
Pelletronic
Touch

W pełni zautomatyzowany i intuicyjny 

Stale online 

Nowoczesny regulator obiegów grzewczych odpowiedzialny   

Dzięki stałemu połączeniu online - i dostępowi do danych pogodowych   

jest za automatyczne zarządzanie całym systemem, bez   

w danym regionie, regulator Pelletronic Touch na bieżąco koryguje parametry   

konieczności manualnej obsługi. Jeżeli chcecie Państwo  

tak aby system uzyskał jak najwyższą sprawność i efektywność.   

zmienić parametry, możecie zrobić to wygodnie przez aplikację   

Prowadzi to do oszczędności energii.    

na smartphonie, tablecie lub PC w każdym miejscu i każdej porze.  

Intuicyjny

Wszystko
pod kontrolą

     Inteligentny

        Prosty

Sterowanie pogodowe online 

Grzanie wg aktualnej   

prognozy pogody
    
Aplikacja myPelletronic 

Prosta zdalna obsługa  

z automatycznym modułem  

oszczędzającym energię

Funkcja WLAN

Nie ma potrzeby łączenia  

sterownika pokojowego kablem

Bezpłatna aktualizacja  

Bieżąca aktualizacja oprogramowania

Zabezpieczenie danych 

Cloud-Free



Regulacja w detalach

Wszystko pod kontrolą

Z Pelletronic Touch mamy możliwość  

regulacji całego systemu w domu. Do 6  

obiegów grzewczych, 3 podgrzewaczy

wody, 3 buforów, 2 systemów solarnych

połączonych wg osobistych wymagań.  

   Autom. moduł oszczędzania* 

Wg osobiście zdefiniowanej odłegłości od  

swojego domu aktywuje się funkcja  

oszczędzania energii. Automatycznie

obniżana jest temperatura w  

pomieszczeniach oszczędzając tym samym  

koszty eksploatacji.

    Grzanie wg prognozy pogody*

Regulator online oszacowuje aktualną 

prognozę pogody i dostosowuje w ten sposób  

parametry instalacji grzewczej. Jeżeli jest duże   

nasłonecznienie automatycznie obniżana jest  

temperatura. W ten sposób nie dochodzi 

do przegrzania pomieszczeń.  

Menu panela obsługowego regulatora  

Pelletronic Touch jest bardzo czytelne.

Dzięki graficznym symbolom i klarownemu 

opisowi obsługa jest intuicyjna i dziecinnie

prosta.  

Pelletronic Touch w Smart Dom  

Sterowanie z pomieszczenia*

Macie Państwo możliwość wprowadzania

zmian w systemie grzewczym z poziomu 

kotłowni. Instalacja może być sterowana

z pomieszczeń mieszkalnych za pomocą

panel obsługowego [01] z 3,5 calowym  

wyświetlaczem odzwierciedlającym panel 

kotłowy. Można skorzystać również ze 

zdalnego sterowania LED [02] jako drugi

wariant. Jest to wyposażenie opcjonalne.  

01
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Mobilna obsługa*

Regulator Pelletronic Touch daje 

możliwość komfortowej obsługi online

w wielu wariantach. Zdalna 

obsługa dostępna jest przez portal 

my.oekofen.info. Portal. Nie tylko przez 

komputer ale również przez tablet lub 

smartphone dzięki bezpłatnej aplikacji

myPelletronic Twoja instalacja jest stale  

dostępna.

Zdalne sterowanie

W zależności od potrzeb dział obsługi 

firmy ÖkoFEN na życzenie klienta może   

przeprowadzić zdalną nastawę systemu 

grzewczego lub skorygować ewentualne

usterki. Jeżeli nie ma możliwości 

zlikwidowania problemu online wówczas 

nasz serwis dostępny jest u Państwa 

w domu.

Regulator Pelletronic może być połączony z dowolnym regulatorem
pokojowym. Instalacja grzewcza jest i  częścią całego systemu  ntegralną
domowego współpracującego z  , klimatyzacji, itp.instalacją wentylacji

  Przetestuj wersję online !
touchdemo.oekofen.info
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