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Artykuł promocyjny

ECOTOUCH to możliwość zdalnego monito-
rowania i sterowania pracą układu grzewczego 
opartego o pompy ciepła i kolektory słonecz-
ne firmy Sunex. System posiada możliwość 
zarządzania układem z 3 poziomów dostępu, 
tzn. użytkownika, instalatora oraz producenta.

Użytkownik posiada możliwość podglądu 
i zmiany wielu parametrów wynikających 
z codziennej eksploatacji instalacji budyn-
ku. Do głównych zaliczyć tutaj można mię-
dzy innymi temperaturę pomieszczeń, tem-
peraturę ciepłej wody użytkowej, tryby pracy 
urządzeń grzewczych i przyjęte sposoby pod-
grzewu wody czy ogrzewania.

Rozwiązanie to jest idealne dla użytkowni-
ków którzy większość dnia spędzają poza do-
mem gdyż mają możliwość wpływu na pracę 
systemu, a co za tym idzie na jeszcze większe 
ograniczenie kosztów eksploatacji.

Instalator posiada możliwość podglądu 
i zmiany ustawień dostępnych z poziomu użyt-
kownika jak również zmiany ustawień strate-
gicznych pod kątem prawidłowej pracy całego 
układu. Dostęp z poziomu instalatora umożli-
wia szybkie i skuteczne zaadoptowanie ukła-
du grzewczego do charakterystyki grzewczej 
budynku bez konieczności wizyty u użyt-
kownika. Gwarantuje również szybką reak-
cję w sytuacji gdy układ działa nieprawidło-
wo i wymaga korekty ustawień. Instalator nie 
ma możliwości wpływu jedynie na zaawan-
sowane parametry urządzeń zarezerwowane 
tylko i wyłącznie dla producenta.

Producent posia-
da możliwość korekty 
i wglądu do wszystkich 
parametrów pracy i re-
gulacji zarówno ukła-
du grzewczego jak i sa-
mych urządzeń, których 
parametry regulacji 
ustawiane są na sztyw-
no na etapie produk-
cji. Takie rozwiązanie 
umożliwia sprawdzenie 
w dowolnym momen-

cie, czy urządzenia działają prawidłowo, zosta-
ły prawidłowo skonfigurowane przez instalato-
ra oraz czy konieczna jest ewentualna korekta.

Dzięki ECOTOUCH producent gwarantuje 
wsparcie w każdym momencie zarówno użyt-
kownikowi w trakcie eksploatacji jak również 
instalatorowi w chwili rozruchu instalacji lub 
w sytuacjach kiedy instalator nie będzie w sta-
nie sam rozwiązać zaistniałego problemu.

Skorzystanie z systemu ECOTOUCH jest 
niebywale proste. Wystarczy zakupić urzą-
dzenie grzewcze w postaci pompy ciepła 
typu NEXUS lub kompletny hybrydowy sys-
tem grzewczy wraz z pompą ciepła NEXUS 
i opcjonalnie z kolektorami. Urządzenia na-
leży zakupić w wersji mobilnej, co oznacza, 
że posiadają w komplecie podzespoły umoż-
liwiające przyłączenie do istniejącej sieci 
– routera. Aby w pełni wykorzystać zalety 
systemu ECOTOUCH, należy uzyskać pu-
bliczny adres IP u dostawcy usług interne-
towych. Dodatkowo, zalecamy aktywowa-
nie statycznego adresu IP, lub wykorzystanie 
usługi DDNS w celu komfortowego zdalne-
go dostępu.

Uwaga, przy zakupie do końca roku 2014 
urządzenia firmy Sunex w wersji mobilnej, 
system ECOTOUCH będzie narzędziem bez-
płatnym, co oznacza, że w przeciwieństwie 
do większości podobnych rozwiązań na ryn-
ku, producent nie będzie pobierał opłat za 
korzystanie z systemu i wsparcie przez cały 
okres użytkowania. 

Dynamicznie rozwijający się rynek techniki cyfrowej oraz ogólnodostępna komputeryza-
cja sprawiają, że coraz częściej dostępne są na rynku urządzenia codziennego użytku 
z systemem zdalnego monitoringu i nadzoru. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów, mamy zaszczyt zaprezentować system nadzoru ECOTOUCH.

System nadzoru ECOTOUCH 

SUNEX S.A.
ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

tel. 32 414 92 12
faks 32 414 92 13

e-mail: info@sunex.pl
www.sunex.pl

sunex promocyjny bd11-12.indd   222sunex promocyjny bd11-12.indd   222 2014-11-06   15:39:522014-11-06   15:39:52


