
pellet / biomasa / węgiel
Automatyka sterująca

PELLET BIOMASA

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki





Producent nowoczesnej 
elektroniki przemysłowej

Plum Sp. z o.o. to ponad 25-letnie doświadczenie 
w projektowaniu i produkcji innowacyjnych urządzeń 
elektronicznych oraz specjalistycznego 
oprogramowania.

PELLET BIOMASSA WĘGIEL

program 
w wielu językach
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Firma dostarcza na rynek każdego roku tysiące sztuk 
nowoczesnych rozwiązań do strategicznych branż 
gospodarki:

gazownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów, wentylacji.
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3

Firma dostarcza na rynek każdego roku tysiące sztuk 
nowoczesnych rozwiązań do strategicznych branż 
gospodarki:

gazownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów, wentylacji.

Nasze wysokie standardy produkcji i organizacyjne 
potwierdza fakt, że jako jeden z nielicznych pro-
ducentów elektroniki przemysłowej, Plum posiada 
Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.
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Od początku swojej działalności tworzy rozwiązania wysokiej 
jakości oparte na trzech filarach – doskonaleniu efektywno-
ści energetycznej, innowacyjnych technologiach, spraw-
dzonym zespole pracowników. Urządzenia produkowane w 
firmie Plum są badane zarówno na etapie projektowania, 
jak i w trakcie produkcji we własnych laboratoriach: Labo-
ratorium Akredytowanym, Laboratorium Techniki Grzewczej 
(dotyczy tylko branży ogrzewnictwa), Laboratorium Kompa-
tybilności Elektromagnetycznej czy Laboratorium Wentylacji 
Pożarowej (dotyczy tylko branży wentylacyjnej). W zakresie 
akredytacji – firma wystawa świadectwa wzorcowania, które 
są uznawane w Polsce i za granicą.

Urządzenia firmy Plum są badane 
między innymi w zakresie:

•	  wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, 
ciśnienia, wielkości elektrycznych i wilgotności

• odporności na wyładowania elektrostatyczne – ESD 
•  odporności na szybkie stany przejściowe, wiązki 
  zaburzeń elektrycznych BURST
•	 	odporności na pole elektromagnetyczne o częstotli-

wości radiowej
•	 odporności na zaburzenia przewodzone
•	 odporności na udary – SURGE
•        odporności na zmienne i impulsowe pole 
 magnetyczne
•	 emisyjności

Poszczególne działy firmy mieszczą się na powierzchni ponad 
4601 m2. Są one wyposażone w nowoczesny sprzęt zgodnie 
z najnowszymi światowymi trendami. Potwierdzeniem wyso-
kich standardów jakościowych, produkcyjnych i organiza-
cyjnych Plum Sp. z o.o. jest fakt, iż jako jeden z niewielu pol-
skich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada 
Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001), Bez-
pieczeństwem i Higieną Pracy (BS OHSAS 18001) oraz System 
Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), certyfikowane 
przez BSI (The British Standards Institution). Mocną podstawą 
dynamicznego rozwoju firmy jest doświadczony zespół blisko
200 wysoko wykwalifikowanych fachowców (w tym ponad 
pięćdziesięciu inżynierów i specjalistów z dziedzin: elektroniki, 
mechaniki, informatyki). W ostatnich 3 latach firma zatrud-
niła blisko 100 osób w celu zwiększenia swojego potencjału 
projektowego i produkcyjnego. Tworzą oni rozwiązania bez-
pieczne, redukujące koszty i spełniające wszelkie wymagane 
normy, potwierdzone stosownymi certyfikatami o randze pol-
skiej i europejskiej. Ze względu na zwiększone zdolności pro-
dukcyjne może oferować swoje produkty wysokiej jakości po 
bardzo przystępnych cenach. Istotną korzyścią dla partnera 
firmy Plum jest możliwość znaczącej personalizacji w proce-
sie customizacyjnym. Umożliwia to wprowadzanie na rynek 
nie tylko regulatorów, ale też urządzeń takich jak ecoSTER z 
indywidualnym logo danego partnera. Jest to dodatkowe 
narzędzie wzmacniające markę partnera handlowego firmy 
Plum na rynku.

Plum Sp. z o.o.
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Postęp jest wymogiem rozwoju każdej branży, dlatego w 
firmie Plum tworzymy i dostarczamy nowoczesne, zaawan-
sowane technicznie i bezpieczne urządzenia. Dynamiczny 
postęp w projektowaniu nowatorskich produktów umożliwia 
Dział Badań i Rozwoju oraz funkcjonujące w jego ramach 
Biuro Konstrukcyjne. W Dziale Rozwoju pracujemy nad two-
rzeniem szerokiej gamy innowacyjnych i zaawansowanych 
urządzeń. Wychodząc z założenia, iż sukces Klientów to nasz 
sukces, ściśle z nimi współpracujemy, a tworzone rozwiąza-
nia są odpowiedzią na ich potrzeby. Nasze urządzenia, dzię-
ki analizie potrzeb Użytkowników, wyróżniają się komfortem 
obsługi, nowoczesnym wzornictwem i wysokim poziomem 
technologicznym. W proces projektowania urządzeń i ich 
doskonalenia zaangażowany jest wysoko wykwalifikowany 
zespół inżynierów-specjalistów z dziedzin: elektroniki, mecha-
niki i informatyki. Wykorzystując zdobyte przez lata doświad-
czenie i nowoczesne zaplecze techniczne, nasi fachowcy są 
w stanie  zaoferować usługi i wsparcie inżynierskie na naj-
wyższym poziomie. Inżynierowie wyposażeni w profesjonalne 
narzędzia i programy, jak np. Protel i CAD, zapewniają opty-
malizację konstrukcji elektronicznych.

