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EKONTROL – monitoring pracy 

instalacji  



2 2 2 2 

 

Modem: EKO-LAN 

Dostęp do serwisu EKONTROL 

realizowany przez sieć LAN 

(opcjonalnie WLAN) 

Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 

Wersja DEMO: 

http://ekontrol.pl/pl/login/ 

Login: demo, hasło: demo 

http://ekontrol.pl/pl/login/
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Dostęp do systemu EKONTROL 

 EKONTROL – dostęp z dowolnego urządzenia  

                         i dowolnego miejsca na świecie 

Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Jak funkcjonuje EKONTROL? 

Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 

Graficzna prezentacja pracy instalacji z animacją aktywnych urządzeń, podglądem statystyk i bieżących 

parametrów 
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Jak funkcjonuje EKONTROL? 

Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 

Możliwość wyboru odpowiedniego schematu uwzględniającego dodatkowe źródła grzewcze 
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Jak funkcjonuje EKONTROL? 

3. Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 

Możliwość zdalnej nastawy wszystkich parametrów pracy instalacji – również przez urządzenia mobilne 
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3. Ekontrol – monitoring  - STATYSTYKI 

Dostęp do statystyk i pełnych danych 

pomiarowych  z dowolnego momentu 

w przeszłości (od czasu podłączenia 

modułu EKO-LAN) 

Ciągła wymiana danych z serwerem.  

Pozwala to na podgląd bieżącej pracy i wprowadzanie zmian w nastawach. 

Statystyki przedstawione są w 

przyjaznej formie graficznej. 

Wybór dokładnego przedziału 

czasowego. 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 



9 9 9 9 

Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 
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Ekontrol – monitoring pracy instalacji solarnych oraz pomp ciepła 

Możliwość eksportu danych do wielu różnych formatów 

m.in. XLS, CSV, JPG  
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Nowy standard w monitorowaniu pracy 

instalacji solarnych oraz pomp ciepła.  

Maksimum funkcji, minimum kosztów 
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Alarmy 
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Błąd czujników temperatury.  

 

Sterownik wyposażony jest w kontrolę podłączenia czujników temperatury.  

 

Gdy:  

• czujnik ulegnie uszkodzeniu,  

• przewód zostanie przerwany,  

• czujnik zostanie odłączony  

 

sterownik zgłosi alarm takiego czujnika. 

 

W trybie alarmu możliwe jest przeglądanie menu, konfiguracja parametrów a 

także sterowanie ręczne urządzeniami zewnętrznymi. Informacja o tym, który 

czujnik zgłasza alarm dostępna jest na ekranie głównym. Zamiast temperatury 

obok oznaczenia czujnika, wyświetlany jest napis „Err”.  

 

Alarmy sterownika 
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Brak wymaganego przepływu.  

 

Sterownik wyposażony jest w kontrolę przepływu nośnika ciepła. 

  

Kontrola braku przepływu odbywa się dwustopniowo: 

 

 • I stopień – (Przy braku przepływu przez 20 sekund) sterownik generuje 

sygnał dźwiękowy oraz wyświetla komunikat: BRAK WYMAGANEGO 

PRZEPŁYWU. SPRAWDZIĆ I WYREGULOWAĆ. Po akceptacji przyciskiem  

zniknie komunikat oraz wyłączy się alarm dźwiękowy, 

 

• II stopień – (Przy braku przepływu przez kolejne 5 minut) sterownik wyłącza 

pompę kolektorów słonecznych i generuje sygnał dźwiękowy oraz wyświetla 

komunikat: BRAK PRZEPŁYWU, AWARIA POMPY, ZAPOWIETRZONA 

INSTALACJA, ZABLOKOWANY PRZEPŁYW. Po akceptacji przez 

użytkownika przyciskiem  nastąpi ponowne włączenie pompy kolektorów 

słonecznych. 

 

Przy dalszym braku przepływu, alarm cyklicznie będzie się powtarzał.  

Alarmy sterownika 
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Brak wymaganej ochrony zasobnika przez anodę tytanową. 

 

Sterownik służy jako zasilacz anody tytanowej umieszczonej w podgrzewaczu 

wody dla ochrony podgrzewacza przed korozją.  

Brak anody, nieprawidłowe podłączenie lub uszkodzenie obwodu anody 

spowoduje włączenie sygnału dźwiękowego i wyświetlanie komunikatu BRAK 

WYMAGANEJ OCHRONY ZASOBNIKA PRZEZ ANODĘ TYTANOWĄ. 

Sterownik rozróżnia rodzaj błędu i wyświetla w/w komunikat z odpowiednim 

numerem awarii:  

 

Brak numeru  – informacja o wystąpieniu awarii anody tytanowej 

(1) – rozwarcie obwodu anody tytanowej,  

(2) – zwarcie obwodu anody tytanowej, 

(3) – uszkodzenie sterownika  

 

Przyciskiem  OK zatwierdzamy informacje. Przy dalszej awarii, alarm 

cyklicznie będzie się powtarzał.  

Alarmy sterownika 
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Brak wymaganego ciśnienia nośnika ciepła w instalacji.  

 

Sterownik wyposażony jest w kontrolę ciśnienia nośnika ciepła (włączona 

opcja współpracy z czujnikiem ciśnienia (presostatem) - opcja Param. 

sterowania).  

 

Spadek ciśnienia poniżej wartości 1,5 bar przez czas 30 minut sygnalizowany 

jest komunikatem: BRAK WYMAGANEGO CIŚNIENIA. Po akceptacji przez 

użytkownika przyciskiem  nastąpi powrót do ekranu głównego sterownika. 

Przy dalszym braku ciśnienia, alarm cyklicznie będzie się powtarzał. 

Usunięcie alarmu polega na uzupełnieniu nośnikiem ciepła instalacji do 

ciśnienia 2 bar.  

 

UWAGA! Brak wymaganego ciśnienia powoduje tylko wyświetlanie 

komunikatu bez ingerencji w pracę układu i sterownika. 

Alarmy sterownika 



HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K. 

ul. Słowackiego 33 

43-502, Czechowice-Dziedzice 

 

tel.   32/214-17-10 

kom.   723/232-232 

Infolinia:   0801 000 810 

fax:     32/214-50-04 

 

web:    www.hewalex.pl  

e-mail:  hewalex@hewalex.pl  

http://www.hewalex.pl/
mailto:hewalex@hewalex.com.pl

