
Sterowniki do kotłów SEG i SD, sterownik
EcoMAX 800 Fuzzy Logic

Do kotłów serii SEG, SEG BIO, SD DUO oraz SD DUO-BIO (z
podajnikiem ślimakowym), montowane są nowoczesne
sterowniki elektroniczne zapewniające oszczędne i
optymalne czyste spalanie paliwa oraz stabilną pracę przy
wysokiej sprawności kotła.

Sterownik EcoMAX 800 Fuzzy Logic

Sterownik z nowoczesnym wyświetlaczem graficznym oraz systemem TOUCH & PLAY z przyjaznym
menu oraz wyborem dwóch rodzajów algorytmów sterowania: tradycyjny lub Indywidual Fuzzy Logic.

 

 

Funkcja „Individual Fuzzy Logic”
  

Praca w oparciu na indywidualnej charakterystyce cieplej kotła. Rozwiązanie to zapewnia stabilną
pracę kotła, unikając jednocześnie przejścia w stan podtrzymania oraz optymalne (czyste) spalanie
dzięki bardzo dokładnemu dostosowaniu wielkości nadmuchu i podawania paliwa. Zapewnia też
płynną pracę wentylatora w pełnym zakresie mocy co przekłada się na obniżenie kosztów
eksploatacyjnych (niższe zużycie węgla). Sterownik posiada funkcje serwisowe (zabezpieczone
kodem producenta), do których dostęp mają uprawnione osoby.

Przy zastosowaniu tradycyjnego sterowania, każdorazowa zmiana paliwa wiąże się ze zmianą nastaw
regulatora w trybie PODTRZYMYWANIE/PRACA, co sprawia sporo kłopotów użytkownikom kotłów z
podajnikiem jak i firmom instalacyjnym.



EcoMAX 800 z funkcją „Individual Fuzzy Logic” rozwiązuje
ten problem.

Wystarczy podczas rozpalania pieca, (gdy temperatura na kotle osiągnie około 55°C) ustawić tryb
sterowania - Fuzzy Logic. Wszystkie parametry pracy kotła będą dobierane automatycznie -
użytkownikowi pozostanie tylko ustawienie żądanych temperatur c.o. i c.w.u.

 

Realizowane funkcje to:
 

Możliwość wybory algorytmów pracy: tradycyjny lub Fuzzy Logic●

Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury c.o. oraz c.w.u.●

Płynna ciągła regulacja pracą wentylatora w pełnym zakresie mocy●

Funkcja priorytetu c.w.u. lub pracy równoległej●

Praca w trybie LATO/ZIMA●

Zegar - ustawienie oddzielnych przedziałów czasowych o innych temperaturach●

Możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła (np. kocioł olejowy lub gazowy)●

Dezynfekcja termiczna - ochrona przed bakteriami Legionelli●

Sterowanie czasowe podajnikiem ślimakowym●

Współpraca z termostatem pokojowym●

Funkcja ochrony pomp przed zastaniem●

System zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia w retorcie●

Sygnalizacja stanów alarmowych●

Oddzielne menu dla Użytkownika, Serwisu, Producenta●

Posiada złącza do podłączenia zabezpieczenia termicznego STB●

Sterowanie pogodowe - regulacja c.o. lub obiegu z zaworem mieszającym●

Adaptacyjny sposób regulacji mieszaczami (łącznie 3 mieszacze c.o./c.w.u.)- możliwość ustawień●

dynamiki pracy mieszaczy
Rozbudowa o dodatkowy moduł sterujący pogodowo dwoma obiegami mieszaczowymi●

Możliwość podłączenia drugiego panelu np. do pokoju●

Zegar - ustawienie oddzielnych przedziałów czasowych o innych temperaturach dla obiegu●

bezpośredniego c.o. i obiegu z mieszaczem w dni robocze i weekendy
Współpraca z dodatkowym modułem mieszaczowych (sterownikiem) - automatyczne wykrycie●

dodatkowego modułu i wzajemna kalibracja BUS
Funkcja ochrony temperatury powrotu z zaworem czterodrogowym●

Możliwość podłączenia trzech termostatów pokojowych●

Automatyczne podwyższenie pracy kotła w przypadku kiedy temperatura zadana mieszacza jest●

większa od ustawionej temperatury kotła
Funkcje : prewencyjnego schładzanie kotła, zabezpieczenie przed zastaniem pomp ,ochrona przed●

zamarzaniem



 

Pozostałe sterowniki do SEG i SD:
  

FL310LG RTC
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