W dziale produkcji firmy PLUM są zapew-
nione najwyższe standardy organizacyjne 
związane z wytwarzaniem zaawansowa-
nych urządzeń elektronicznych.

W celu zapewnienia najwyższej jakości elementy i części są 
kupowane w dużej mierze od polskich i europejskich reno-
mowanych dostawców. Poszczególne etapy produkcji są 
stale nadzorowane i koordynowane poprzez komputerowy
system kontroli on-line (Enterprise Resorce Planning). W ten 
sposób każdy produkt schodzący z linii produkcyjnej stano-
wi optymalne połączenie wysokiej jakości, niezawodności i 
stabilności działania. Dział produkcji dysponuje nowoczesną 
linią technologiczną do montażu i lutowania. Zastosowana 
tu technologia funkcjonuje na podobnej zasadzie jak u pro-
ducentów telefonów komórkowych. Proces rozpoczyna się 
od naniesienia pasty lutowniczej za pomocą drukarki auto-
matycznej z centrowaniemoptycznym. Następnie wykony-
wany jest montaż elementów na automacie szwajcarskiej 
firmy Essemtec o wydajności 5 000 elementów na godzinę. 

Do precyzyjnego montażu elementów SMD wykorzystujemy 
system laserowego centrowania wizyjnego firmy Cognex. 
Pozwala to na duże upakowanie elementów i wysoką minia-
turyzację. Proces lutowania rozpływowego jest wykonywa-
ny w wielostrefowym piecu FlowStar SEHO, który zapewnia 
precyzyjne ustawienie i utrzymanie profilu lutowania. Tech-
nologia produkcji w Plum charakteryzuje się dużą elastycz-
nością, czyli szerokimi możliwościami szybkiego przezbrajania 
linii technologicznej do produkcji innych urządzeń. Efektem 
końcowym automatycznego montażu jest nie tylko wysoka 
jakość produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkiej 
realizacji różnorodnych zleceń w krótkim czasie.

Innowacje
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Akredytowane 
laboratorium pomiarowe

Testowanie i kalibracja

Środki ochrony przed ESD

Urządzenia pomiarowe produkowane przez firmę Plum muszą 
spełniać między innymi wysokie wymagania metrologiczne. 
Odpowiednią dokładność pomiarową zapewnia funkcjonu-
jące na terenie firmy Laboratorium, w którym urządzenia są 
testowane, a w utworzonym Punkcie Legalizacyjnym prze-
liczników dokonuje się sprawdzeń przyrządów na zgodność z 
wymaganiami metrologii prawnej. Laboratorium wyposażo-
ne jest we wzorce i przyrządy pomiarowe o najwyższych do-
kładnościach, dzięki czemu osiągana jest wysoka zdolność
pomiarowa. Potwierdzeniem jego kompetencji jest akredy-
tacja nr AP074 Polskiego Centrum Akredytacji.

Zmontowane i uruchomione urządzenia są testowane w La-
boratorium Produkcyjnym, gdzie przechodzą badania w ko-
morach klimatycznych i temperaturowych. Cały proces jest 
sterowany komputerowo i przebiega automatycznie. Testo-
waniu temperaturowemu są poddawane wszystkie produko-
wane urządzenia, co gwarantuje wykrycie wszystkich usterek 
powstałych w procesie produkcji oraz dalszą bezawaryjną 
pracę urządzenia.

Proces magazynowania i produkcji odbywa się na obsza-
rach wyposażonych w specjalistyczny osprzęt oraz środki 
ochrony przed ESD. Zapewnia to ograniczenie niekorzystne-
go wpływu wyładowań elektrostatycznych na trwałość po-
dzespołów. Tego typu ochrona jest niezbędna dla zapewnie-
nia niezawodności produktu finalnego. W Plum są stosowane 
odpowiednie procedury i środki przeciwdziałania wyłado-
waniom elektrostatycznym (np. specjalne podłogi, regały, 
opakowania na urządzenia). 
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Laboratorium Techniki Grzewczej to jedno z 5 laboratoriów 
Plum Sp. z o.o., które dzięki doświadczeniu i urządzeniom  ba-
dawczym światowej klasy, zapewnia partnerom handlowym 
firmy osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

System współpracy z firmą Plum to między innymi testowanie 
algorytmu z urządzeniem partnera Plum i wprowadzanie na 
bieżąco korekt do automatyki. Gwarantuje to indywidualne 
dopasowanie algorytmu i funkcji do urządzeń grzewczych. 
Wymierną korzyścią ze współpracy jest możliwość wprowa-
dzania zmian w oprogramowaniu na bieżąco przez Internet 
przez partnera handlowego firmy Plum - dzięki modułowi 
ecoLINK. Daje to większe możliwości przy rozwijaniu nowych 
produktów. Infrastrukturę laboratorium tworzy: 5 stanowisk 
badawczych wyposażonych między innymi w analizator 
spalin firmy SIEMENS, profesjonalne analizatory Nova 2000 
niemieckiej firmy MRU, różne układy hydrauliczne (układy z 
buforem i zaworami mieszającymi). Laboratorium umożliwia 
miedzy innymi:

•  możliwość testowania regulatorów

•   dokładne dopasowywanie regulatorów do urządzeń 
grzewczych naszych partnerów zapewniające bar-
dzo duży stopień niezawodności działania

•    analizę on line kotłów i kominków w trakcie procesu 
testowania automatyki dopasowanie najnowszych 
algorytmów sterujących do kotłów, kominków firm 
partnerskich

 •   ograniczanie kosztów serwisowych (dzięki funkcji 
regulatora tzw. ecoLINK) – możliwość wprowadzenia 
zmian i aktualizacji oprogramowania on line przez 
użytkownika

Laboratorium Techniki Grzewczej współpracuje z Instytutem 
Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszaw-
skiej w zakresie projektowania nowoczesnych algorytmów 
do regulatorów. W ramach wymiany wiedzy i doświadczenia 
pomiędzy laboratorium i pracownikami uczelni prowadzone 
są między innymi prace badawcze nad nowymi regulatora-
mi.

