
group of companies

ecoMAX 920i

management integrat al instalației de încălzire

Meniu inteligent

ecoMAX 920i este un dispozitiv universal, care 
controlează mai multe surse de încălzire și elemente 
ale instalației de încălzire. Livrat în carcasă ce permite 
asamblarea și conectarea facilă.

Controlerul dispune de un program inteligent care 
activează meniul diferitelor elemente, doar atunci când 
acestea sunt conectate. Această soluție asigură 
funcționarea simplă și confortabilă. 

Control la distanță - ecoNET

Accesul complet la toate funcțiile controlerului este 
posibil prin utilizarea unui modul de internet ecoNET. 
Funcțiile de service sunt disponibile de la distanță prin 
accesare de pe orice dispozitiv mobil.

Utilizatorului i se oferă avantajul de a vizualiza 
istoricul de funcționare al cazanului sub formă de 
grafice.

 posibilitate de control la distanță prin internet a 
parametrilor sistemului;

 aplicație intuitivă pentru modulul de control 
ecoNET;

 înregistrarea parametrilor esențiali ai funcționării 
panoului.

 Curbe de încălzire în funcție de condițiile meteo
 Sistem de funcționare cu Touch Screen 5" 800x480 pix
 Posibilitate de cascadare a cazanelor cu funcționare pe combustibil solid
 Economie de energie datorată managementului integrat al încălzirii
 Măsurare temperatură ambientală
 Protecție la îngheț
 Funcționare în rețea BUS, care permite extinderea controlului cu mai multe module de 

amestec
 Conectare cu modul de internet WiFi pentru control, actualizare și service
 Permite conectarea a maxim 6 panouri TOUCH cu senzor de temperatură

Caracteristici principale



CONTROL COMPLET AL INSTALAȚIEI CU ECRAN TACTIL

SCHEMĂ INSTALARE

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Control prin internet

Termostat de cameră

Alarme inteligente

Mod Vară/Iarnă Protecție la îngheț

Reglaj funcție de condițiile
meteo

Vană de amestec

Pompă vană amestec

Comandă cazan auxiliar

Control buffer
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