
SYSTEM STEROWANIA 

Komfort dla zapracowanych (2) 

STEROWNIK MULTIFUN Z CZUJNIKIEM ŻARU 
NOWY STANDARD STEROWANIA W KOTŁACH SAS 

Największą bolączką użytkowników kotłów na paliwa stałe jest bardzo słaba 
jakość paliw dostępnych na rynku. Zasilanie kotłów paliwem o zmiennych 
właściwościach oznacza konieczność dokonywania nieustannych korekt nastaw 
parametrów spalania na regulatorach. 
Wychodząc temu naprzeciw firma ZMK SAS 
wraz z firmą RECALART – producentem 
regulatorów, wdrożyła nowatorski system 

regulacji procesu spalania oparty o czujnik 

żaru. Rozwiązanie to przeznaczone jest do 
kotłów z automatycznym podawaniem paliwa: 
ślimakowych – MULTI, SLIM, GRO-ECO. 
Cały proces spalania nadzorowany jest przez 
czujnik żaru i obsługiwany przez regulator MultiFun. Idea tego rozwiązania 
polega na umieszczeniu w palenisku czujnika żaru, który mierzy temperaturę i 
daje informację o zmianach stanu paleniska. Na podstawie zmian zmierzonej 
temperatury paleniska regulator dodatkowo wyposażony w algorytm PID 
automatycznie dobiera parametry procesu spalania tak, aby parametry zadane 
były utrzymywane automatycznie bez konieczności dokonywania ręcznej ich 
zmiany. W momencie kiedy w kotle pojawia się paliwo o innych parametrach 
spalania, regulator sam na podstawie informacji z czujnika żaru dobiera 
odpowiednie parametry spalania takie jak ilość dawki paliwa i moc nadmuchu. 

 



 

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE STEROWNIK MULTIFUN: 

• Prosta obsługa urządzenia, 
• Czytelne menu z wbudowanym systemem pomocy dla użytkownika, 
• Steruje czujnikiem żaru zapewniającym automatyczny dobór parametrów 

spalania na podstawie odczytu temperatury w palenisku węglowym 
kotłów podajnikowych, 

• Bez dodatkowych modułów steruje 2 obiegami grzewczymi z 
mieszaczami, 

 
• Współpracuje z najnowszym systemem cyfrowych bezprzewodowych 

czujników i termostatów gwarantując komfort regulacji temperatury w 
pomieszczeniu, 

• Bezpłatna samodzielna aktualizacja oprogramowania urządzenia, 
• Możliwość analizy pracy całego systemu ogrzewania. 



 

NOWATORSTWO I WYGODA 

Zwykle do sterowania instalacjami 
grzewczymi nabywa się gotowe 
regulatory dostępne na rynku, ale 
taki zakup często nie odpowiada 
naszym oczekiwaniom i bywa 
kłopotliwy w dostosowaniu do 
określonej instalacji grzewczej, 
zwłaszcza z kotłem węglowym. 

Nowatorstwo proponowanego 
urządzenia polega na możliwości 
sterowania zarówno temperaturą 
pomieszczenia jak i monitorowania 
nastaw na sterowniku kotła 
(temperatura c.o. i temperatura 
wody użytkowej) a także dowolnej 
ich zmiany. Możliwość sterowania 
pompą podłogową, cyrkulacyjną 
czy zaworem mieszającym 
pozwala na regulację pracy 
nowoczesnej instalacji grzewczej. 

Zastosowanie regulatora 
pokojowego zapewnia wygodne 
sterowanie temperaturą w domu i 
temperaturą ciepłej wody 
użytkowej wprost z mieszkania 
bez konieczności schodzenia do 
kotłowni. 

Regulatory pokojowe 
współpracują zarówno ze 
sterownikami kotłów c.o. z 
automatycznym podawaniem 
paliwa SAS GRO-ECO, MULTI, 
SLIM, ECO, AGRO-ECO, a 
także ze sterownikami kotłów 
zasypowych SAS NWT, UWT, 
MI. 