Laboratorium 
Techniki Grzewczej – współpraca 
z partnerami Plum
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ecoMAX 800P
multifunkcyjny, pogodowy regulator do 
kotłów i palników pelletowych

ecoMAX 800P korzyści / funkcje

ecoMAX 800P to urządzenie wykonane w zaawansowanej tech-
nologii, które kontroluje proces spalania w kotłach i palnikach 
pelletowych oraz innych kotłach na biomasę.

Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla 
użytkownika:
- intuicyjną i prostą obsługę
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design 
- system regulacji TOUCH & PLAY
-  atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w 

postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę z zdalnym sterowaniem ecoSTER

ecoMAX 800P posiada konstrukcję modułową, zapewniającą 
rozbudowę BUS. Główny moduł obsługuje pracę kotła (palni-
ka) oraz podstawowe funkcje CO i CWU. Moduły dodatkowe 
umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowy-
mi. Ponadto istnieją możliwości współpracy z modułem sondy 
lambda (ecoLAMBDA).W regulatorze zastosowano system inte-
ligentnego menu. w którym elementy niepodłączone są nieak-
tywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i kom-
fortową obsługę.

Regulator ecoMAX 800P posiada wiele ciekawych funkcji:
-regulacja pogodowa na bazie krzywych grzewczych, 
-płynna modulacja pracy palnika (FUZZY LOGIC),
-informacja o poziomie paliwa,
-adaptacyjne sterowanie mieszaczami,
-współpraca z pokojowym zdalnym sterowaniem.
-zestawienie realizowanych funkcji (str. 14-15)

100%

0%

sterowanie
pogodowe

Touch & Play

poziom paliwa

Individual Fuzzy
Logic

modulacja mocy

rozbudowa BUS

ecoBRAIN 
inteligentne menu

bufor i mieszacze

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

PELLET BIOMASA
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program
w wielu

językach
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ecoMAX 800P

panel sterujący regu-
latora  ecoMAX800 P i 
moduł wykonawczy A

wersja: standardowa

ecoTOUCH

dotykowy panel 
sterujący regulatora 
ecoTOUCH  i moduł 
wykonawczy A

wersja: standardowa
* w opracowaniu

ecoSTER 200

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
termostat pokojowy, 
współpracuje ze wszyst-
kimi urządzeniami firmy 
Plum

wersja: rozszerzona 

ecoSTER

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
dotykowy termostat 
pokojowy, współpracu-
je ze wszystkimi urządze-
niami firmy Plum

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

ecoLINK

interfejs transmisyjny do 
podłączenia regulatora 
do komputera PC- 
zapewnia możliwość 
zmiany oprogramowa-
nia

wersja: rozszerzona

ecoNET 300

moduł internetowy 
pełniący funkcję 
systemu serwisowego - 
obsługa i zarządzanie 
pracą online

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

ecoLAMBDA

optymalizacja procesu 
spalania, utrzymanie 
zawartości tlenu i temp. 
spalin na zadanym 
poziomie

wersja: rozszerzona

MODUŁ B

moduł wykonawczy 
sterujący pracą bufora 
(czujnik górny i dolny)
obiegów mieszaczy 

wersja: rozszerzona

MODUŁ C-MX03

moduł wykonawczy 
umożliwia podłączenie 
kolejnych 2 mieszaczy

wersja: rozszerzona

CZUJNIKI

-  czujnik standardowy 
CT4

-  czujnik pogodowy 
CT4P

- czujnik spalin CT2 S
- czujnik optyczny OCP2

wersja: rozszerzona

ZAB 08

zabudowa regulatora 
ecoMAX 800P z 
modułem A, STB oraz 
kompletem czujników i 
okablowanie

wersja: dopasowana 
zabudowa

ZAB 09

zabudowa regulatora 
ecoMAX 800P z dwoma 
modułami  A i B, STB oraz 
kompletem czujników i 
okablowanie

wersja: dopasowana 
zabudowa

ecoLAMBDA

 TOUCH

ecoSTER ecoLINK
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elementy zestawu

zaawansowane funkcje

ecoNET 300



ecoMAX 850P
multifunkcyjny, pogodowy regulator do 
kotłów i palników pelletowych w kompletnej 
zabudowie z nową płytą elektroniczną o 
większej liczbie wyjść

ecoMAX 850P to urządzenie wykonane w zaawansowanej tech-
nologii. Kontroluje proces spalania w kotłach i palnikach pelleto-
wych oraz innych kotłach na biomasę. Standardowo obsługuje 
obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulator 
dostępny jest w kompletnej zabudowie oraz w wersji z panelem 
wyjmowanym umożliwiającym montaż na przedniej części ko-
tła.Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza
dla użytkownika:
- intuicyjną, prostą obsługę 
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji 
- unikalny design (system regulacji - TOUCH & PLAY)
-  atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w 

postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę z zdalnym sterowaniem ecoSTER

ecoMAX 850P posiada konstrukcję modułową, zapewniającą
rozbudowę BUS. Regulator steruje:
- pracą kotła (palnika), 
- obsługuje podstawowe funkcje CO i CWO,
- pompę mieszacza oraz mieszacz. 
- zestawienie realizowanych funkcji (str. 14-15)

Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz 
układami mieszaczowymi. Ponadto istnieje możliwość współpra-
cy z modułemsondy lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze 
zastosowano system inteligentnego menu. System sprawia, że 
elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie 
rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.

