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ODKRYJ
NOWE MOŻLIWOŚCI
Rozwiązania mobilne PLUM



ecoSTER TOUCH
Zdalne sterowanie z salonu
ecoSTER TOUCH to panel zdalnego sterowania z 
termostatem pokojowym umożliwiający proste 
sterowanie temperaturą. Oprócz funkcji termostatu 
umożliwia odczyt i podgląd wszystkich parame-
trów urządzeń ( kotła, pompy ciepła itd.). Daje on 
również możliwość regulacji podstawowych funkcji 
kotła, wybór różnych trybów pracy oraz informuje o 
poziomie paliwa w zasobniku i alarmach. Dodatko-
wo istnieje możliwość ustawienia indywidualnego 
harmonogramu temperatur dziennych i nocnych. 
Współpracuje tylko z regulatorami firmy PLUM.

Unikalny design – kolorowy, dotykowy wyświetlacz oraz 
przesuwne menu w formie ikon zapewnia ciekawy wygląd 
oraz ułatwia użytkownikowi obsługę regulatora.

Praca z harmonogramem – możliwość ustawienia harmono-
gramu czasowego temperatury pokojowej  w przedziałach 30 
minutowych.

Różne tryby pracy – użytkownik może wybrać jeden z kilku 
dostępnych trybu pracy regulatora pokojowego. Każdy z 
trybów charakteryzuje się inną temperaturą oraz czasem 
działania trybu.

Widoczne alarmy w pokoju – na głównym ekranie regu-
latora pokojowego widoczne są alarmy sygnalizujące nie-
prawidłową pracę regulatora kotła przez co użytkownik na 
bieżąco jest informowany o nieprawidłowościach w pracy 
regulatora kotła.

Poziom paliwa oraz brak opału – regulator pokojowy rów-
nież na bieżąco pokazuje poziom paliwa oraz sygnalizuje brak 
opału wykrywany przez regulator kotła. 

Blokada rodzicielska – po kilku minutach bezczynności 
ekran wyświetlacza blokuje się w celu zabezpieczenia przed 
dostępem dzieci do regulatora.

Aktualizacja oprogramowania kartą microSD – za pomocą 
karty microSD regulator pokojowy zapewnia funkcjonalność 
aktualizacji oprogramowania regulatora pokojowego oraz 
regulatora kotła.

Termostat pokojowy – wbudowany czujnik temperatury 
zapewnia odczyt temperatury pokojowej zapewniając 
komfort cieplny użytkownika. Funkcja termostatu poko-
jowego realizowana jest programowo.
 

Schemat działania ecoSTER TOUCH



ecoNET 300
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 regulatora mających wpływ na pracę 
kotła oraz całej instalacji grzewczej. Z punktu widze-
nia użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii 
pracy kotła oraz instalacji grzewczej w postaci wy-
kresów jest dodatkowym atutem.

Wifi

Schemat działania ecoNET

Zdalne zarządzanie  – dostęp do parametrów regulatora z 
sieci lokalnej oraz sieci zewnętrznej.

Współpraca z siecią LAN/WiFi – moduł internetowy ma 
możliwość podłączenia do sieci przewodowej LAN oraz do 
sieci bezprzewodowej WiFi.

Współpraca w modemami 3G  – możliwość współpracy 
ecoNET300 z sieciami w których są wykorzystywane mo-
demy 3G zapewniające dostęp do internetu.

Historia alarmów  – dostęp to pełnej historii alarmów wraz 
z opisami oraz czasami ich trwania.

Automatyczny schemat instalacji  – na podstawie parame-
trów regulatora kotła moduł internetowy tworzy bieżący 
schemat instalacji.

Wysyłanie alarmów na maila  – sygnalizacja alarmów może 
również odbywać się poprzez wysyłanie emaila na adres 
mailowy.

Redukcja kosztów serwisowych  – konta serwisowe, 
dostępne dla producentów kotłów oraz firm instalator-
skich, zapewniają dostęp do parametrów serwisowych 
regulatorów, dzięki czemu nie zawsze jest konieczny 
wyjazd serwisowy do klienta. 

Aplikacje mobilne – komfort użytkowania modułu inter-
netowego zapewniają aplikacje dostępne na urządzenia 
mobilne. 
 

Historia danych  – rejestracja na serwerze danych dotyczą-
cych temperatur oraz parametrów pracy kotła. Historia da-
nych przedstawiana jest przy pomocy czytelnych wykresów.

Schemat działania ecoSTER TOUCH



aplikacja ecoNET
łatwy i szybki dostęp z każdego 
miejsca

Termostat CWU Obiegi 
grzewcze

Kocioł Alarm Ustawienia

Nowoczesny interfejs – layout przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami

Intuicyjna obsługa – prosty layout pozwala użytkownikowi swobodnie poruszać się po aplikacji.

Zarządzanie obiegami grzewczymi online – użytkownik może mobilnie z kazdego miejsca ustawiać parametry na swoim kotle.
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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.


