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PELLET

Ekrany 
Graficzne 
Produkty

ecoMAX 800P
2-modułowy regulator do kotłów
automatycznych na pellet z wyświetlaczem graficznym. 
Posiada 7 wyjść prądowych 230V do podłączenia urządzeń 
peryferyjnych , 6 wejść analogowych do podłączenia czujni-
ków, 1 wejście termostatu zwierno-rozwiernego oraz  jed-
no wyjście niskonapięciowe 6V. współpracuje z modułami 
rozszerzeń B i C, modułem sondy lamBda, modułem inter-
netowym ecoNet300  oraz termostatem pokojowym eco-
Ster200 oraz ecoSter touCH. Podstawowa wersja skła-
da się z dwóch modułów: panelu i modułu wykonawczego 
przystosowanego do montażu na znormalizowanej szynie 
dIN. regulator przeznaczony jest do zabudowania.
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ecoMAX 910 R
regulator do kotłów
z podajnikiem ślimakowym. 1-modułowy regulator z regu-
lacją pozycji wyświetlacza graficznego. Posiada 10 wyjść 
prądowych 230V do podłączenia urządzeń peryferyjnych, 8 
wejść analogowych do podłączenia czujników temperatur, 
2 wejścia do podłączenia termostatu pokojowego oN/oFF, 
1 wyjście napięciowe 12V do sterowania pracą kotła rezer-
wowego, pompy przewałowej, sygnalizacją alarmów, pompy 
cyrkulacyjnej. Posiada ogranicznik temperatury StB oraz 
obsługę czujnika otwarcia klapy zasobnika lub drzwi kotło-
wych. 
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ecoMAX 920 P
regulator do kotłów
z zapalarką (podajnik rynnowy i retortowy). 1-modułowy 
regulator z regulacją pozycji wyświetlacza graficznego. Po-
siada 12 wyjść prądowych 230V do podłączenia urządzeń 
peryferyjnych, 10 wejść analogowych do podłączenia czujni-
ków temperatur, 1 wejście do podłączenia termostatu po-
kojowego oN/oFF, 1 wyjście napięciowe 12V do sterowania 
pracą kotła rezerwowego i sygnalizacją alarmów, 1 wejście 
dla czujnika obrotów rPm. Posiada ogranicznik temperatu-
ry StB oraz obsługę czujnika otwarcia klapy zasobnika lub 
drzwi kotłowych.
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ecoMAX 860P
2-modułowy regulator do kotłów
automatycznych na pellet i biomasę z wyświetlaczem gra-
ficznym. Posiada 12 wyjść prądowych 230V do podłączenia 
urządzeń peryferyjnych , 10 wejść analogowych do podłącze-
nia czujników, 2 wejścia termostatów zwierno-rozwiernych, 
jedno wyjście niskonapięciowe 12V oraz jedno wyjście analo-
gowe 0..10V. współpracuje z modułami rozszerzeń B i C, mo-
dułem sondy lamBda, modułem internetowym ecoNet300  
oraz termostatem pokojowym ecoSter200 oraz ecoSter to-
uCH. Podstawowa wersja składa się z dwóch modułów: pa-
nelu i modułu wykonawczego przystosowanego do montażu 
na znormalizowanej szynie dIN. regulator przeznaczony 
jest do zabudowania.
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ecoMAX 850P
1- luB 2-modułowy regulator do kotłów
automatycznych na pellet i biomasę z wyświetlaczem 
graficznym. Posiada 10 wyjść prądowych 230V do podłączenia 
urządzeń peryferyjnych , 8 wejść analogowych do podłączenia 
czujników, 2 wejścia termostatów zwierno-rozwiernych oraz  
jedno wyjście niskonapięciowe 12V. współpracuje z modułami 
rozszerzeń B i C, modułem sondy lamBda, modułem 
internetowym ecoNet300  oraz termostatem pokojowym 
ecoSter200 oraz ecoSter touCH. w kompletnej zabudowie. 
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ecoMAX 350P/R
1-modułowy ProSty regulator do kotłów
z wyświetlaczem graficznym do kotłów na pellet i paliwo sta-
łe. Posiada 6 wyjść prądowych 230V do podłączenia urządzeń 
peryferyjnych , 6 wejść analogowych do podłączenia czujni-
ków. współpracuje z modułami rozszerzeń B i C, modułem 
sondy lamBda, modułem internetowym ecoNet300  oraz 
termostatem pokojowym ecoSter200 oraz ecoSter touCH.

ecoMAXX 800R
2-modułowy regulator do kotłów
z wyświetlaczem graficznym do kotłów na paliwo stałe z po-
dajnikiem ślimakowym. Posiada 7 wyjść prądowych 230V do 
podłączenia urządzeń peryferyjnych , 6 wejść analogowych 
do podłączenia czujników, 1 wejście termostatu zwierno-roz-
wiernego oraz  jedno wyjście niskonapięciowe 6V. współpra-
cuje z modułami rozszerzeń B i C, modułem internetowym 
ecoNet300  oraz termostatem pokojowym ecoSter200 oraz 
ecoSter touCH. Podstawowa wersja składa się z dwóch mo-
dułów: panelu i modułu wykonawczego przystosowanego do 
montażu na znormalizowanej szynie dIN. regulator przezna-
czony jest do zabudowania. 
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PELLET