100%

0%

sterowanie
pogodowe

Touch & Play

poziom paliwa

Individual Fuzzy
Logic

modulacja mocy

rozbudowa BUS

ecoBRAIN 
inteligentne menu

bufor i mieszacze

PELLET BIOMASA
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ecoMAX 850P korzyści / funkcje

kompletna 
zabudowa

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

program
w wielu

językach

...



panel sterujący regu-
latora  ecoMAX850 P i 
moduł wykonawczy A

wersja: standardowa

ecoSTER 200 ecoSTER

ecoLINK ecoNET 300 ecoLAMBDA MODUŁ B

MODUŁ C-MX03 CZUJNIKI

 TOUCH
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ecoLAMBDA ecoSTER ecoLINK

elementy zestawu

zaawansowane funkcje

ecoMAX 850P ecoTOUCH 850P

dotykowy panel 
sterujący regulatora 
ecoTOUCH 850 i moduł 
wykonawczy A

wersja: standardowa
* w opracowaniu

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
termostat pokojowy, 
współpracuje ze wszyst-
kimi urządzeniami firmy 
Plum

wersja: rozszerzona

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
dotykowy termostat 
pokojowy, współpracu-
je ze wszystkimi urządze-
niami firmy Plum

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

interfejs transmisyjny do 
podłączenia regulatora 
do komputera PC- 
zapewnia możliwość 
zmiany oprogramowa-
nia

wersja: rozszerzona

moduł internetowy 
pełniący funkcję systemu 
serwisowego - obsługa i 
zarządzanie pracą online

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

optymalizacja procesu 
spalania, utrzymanie 
zawartosci O2 i temp. 
spalin na zadanym 
poziomie

wersja: rozszerzona

moduł wykonawczy 
sterujacy pracą bufora 
(czujnik górny i dolny)
obiegów mieszaczy

wersja: rozszerzona

moduł wykonawczy 
umożliwia podłączenie 
kolejnych 2 mieszaczy

wersja: rozszerzona

-  czujnik standardowy 
CT4

-  czujnik pogodowy 
CT4P

- czujnik spalin CT2 S
- czujnik optyczny OCP2

wersja: rozszerzona

ecoNET 300



PODAJNIK 1

PODAJNIK 2

WENTYLATOR 1

WENTYLATOR 2

POMPA CO

POMPA CWU

ZAPALARKA

CZUJNIK SPALIN

POZIOM PALIWA

ODPOPIELANIE

CZYSZCZENIE

CZUJNIK 
OPTYCZNY

OBSŁUGA
MIESZACZA 1

MODUŁ A       P-A     P-C     P-E       P-F      P-L      P-N     P-P     P-R      P-K       M          V         P

ecoMAX 
800P

ecoMAX 
850P

                          P-A     P-C     P-E      P-F     P-L       P-N     P-P      P-R      P-K       M          V        P
MODUŁ
MX-B

OBSŁUGA 
MIESZACZA 1

OBSŁUGA 
MIESZACZA 2

PODAJNIK 
DODATKOWY

OBSŁUGA 
BUFORA

POZIOM PALIWA

POMPA CWU
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tabela wykonań ecoMAX 800P/850P

POMPA
CYRKULACYJNA



schemat hydrauliczny

funkcje realizowane

MODUŁ A       P-A     P-C     P-E       P-F      P-L      P-N     P-P     P-R      P-K       M          V         P

                          P-A     P-C     P-E      P-F     P-L       P-N     P-P      P-R      P-K       M          V        P

                          P-A     P-C     P-E       P-F      P-L      P-N      P-P      P-R      P-K       M           V        PMODUŁ 
C MX-03
OBSŁUGA 
MIESZACZA 3

OBSŁUGA 
MIESZACZA 4

POMPA
CYRKULACYJNA

SONDA 
LAMBDA

ecoSTER 200
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BIOMASA

ecoMAX 800D
multifunkcyjny, pogodowy regulator do 
kotłów na zgazowanie drewna 

ecoMAX 800D to multifunkcyjne urządzenie wykonane w za-
awansowanej technologii, które kontroluje proces spalania w 
wysokowydajnych kotłach zgazowujących drewno oraz trady-
cyjnych.

Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza
dla użytkownika:
- intuicyjną i prostą obsługę
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji 
- unikalny design (system regulacji TOUCH & PLAY)
-  atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w 

postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę z zdalnym sterowaniem ecoSTER

ecoMAX 800D posiada konstrukcję modułową, zapewniającą
rozbudowę BUS. Główny moduł steruje:
- pracą wentylatora kotła 
-  oraz zapewnia obsługę pompy kotła, bufora i obiegu miesza-

czowego, CWU i cyrkulacji. 

Regulator posiada możliwość wyboru kilku algorytmów pracy
opartych na pomiarze temperatury spalin (PID, PID-C,
PID S). Algorytmy  zapewniają optymalizację procesu spalania.
W regulatorze zastosowano również system inteligentnego me-
nu,w którym elementy niepodłączone są nieaktywne (niewi-
doczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową ob-
sługę.
 

