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Regulace ho?ení Plum ecoKOM 250

Automatická regulace ho?ení pro krby a kamna s vým?níkem Plum ecoKOM 250

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Cena/ks s DPH bez slevy: 12 088 K?
Cena se slevou9 990 K?
Prodejní cena se slevou
Cena/ks: 12 088 K?
Sleva/ks:
DPH/ks: 2 098 K?
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Automatická regulace ho?ení pro krby a kamna s vým?níkem Plum ecoKOM 250

Dotaz na produkt

Popis
Regulace Plum ecoKOM 250 pro automatickou regulaci ho?ení je moderní elektronické za?ízení k zajišt?ní optimalizace spalování v krbu a
kamnech s vým?níkem. Podstatou ?innosti regulátoru je ovládání vzduchové klapky, stejn? i ?erpadel UT a TUV. Regulace Plum ecoKOM 250
používá adaptivní regula?ní algoritmus patentovaný firmou PLUM, který automaticky vyhodnocuje pr?b?h regula?ního procesu a podle toho
upravuje hodnoty parametr? regulace.
Vzhledem k optimální ?innosti regulace s teplovodním krbem, m?že mít uživatel úsporu až 30 % paliva. Tyto informace byly zjišt?ny p?i m??ení
v akreditované laborato?i, kdy se m??ily údaje o spot?eb? bez použití automatické regulace a s použitím regulace Plum.
Algoritmy regulace umož?ují instalaci bez dve?ního sníma?e, nebo bez nutnosti provád?t restart programu. Regulátor rozpozná pokles teploty
p?i otev?ení dví?ek a automaticky otev?e klapku pro p?ívod vzduchu.
Optimalizace procesu ho?ení:
zapálení fáze I - klapka otev?ena pro dosažení nastavené zapalovací teploty
zapálení fáze II - klapka se p?ivírá pro dosažení nastavené teploty spalin
automatická fáze I - regulace udržuje, velmi p?esn?, nastavenou teplotu
automatická fáze II - p?i poklesu teploty se klapka p?ivírá, aby byla udržena teplota
automatická fáze III - klapka cykluje, dle nastavení, aby zajistila pro?išt?ní topeništ?. Pokud nenastane zvýšení teploty, jde automaticky
do režimu vypnutí
Vykonávané funkce regulace ho?ení
automatická kontrola ?innosti krbu – uživatel nastavuje jen požadovanou teplotu spalin, UT a TUV
obsluha regulace dálkovým ovládáním
plynulé – adaptivní ?ízení vzduchové klapky
automatická regulace p?ívodu vzduchu podle vašich p?edstav - možnost ru?n? nastavit vzduchovou klapku
možnost nastavení pozice vzduchové klapky p?i výpadku napájení (tovární nastavení na hodnot? 50 %)
funkce automatického vypnutí / zapnutí dalšího zdroje tepla
funkce kalibrace vzduchové klapky
funkce „Zátop“ má za cíl získat správné provozní teploty v nejkratší možné dob?
funkce „Vyhasnutí“ umož?uje automatické vyhasnutí v krbu, pokud je to pot?eba, aniž by docházelo k p?eh?ívání plášt? krbu
informace o pot?eb? dopln?ní paliva, aby byla dosažena nastavená teplota v krbu
nastavení maximální teploty zásobníku TUV, nad kterou bude vypnuto ?erpadlo TUV
provoz bez oh?evu TUV
paralelní provoz topné vody a TUV s prioritou oh?evu TUV
funkce ochrana ?erpadel proti zámrzu
inteligentní alarm - detekce a signalizace poplach?
zachování pam?ti nastavení hodin až 10 dn? po výpadku napájení
mnoho možností nastavení výstupní práce algoritmu H (otev?ená architektura)
Obsah sady :
?ídící jednotka - LCD displej
vzduchová klapka pr?m?r 125mm
2x teplotní ?idlo
1x?idlo spalin
dálkové ovládání
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