Tabela 
Współpracy 

Produkty

AKCESORIA

ecoNET Moduł B i C Sonda lambda ecoTOUCH ecoDRIVE ecoSTER TOUCH ecoSTER 200

RE
GU

LA
TO

RY

ecoMAX 910 R X X X X X

ecoMAX 920 P X X X X X X

ecoMAX 860 P X X X X X X

ecoMAX 850 P X X X X X X

ecoMAX 800 P X X X X X X

ecoMAX 800 R3 X X X

ecoMAX 350 P X X

ecoMAX 910 R TOUCH X X X X X X

ecoMAX 920 P TOUCH X X X X X X X

ecoMAX 860 P TOUCH X X X X X X X

ecoMAX 850 P TOUCH X X X X X X X

ecoMAX 800 P TOUCH X X X X X X X

opcja dodatkowa funkcje dostępne w
dodatkowym  module B

funkcje dostępne w dodatkowym
module C / MX.03
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PELLET

Ekrany
Dotykowe 
Produkty

ecoMAX 920 P TOUCH
regulator do kotłów Na PalIwo Stałe 
z podajnikiem ślimakowym.
1-modułowy regulator z regulacją pozycji dotykowego 
wyświetlacza graficznego. Posiada 10 wyjść prądowych 
230V do podłączenia urządzeń peryferyjnych, 8 wejść 
analogowych do podłączenia czujników temperatur, 2 
wejścia do podłączenia termostatu pokojowego oN/oFF, 
1 wyjście napięciowe 12V do sterowania pracą kotła re-
zerwowego, pompy przewałowej, sygnalizacją alarmów, 
pompy cyrkulacyjnej. Posiada ogranicznik temperatury 
StB oraz obsługę czujnika otwarcia klapy zasobnika lub 
drzwi kotłowych.

ecoMAX 910 R TOUCH
regulator do kotłów automatyCzNyCH 
na paliwo stałe z zapalarką (podajnik rynnowy i retorto-
wy). 1-modułowy regulator z regulacją pozycji wyświe-
tlacza graficznego. Posiada 12 wyjść prądowych 230V do 
podłączenia urządzeń peryferyjnych, 10 wejść analogo-
wych do podłączenia czujników temperatur, 1 wejście do 
podłączenia termostatu pokojowego oN/oFF, 1 wyjście 
napięciowe 12V do sterowania pracą kotła rezerwowego 
i sygnalizacją alarmów, 1 wejście dla czujnika obrotów 
rPm. Posiada ogranicznik temperatury StB oraz obsługę 
czujnika otwarcia klapy zasobnika lub drzwi kotłowych.

ecoMAX 860P TOUCH
2-modułowy regulator do kotłów 
automatycznych na paliwo stałe z kolorowym wyświe-
tlaczem dotykowym. Posiada 12 wyjść prądowych 230V 
do podłączenia urządzeń peryferyjnych, 10 wejść analo-
gowych do podłączenia czujników, 2 wejścia termostatów 
zwierno -rozwiernych, jedno wyjście niskonapięciowe 
12V oraz jedno wyjście analogowe 0..10V. współpracuje 
z modułami rozszerzeń B i C, modułem sondy lamBda, 
modułem internetowym ecoNet300  oraz termostatem 
pokojowym ecoSter -touCH. Podstawowa wersja skła-
da się z dwóch modułów: panelu i modułu wykonawczego 
przystosowanego do montażu na znormalizowanej szy-
nie dIN. regulator przeznaczony jest do zabudowania.

automatycznych na paliwo stałe z kolorowym wyświe-
tlaczem dotykowym. Posiada 10 wyjść prądowych 230V 
do podłączenia urządzeń peryferyjnych, 8 wejść analogo-
wych do podłączenia czujników, 2 wejścia termostatów 
zwierno -rozwiernych oraz  jedno wyjście niskonapię-
ciowe 12V. współpracuje z modułami rozszerzeń B i C, 
modułem sondy lamBda, modułem internetowym eco-
Net300  oraz termostatem pokojowym ecoSter-touCH. 
w kompletnej zabudowie.

ecoMAX 850P/R TOUCH
1- luB 2-modułowy regulator do kotłów

na paliwo typu pellet z kolorowym wyświetlaczem doty-
kowym. Posiada 7 wyjść prądowych 230V do podłączenia 
urządzeń peryferyjnych , 6 wejść analogowych do podłą-
czenia czujników, 1 wejście termostatu zwierno-rozwier-
nego oraz  jedno wyjście niskonapięciowe 12V. współ-
pracuje z modułami rozszerzeń B i C, modułem sondy 
lamBda, modułem internetowym ecoNet300  oraz ter-
mostatem pokojowym ecoSter-touCH. Podstawowa 
wersja składa się z dwóch modułów: panelu i modułu 
wykonawczego przystosowanego do montażu na znor-
malizowanej szynie dIN. regulator przeznaczony jest do 
zabudowania.