...

sterowanie
pogodowe

Touch & Play

ochrona powrotu

zapalarka
(opcja)

detekcja braku
opału

rozbudowa BUS

ecoBRAIN 
inteligentne menu

bufor i mieszacze

!
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ecoMAX 800D korzyści / funkcje

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

program
w wielu

językach



panel sterujący regu-
latora  ecoMAX800D i 
moduł wykonawczy A

wersja: standardowa

ecoSTER 200 ecoSTER

ecoLINK ecoNET 300 MODUŁ B MODUŁ C-MX03

 TOUCH

schematy hydrauliczne
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ecoSTER ecoLINK

elementy zestawu

zaawansowane funkcje

4 TRYBY PRACY
PID-P/PID-C/PID-S/STANDARD

4

ecoMAX 800D ecoTOUCH 800D

dotykowy panel sterują-
cy regulatora 
ecoTOUCH 800D i 
moduł wykonawczy A

wersja: standardowa
* w opracowaniu

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
termostat pokojowy, 
współpracuje ze wszyst-
kimi urządzeniami firmy 
Plum

wersja: rozszerzona

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
dotykowy termostat 
pokojowy, współpracu-
je ze wszystkimi urządze-
niami firmy Plum

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

interfejs transmisyjny do 
podłączenia regulatora 
do komputera PC- 
zapewnia możliwość 
zmiany oprogramowa-
nia

wersja: rozszerzona

moduł internetowy 
pełniący funkcję 
systemu serwisowego - 
obsługa i zarządzanie 
pracą online

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

moduł wykonaw-
czy umożliwiajacy 
podłączenie kolejnych 
2 mieszaczy

wersja: rozszerzona

moduł wykonawczy 
umożliwia podłączenie 
kolejnych 2 mieszaczy

wersja: rozszerzona

ecoNET 300



BIOMASA

ecoMAX
regulator do kotłów na zgazowanie drewna i 
tradycyjnych 

ecoMAX 200 D/ 250 D to nowoczesne rozwiązanie do
automatycznej kontroli i optymalizacji procesu spalania
w wysokowydajnych kotłach zgazowujących drewno oraz tra-
dycyjnych.

Regulator wyróżnia się na rynku uniwersalnym nowoczesnym
designem oraz interfejsem przyjaznym dla użytkownika.
Dzięki innowacyjnemu algorytmowi (opcja do wyboru:
PID, PIDS z czujnikiem spalin, Tradycyjny) regulator
zapewnia producentowi kotła konkurencyjne rozwiązanie,
które:
- jest łatwe w obsłudze i montażu
- zapewnia stabilne, adaptacyjne spalanie
- wysoką wydajność zużycia paliwa
- oraz niski poziom emisji spalin
- współprauje z zdalnym sterowaniem ecoSTER

ecoMAX 200D jest urządzeniem jednomodułowym z  gniazdami 
podłączeniowymi z tyłu regulatora.

 ecoMAX 250D jest urządzeniem dwumodułowym - panel i listwa 
montażowa z kompletnymi gniazdami podłączeniowymi.

modulacja pracy
wentylatora

czujnik spalin
detekcja płomienia

wymiana 
oprogramowania

praca z buforem

200D
250D

18

ecoMAX 200D / 250D korzyści / funkcje

!
alarmy

termostat

pompa CWU

pompa kotła

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

program
w wielu

językach



schematy hydrauliczne
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ecoSTER ecoLINK ecoNET 300

zaawansowane funkcje

3 TRYBY PRACY
PID-P/PID-C/PID-S

3

T1 T3

6

MAX 
60 C°

M



BIOMASA

ecoMAX 800R 
multifunkcyjny, pogodowy regulator w kompletnej 
zabudowie do kotłów na biomasę

Regulator ecoMAX 800R - ZAB 07 to nowoczesne urządzenie, 
które kontroluje proces spalania w kotłach na biomasę. Urzą-
dzenie posiada budowę modułową. Skład zabudowy regula-
tora obejmuje:
-panel sterujący,
- główny moduł wykonawczy
-oraz opcjonalnie moduł do sterowania dodatkowymi dwoma 
obiegami mieszaczowymi.

Dzięki zastosowanemu nowatorskiemu algorytmowi regulator
w sposób automatyczny, pogodowo steruje:
- obiegiem bezpośrednim CO, 
-zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym
- oraz przygotowaniem CWU. 
Regulator wyróżnia się na rynku uniwersalnym nowoczesnym de-
signem oraz interfejsem przyjaznym dla użytkownika (sygnaliza-
cja parametrów pracy poprzez ikony na wyświetlaczu
graficznym). Zabudowa oznacza dla instalatora szybki i łatwy 
montaż.

Istotną korzyścią z obsługi regulatora jest zapewnienie użytkow-
nikowi komfortu i oszczędności w zużyciu paliwa grzewczego.  
Użytkownik ma możliwość  indywidualnego dopasowania takich 
funkcji jak np.:
- regulacja pogodowa
- sterowanie wieloma układami mieszaczowymi
- współpraca z innymi źródłami ciepła
- wizualizacja poziomu paliwa
- możliwość SMSowego powiadamiania o alarmach
- współprauje z zdalnym sterowaniem ecoSTER

100%

0%

sterowanie
pogodowe

Touch & Play

poziom paliwa

Individual Fuzzy
Logic

rozbudowa BUS

pamięć stanów 
pracy 3 lata wstecz

rewers podajnika

ochrona powrotu

←←←

←←←20

ecoMAX 800R - ZAB 07 korzyści / funkcje

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ZAB 07

...

