
ecoSYSTEM