ecoMAX 800P/R TOUCH
2-modułowy regulator do kotłów
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opcja dodatkowa funkcje dostępne w
dodatkowym  module B

funkcje dostępne w dodatkowym
module C / MX.03
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Akcesoria 

alarm
inteligentny

anty-             
zamarzanie bufor cyrkulacja czujnik 

płomienia

czujnik
pogodowy

czujnik
spalin czyszczenie deyznfekcja

ecoLAMBDA ecoLINK ecoNET

ecoSTER 200 tryb
ekonomiczny Fuzzy logic harmono-

gramy informacja

inteligentne 
menu internet języki komfort kompletna 

zabudowa

lato/zima mieszacz
modulacja 
pracy wen-

tylatora
nowoczesny 

design
obrotowe 

menu

odpopielanie

pompa

pamieć 
stanów pracy 
3 lata wstecz

tryb party podajnik

podajnik 
pellet II

optymalizacja 
procesu 
spalania

pompa CO

pompa 
cyrkulacyjna

poziom
paliwa

praca
automatyczna

prosta
obsługa PT1000

różne tem-
peratury w 

pomieszczeniach
sonda

LAMBDA

sterowanie 
pogodowe

temperatura
noc

termostat

touch & play

tryby pracy

tryb urlop

tryb            
wietrzenie

współpraca z 
kotłem

tryb
wyjście

wykrywanie 
braku opału

wyłącznik 
kotła

zapalarkazegar

złącze do 
komputera 

BUS
ochrona 
powrotu

podajnik 
pellet

podajnik 
pellet I

pompa
mieszacza

rozbudowa
BUS

temperatura 
dzień

wejście do 
STB

wentylator

wymiana 
programu

wyświetlacz
LCD

dopasowanie 
do twojego 
regulatora

pompa CWU

PT1000

oT

podajnik 
dodatkowy+

dodatkowe 
zabezpieczenie 

termiczne

rozpalanie

pompa
przewałowa

zdalnego sterowania z termostatem 
pokojowym umożliwiający proste ste-
rowanie temperaturą. Oprócz funkcji 
termostatu umożliwia odczyt i podgląd 
wszystkich parametrów urządzeń (ko-
tła, pompy ciepła itd.). Daje on również 
możliwość regulacji podstawowych 
kotła.

ecoNET
moduł INterNetowy
umożliwiający zdalne zarządzanie 
pracą kotła za pomocą komputera 
przez Internet. Użytkownik ma dzięki 
temu możliwość sterowania parame-
trami takimi jak regulacja temperatury, 
praca pomp i mieszaczy oraz podgląd 
stanów pracy regulatora. Istotną ko-
rzyścią z punktu widzenia użytkow-
nika jest również przejrzysta wizuali-
zacja historii pracy kotła w postaci 
wykresów.

ecoLAMBDA
moduł SoNdy lamBda
do regulatorów pelletowych.
ecoLAMBDA to urządzenie elektro-
niczne przeznaczone do pomiaru i 
regulacji zawartości tlenu w spalinach. 
Moduł ten wyposażony jest w inter-
fejs komunikacyjny nowej generacji, 
za pomocą którego wyniki pomiaru z 
modułu są przesyłane do regulatora. 
Efektem tego jest zapewnienie opty-
malizacji procesu spalania.  

ecoLINK
INterFejS traNSmISyjNy

ecoLINK umożliwia szybką i wygodną 
aktualizację oprogramowania urzą-
dzenia online w miejscu instalacji 
poprzez komunikację z komputerem. 
Zarówno moduły wykonawcze, jak 
sam regulator oraz panel pokojowy 
ecoSTER posiadają własne oprogra-
mowanie, które może być w ten spo-
sób zmieniane.

Moduł B
rozSzerza moduł 
podstawowy regulatora o kolejne 7 
wyjść 230V oraz 7 wejść do czujników. 
W zależności od oprogramowania 
wyjścia te mogą służyć np. do 
obsługi bufora cieplnego, do obsługi 
dodatkowych obiegów grzewczych itp. 
Szczegóły podają instrukcje obsługi 
właściwych regulatorów.

Moduł C
moduł rozSzerzeń
wykonawczy umożliwia podłączenie ko-
lejnych 2 mieszaczy, obsługuje również 
pompę cyrkulacyjną.

Czujniki
CzujNIkI temPeratury
- czujnik standardowy CT4
- czujnik pogodowy CT4P
- czujnik spalin CT2 S
- czujnik optyczny OCP2
- czujnik CT6-P

ecoSTER 200
PaNel Pokojowy

ecoSTER touCH
PaNel Pokojowy
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do regulatorów z serii ecoMAX, pro-
sty w obsłudze i montażu. Zapewnia 
podgląd pracy oraz edycję parametrów 
pracy kotła z innego pomieszczenia. 
Pełni funkcję termostatu z możli-
wością ustawienia stref czasowych. 
Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja 
alarmów poprawia bezpieczeństwo 
użytkowników. Dodatkowe czujniki 
pozwalają rozszerzyć funkcję panelu 
pokojowego o dwa termostaty.
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