program
w wielu

językach



panel sterujący regula-
tora  ecoMAX800 w 
ZAB 07

wersja: standardowa

ecoSTER 200 ecoSTER

CZUJNIKI ecoNET 300 MX 01

moduł wykonawczy 
umożliwia podłączenie 
kolejnych 2 mieszaczy

wersja: rozszerzona

 TOUCH

schematy hydrauliczne
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elementy zestawu

zaawansowane funkcje

ecoMAX 800R ecoTOUCH 800R

ecoSTER ecoLINK ecoNET 300

dotykowy panel 
sterujący regulatora 
ecoTOUCH  i moduł 
wykonawczy A

wersja: standardowa
* w opracowaniu

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
termostat pokojowy, 
współpracuje ze wszyst-
kimi urządzeniami firmy 
Plum

wersja: rozszerzona

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
dotykowy termostat 
pokojowy, współpracu-
je ze wszystkimi urządze-
niami firmy Plum

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

-  czujnik standardowy 
CT4

-  czujnik pogodowy 
CT4P

wersja: rozszerzona

moduł internetowy 
pełniący funkcję 
systemu serwisowego - 
obsługa i zarządzanie 
pracą online

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

M

1
C



ecoMAX 800R
multifunkcyjny, pogodowy regulator do 
kotłów z palnikiem retortowym 
(pellet, biomasa, węgiel)

Regulator ecoMAX 800R to nowoczesne urządzenie, które kon-
troluje proces spalania w kotłach na paliwo stałe z podajnikiem 
retortowym.

Regulator wyróżnia się na rynku uniwersalnym nowoczesnym 
designem oraz interfejsem przyjaznym dla użytkownika (sygna-
lizacja parametrów pracy poprzez ikony na wyświetlaczu gra-
ficznym).

ecoMAX 800R pogodowo steruje:
- obiegiem bezpośrednim CO
- zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym
- oraz przygotowaniem CWU
- współprauje z zdalnym sterowaniem ecoSTER

Konstrukcja regulatorów została oparta na możliwości
modułowej rozbudowy (e-BUS - od prostych rozwiązań do
bardzo zaawansowanych) oraz rozdziale funkcji dotyczących
regulacji procesów spalania i instalacji grzewczych.
Istotną korzyścią z obsługi regulatora jest zapewnienie
użytkownikowi komfortu i oszczędności w zużyciu paliwa
grzewczego poprzez idywidualne dopasowanie takich
funkcji jak np.:
-regulacja pogodowa,
-sterowanie wieloma układami mieszaczowymi,
- współpraca z innymi źródłami ciepła, 
- wizualizacja poziomu paliwa,
- możliwość SMSowego powiadamiania o alarmach. 
Regulatory występują w szerokiej gamie zabudów. Zabudowy są 
dopasowane do różnych typów kotłów i palników.

100%

0%

sterowanie
pogodowe

Touch & Play

poziom paliwa

Individual Fuzzy
Logic

rozbudowa BUS

pamięć stanów 
pracy 3 lata wstecz

ochrona powrotu

wybór ustawień dla 
różnych kotłów

PELLET BIOMASA
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ecoMAX 800R korzyści / funkcje

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

...

program
w wielu

językach



panel sterujący regu-
latora  ecoMAX800 R i 
moduł wykonawczy A

wersja: standardowa

dotykowy panel 
sterujący regulatora 
ecoTOUCH  i moduł 
wykonawczy A

wersja: standardowa
* w opracowaniu

ecoSTER 200

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
termostat pokojowy, 
współpracuje ze wszyst-
kimi urządzeniami firmy 
Plum

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

ecoSTER

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
dotykowy termostat 
pokojowy, współpracu-
je ze wszystkimi urządze-
niami firmy Plum

wersja: rozszerzona

CZUJNIKI

-  czujnik standardowy 
CT4

-  czujnik pogodowy 
CT4P

wersja: rozszerzona

ecoNET 300

moduł internetowy 
pełniący funkcję 
systemu serwisowego - 
obsługa i zarządzanie 
pracą online

wersja: rozszerzona

MX 01

moduł wykonawczy 
umożliwia podłączenie 
kolejnych 2 mieszaczy

wersja: rozszerzona

ZAB 01

zabudowa reulato-
ra z modułem A oraz 
kompletem czujników i 
okablowanie

wersja: dopasowana 
zabudowa

ZAB 03

panel regulatora i listwa 
do zabudowy z kompe-
tem gniazd podłączenio-
wych, STB i okablowanie

wersja: dopasowana 
zabudowa

ZAB 08

zabudowa regulatora 
ecoMAX 800R z modułem 
A, STB oraz kompletem 
czujników i okablowanie

wersja: dopasowana 
zabudowa

 TOUCH

schematy hydrauliczne

23

elementy zestawu

ecoMAX 800R ecoTOUCH 800R

M

1
C



BIOMASA

ecoMAX 250R 
regulator do kotłów z pallnikiem
retortowym

Regulator ecoMAX 250 R to nowoczesne urządzenie, które kon-
troluje proces spalania w kotłach na paliwo stałe i podajnikiem 
retortowym. Regulator wyróżnia się na rynku uniwersalnym no-
woczesnym designem oraz interfejsem przyjaznym dla użytkow-
nika (sygnalizacja parametrów pracy poprzez ikony na wyświe-
tlaczu dedykowanym).

ecoMAX 250R zapewnia producentowi kotła konkurencyjne roz-
wiązanie, które:
- jest łatwe w obsłudze i montażu
- zapewnia stabilne spalanie 
- wysoką wydajność zużycia paliwa 

Regulator dla użytkownika oznacza możliwość dopasowania
do indywidualnych potrzeb i korzystanie z wielu
ciekawych funkcji np.:
- współprauje z zdalnym sterowaniem ecoSTER
- priorytet pompy CWU lub pracy równoległej 
- informacja o stanach alarmowych

modulacja pracy
wentylatora

podajnik

wymiana 
oprogramowania

termostat

pompa cwu

pompa kotła

tryb pracy
lato/ zima

alarmy

•
!

