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• Prosta i szybka instalacja na obiekcie
• Strona nisko- oraz wysokonapięciowa - intuicyjny 

montaż
• Wysokiej jakości, odporna na temperatury 

obudowa 
• Działanie oprogramowania bez panela - brak 

problemów serwisowych
• Powrót do stanu pracy po zaniku zasilania

Wersja separate

Moduł + panel

Wersja integrate

Panel wbudowany w moduł

Ekrany szklane dotykowe pojemnościowe wysokiej jakości

Bardzo mała usterkowość, odporne na zabrudzenia

Szybkie procesory ARM płynność obsługi i wyświetlania

Czujnik temperatury w panelu praca jako termostat pokojowy

Równoległa komunikacja możliwość zarządzania z kilku paneli

Duża pamięć, wiele języków duże możliwości rozwoju

Wymiana oprogramowania kartą SD prosta aktualizacja 

Asystent instalatora

Sprawna i szybka konfiguracja podstawowych parametrów 

regulatora po podłączeniu do układu grzewczegoWbudowane magnesy

Łatwy montaż

Intuicyjna obsługa

Naciskanie, przytrzymanie, przesuwanie

Moduł ecoMULTI

ecoMULTI steruje wieloma źródłami ciepła min. kotłem gazowym, pelletowym, olejowym, elektrycznym, ogrzewaniem 
podłogowym, pompą ciepła oraz wentylacją. ecoMULTI może sterować jednocześnie kilkoma źródłami ciepła.

Funkcjonalności

• Komunikacja radiowa ISM
• Komunikacja WiFi
• Komunikacja poprzez Modbus w standardze

Protokoły transmisji

ecoMULTI obsługuje wiele regulatorów jednym panelem. 

Oszczędności na instalacji

Dezynfekcja

Zarządzanie 
kotłem

3 obiegi 
grzewcze

Jednorazowe 
ładowanie 

CWU

Bufor Cyrkulacja

CWU Antyzamarzanie Sterowanie
aplikacją mobilną

* sterowanie smartfonem za pomocą dodatkowego modułu

Harmonogramy 
czasowe

Sterowanie 
pogodowe

Termostat 
pokojowy

Tryb
auto/eco/komfort



Przewodowy / Bezprzewodowy 
termostat pokojowy na baterie                   
w wersji wiszącej oraz stojącej.

Przewodowy / Bezprzewodowy 
dotykowy kolorowy panel zdalnego 
sterowania z funkcją termostatu 
pokojowego.

* W opracowaniu* W opracowaniu

Przewodowy / Bezprzewodowy 
czujnik temperatury.

ecoSTER 40 / eSTER_x40 ecoSTER 90 / eSTER_x90* ecoSTER 20* / eSTER_x20*

System internetowy z mobilną aplikacją pełniący funkcję zarządzającą oraz 
serwisową. Obsługuje i zarządza pracą on-line urządzeń PLUM przez WiFi, 
również z aplikacji mobilnej.

• Zapis konfiguracji
• Wymiana 

oprogramowania
• Dane bieżące
• Historia danych
• Harmonogramy
• Schemat aplikacji
• Alarmy
• Zdalne menu

e c o N E T  C L O U D

Te r m o s t a t y Dwukierunkowa komunikacja radiowa

• Proste parowanie z pozostałymi urządzeniami
• Możliwość umieszczenia kilku termostatów w jednym budynku, 

zintegrowanych z jednym regulatorem

Termostaty utrzymują zadaną temperaturę pokojową oraz transmitując 
informacje z regulatora głównego, informują o poziomie paliwa w zasobniku, 
stanach alarmowych, potrzebie czyszczenia kotła czy wartości temperatury 
zewnętrznej. Zapewnia całkowitą konfigurowalność menu regulatora z poziomu 
dowolnego pomieszczenia. Dodatkowe korzyści to min.:

Redukcja kosztów
serwisowych Android

iOS