24

ecoMAX 250R korzyści / funkcje

zdalne sterowanie w
 dwóch wersjach

ecoSTER & ecoSTER TOUCH

zestaw zawiera listwę

program
w wielu

językach



schemat hydrauliczny

schemat elektryczny
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TecoSTER
25

ecoSTER ecoLINK ecoNET 300

zaawansowane funkcje



ecoMAX 850i
uniwersalny moduł do sterowania 
instalacjami hydraulicznymi

ecoMAX 850i steruje układami hydraulicznymi instalacji 
centralnego ogrzewania i CWU. Urządzenie jest wykona-
ne w zaawansowanej technologii, które kontroluje obiegi  
mieszaczy w instalacji grzewczej. Regulator został wypo-
sażony w nową funkcjonalność: jest łatwy i szybki w mon-
tażu dzięki jednej kompaktowej zabudowie.

Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji ozna-
cza dla użytkownika intuicyjną, prostą obsługę, korzysta-
nie z wielu ciekawych funkcji i unikalny design (system re-
gulacji - TOUCH & PLAY, atrakcyjny wyświetlacz, na którym 
wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon).

W regulatorze zastosowano system inteligentnego menu, 
które sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne 
(niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i kom-
fortową obsługę.

Elementy, z którym ten reg. będzie współpracował:

•	 ecoTOUCH	850P
•	 ecoSTER	200/TOUCH
•	 ecoLINK
•	 ecoNET	300

sterowanie
pogodowe

Touch & Play

rozbudowa BUS

ecoBRAIN 
inteligentne menu

bufor i mieszacze

26

ecoMAX 850i korzyści / funkcje

kompletna 
zabudowa

zdalne sterowanie w dwóch wersjach
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

program
w wielu

językach

...

PELLET BIOMASA



panel sterujący regu-
latora  ecoMAX850i i 
moduł wykonawczy A

wersja: standardowa

ecoSTER 200 ecoSTER

ecoLINK ecoNET 300 CZUJNIKI

 TOUCH

27

ecoLAMBDA ecoSTER ecoLINK

elementy zestawu

zaawansowane funkcje

ecoMAX 850P ecoTOUCH 850P

dotykowy panel 
sterujący regulatora 
ecoTOUCH 850 i moduł 
wykonawczy A

wersja: standardowa
* w opracowaniu

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
termostat pokojowy, 
współpracuje ze wszyst-
kimi urządzeniami firmy 
Plum

wersja: rozszerzona

indywidualnie dopaso-
wany, programowalny
dotykowy termostat 
pokojowy, współpracu-
je ze wszystkimi urządze-
niami firmy Plum

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

interfejs transmisyjny do 
podłączenia regulatora 
do komputera PC- 
zapewnia możliwość 
zmiany oprogramowa-
nia

wersja: rozszerzona

moduł internetowy 
pełniący funkcję 
systemu serwisowego - 
obsługa i zarządzanie 
pracą online

wersja: rozszerzona
* w opracowaniu

-  czujnik standardowy 
CT4

-  czujnik pogodowy 
CT4P

wersja: rozszerzona

ecoNET 300

B

1 2 3

C

MX.03

schemat hydrauliczny



ecoSTER 200
zdalne sterowanie z termostatem 
(z czujnikiem pokojowym)

ecoSTER 200 to zdalne sterowanie z termostatem  z wyświetla-
czem  graficznym i systemem obsługi TOUCH & PLAY. Zapewnia 
komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki bezpośredniej ko-
munikacji cyfrowej z regulatorami serii ecoMAX (800 R, T, P, D, W). 
ecoSTER 200 został wyposażony w nowoczesne funkcje, które 
otrzymały zgłoszenie patentowe na wynalazek. 

-  Bardzo prosty i efektywny sposób sterowania temperaturą w 
pomieszczeniach

-  Możliwość sterowania temperaturą w trzech niezależnych po-
mieszczeniach , 3 czujniki temperatury - jeden wbudowany, 
dwa kolejne dołączane opcjonalnie na przewodach

- Możliwość sterowania 3 niezależnymi obiegami mieszacza
-  Ustawianie harmonogramu temperatury dziennej i nocnej dla 

całej doby z dokładnością do 30 min
-  Możliwość zaprogramowania różnych stref czasowych na 

każdy dzień tygodnia
-    Funkcja panelu dodatkowego do sterowania kotłem – regu-

lacja i podgląd podstawowych funkcji kotła
-    Informacja o temperaturze zewnętrznej w przypadku 
  regulatora pogodowego
-   Różne tryby pracy : ekonomiczny, komfortowy, wietrzenie, 
  wyjście, party, urlop
- Informacja o alarmach
- Informacja o poziomie paliwa w zasobniku

Touch & Play

PELLET BIOMASA
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ecoSTER 200 korzyści / funkcje

program
w wielu

językach

nowoczesny design
DESIGN

dopasowany do 
Twojego regulatora

obrotowe menumenu

termostat



schemat ecoSTER 200 - wewnętrzny czujnik pokojowy

Schemat ecoSTER 200 - 3 czujnik pokojowe

29

plug & play - kompatybilność z serią ecoMAX

zaawansowane funkcje

800P 850P 850i 250R 800D 800R ZAB 07 200D 250D



nowości  
2013

ecoSTER 200 & ecoSTER
multiTOUCH LCD

64
Programowalne zdalne sterowanie z termostatem pokojowym to rozwiązanie 
współpracujące z regulatorami serii ecoMAX 800. Umożliwia:
-  obustronną komunikację: regulator – termostat, 
-  podgląd i sterowanie wieloma funkcjami kotła z poziomu pokoju,
-   zapewnia komfort cieplny i precyzyjną regulację systemu grzewczego w całym 
domu.

ecoSTER oznacza dla użytkownika:
-  intuicyjny system obsługi TOUCH & PLAY,
-  szybkie i łatwe ustawianie temperatur w pomieszczeniach, 
-  programowanie różnych stref czasowych na każdy dzień tygodnia 
-  i wiele innych ciekawych funkcji.

Osiągnicie optymalnego komfortu i bezpieczeństwa jest możliwe poprzez stały 
podgląd na ekranie ecoSTERa na to co
dzieje się w kotłowni i w całym systemie grzewczym. Użytkownik nie wychodząc z 
pokoju ma informację o poziomie paliwa w kotle. Może ustawiać krzywe grzew-
cze. Jest informowany o stanach alarmowych.

zaawansowane funkcje

•			funkcja	termostatu	i	sterownika	
kotła

•			inteligentny	asystent	alarmowy	
•		wskaźnik	poziomu	paliwa
•				dostęp	do	funkcji	kotła
•		ustawianie	przedziałów	czasowych	

pracy
•	tryb	przeciwzamrożeniowy
•	tryb	wakacje
•	spersonalizowane	ustawienia
•	mozliwość	zmiany	języka

ecoSTER 200
ecoSTER TOUCH

panel pokojowy - zdalne 
sterowanie do regulatorów 
serii ecoMAX 800

ecoTOUCH

ecoTOUCH

multiTOUCH LCD

64

ecoTOUCH obsługuje takie same funkcje jak termostat ecoSTER. 

Wersja regulatora ecoMAX 800 R z ekranem dotykowym zapewnia maksymalnie 
intuicyjną i komfortową obsługę systemu grzewczego. 

Ustawianie wszystkich funkcji i programów indywidualnych odbywa się przez 
ekran dotykowy. 

Nowoczesny i ergonomiczny design regulatora
stanowią: 
-podświetlany ekran o dużym kontraście,
- odporna obudowa na działanie warunków panujących w kotłowni,
- przyjazny i przejrzysty w obsłudze interfejs.

zaawansowane funkcje

•		komfortowa,	prosta	i	intuicyjna	
obsługa regulatora poprzez ekran 
dotykowy

•		interfejs	przyjazny dla użytkownika
•	nowoczesny	design
•	duży	czytelny	wyświetlacz

panel regulatora serii 
ecoMAX 800 montowany 
na kotle 

30

TOUCH

program
w wielu

językach

program
w wielu

językach



nowości  
2013

ecoLAMBDA
Nowoczesne urządzenie elektroniczne przeznaczone do pomiaru zawartości tlenu w spali-
nach. ecoLAMBDA jest wyposażony w interfejs komunikacyjny nowej generacji, za pomocą 
którego wyniki pomiaru z modułu są przesyłane do regulatora. 
Moduł został zaprojektowany, aby w optymalny i precyzyjny
sposób mierzyć zawartość tlenu w szerokim zakresie. Istotą działania modułu ecoLAMBDA jest: 
-ograniczenie emisji tlenku węgla do atmosfery, 
-zmniejszenie zużycia paliwa,
- oraz wydłużenie żywotności elementów kotła.

zaawansowane funkcje

ecoLAMBDA
do kotłów pelletowych

ecoLINK
Moduł ecoLINK umożliwia szybką i wygodną aktualizację oprogramowania urzą-
dzenia on line w miejscu instalacji poprzez komunikację z komputerem. 
Zarówno moduły wykonawcze, jak sam regulator oraz panel pokojowy ecoSTER 
posiadają własne oprogramowanie, które może być w ten sposób zmieniane przez 
internet. Istotną korzyścią dla partnera handlowego firmy Plum jest możliwość zgła-
szania własnych rozwiązań programowych i po przygotowaniu ich przez konstruk-
torów Plum - testowanie online. 

zaawansowane funkcje
•				prosta	i	szybka	aktualizacja								

oprogramowania przez Internet
•		optymalnie	krótki	czas	wprowadza-

nia zmian do oprogramowania

ecoLINK
interfejs transmisyjny do 
podłaczenia regulatora 
do komputera PC

ecoNET 300
To zaawansowany moduł komuni-
kacyjny, który umożliwia zdalne za-
rządzanie pracą kotła za pomocą 
komputera przez Internet.

Użytkownik ma dzięki temu możli-
wość sterowania parametrami:
 

zaawansowane funkcje
•		możliwość	zdalnego	sterowania	

parametrami kotła przez Internet
•  intuicyjny komputerowy program do 

obsługi modułu ecoNET
•		rejestracja	kluczowych	parametrów	

pracy regulatora

ecoNET 300
moduł internetowy pełnią-
cy funkcję systemu serwiso-
wego - obsługa i zarzadza-
nie praca online
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•		precyzyjny	pomiar	zawartości	tlenu	
w spalinach

•	optymalizacja	procesu	spalania
•	zmniejszenie	emisji	tlenku	węgla

-regulacja temperatur,
- pracy pomp i mieszaczy, 
- oraz podgląd stanów pracy regulatora.
Istotną korzyścią z punktu widzenia użyt-
kownika jest również przejrzysta wizualizacja 
historii pracy kotła w postaci wykresów.
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