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PANEL STERUJĄCY DO REGULATORA UNISTER 

EEEEKKKKOOOOSSSSTTTTEEEERRRR    CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL    
 

 
 
 

UWAGA: 
ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA INNEGO PRZEWODU POŁĄCZENIOWEGO NIŻ ZAŁĄCZONY W 

ZESTAWIE. 
 

OPIS SYMBOLI: 

 programowanie temperatury, zmiana nastaw 

 START, STOP, zatwierdzanie nastaw 

 programowanie temperatury, zmiana nastaw 
 

 
ZASTOSOWANIE: 

Panel sterujący EKOSTER Control przeznaczony jest do współpracy z 
mikroprocesorowym regulatorem temperatury EKOSTER. 
EKOSTER Control poprzez ciągłą komunikację z regulatorem EKOSTER, umożliwia stały odczyt 
temperatury na kotle c.o., zmianę nastawy zadanej temperatury kotła oraz włączenie lub wyłączenie 
sterowania. Innowacją jest wbudowany system alarmowy, który informuje użytkownika przenikliwym 
dźwiękiem o przekroczeniu na kotle temperatury 95 °C, spadku poniżej 0 °C oraz uszkodzeniu czujnika 

MONTAŻ: 
Regulator montujemy na ścianie za pomocą dwóch wkrętów na kołki rozporowe. Wkręty powinny 

wystawać około 7mm.  
Podczas montażu nie ma potrzeby rozkręcania panelu! 
 
 
 
 
 
 

ZALECENIA INSTALACYJNE: 
1. Regulatory temperatury przeznaczone są do pracy z kotłami C.O.. 
2. Instalowanie regulatora należy powierzyć osobie uprawnionej. 
3. Regulator należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie do temperatury wyższej 

niż 40 °C. 
4. Instalowanie przeprowadzić zgodnie z opisem MONTAŻU. 



5. Regulator nie może być narażony na zalanie wodą oraz na warunki powodujące skraplanie się pary 
wodnej ( np. gwałtowne zmiany temperatury otoczenia). 

6. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane zgodnie z zasadami postępowania z 
urządzeniami elektrycznymi. 

7. Zalecane jest sprawdzenie ustawienia regulatora przed uruchomieniem kotła C.O.. 
 

DANE TECHNICZNE: 
1. Zakres wskazywanych temperatur  - 9 °C - + 99 °C  
2. Zakres ustawienia temperatur   + 40 °C - + 85 °C                                    
3. Znamionowe napięcie zasilania   8-12 V DC 
4. Wilgotność względna powietrza   ≤ 95 % 
5. Stopień ochrony     IP 40  
6. Klasa izolacji     I 
7. Wymiary regulatora    106 x 65 x 20 mm 
8. Temperatura otoczenia    0 - 40 °C 
9. Rozstaw otworów montażowych   60 mm 
 
KOMPLET ZAWIERA: 

Panel EKOSTER Control 
Kołki rozporowe  
Przewód o długości 10m wraz ze złączami 

 
 

WŁĄCZENIE DO PRACY: 
Końcówkę przewodu z nawiniętym pierścieniem przeciwzakłóceniowym podłączamy do 

regulatora EKOSTER, natomiast drugi koniec do panelu EKOSTER Control. Po chwili na wyświetlaczu 
pojawia się temperatura zmierzona na czujniku – regulator jest gotowy do pracy.  
Wbudowany wyświetlacz wskazuje aktualnie zmierzoną temperaturę, lub nastawianą temperaturę kotła. 
Świecący zielony punkt PRACA - sygnalizuje  pracę automatyczną. 
Świecący zielony punkt POMPA - sygnalizuje załączoną pompę CO.  
Świecący czerwony punkt STOP – sygnalizuje brak opału w kotle, tryb wstrzymania w celu dołożenia 
opału, lub wygaszenia kotła. 
 
Przyciski  i  służą do zmiany nastawy zadanej temperatury kotła. Ich naciśnięcie i dłuższe 
przytrzymanie powoduje zwiększenie szybkości zmiany ustawianej wartości. 
Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie lub wyłączenie sterowania sygnalizowane odpowiednio 
wskaźnikami „PRACA” lub „STOP”. 
Dłuższe naciśnięcie przycisku  w panelu sterującym EKOSTER Control uaktywnia tryb, w którym 
możemy zaprogramować temperaturę po przekroczeniu, której zostaniemy zaalarmowani sygnałem 
dźwiękowym o niebezpieczeństwie przegrzania instalacji i kotła.  
Zakres regulacji od + 70 °C do + 95 °C. 
W trybie tym przyciskami  i  ustawiamy żądaną temperaturę alarmu i zatwierdzamy przyciskiem   
 

UWAGA! W czasie regulacji i przez kilka sekund po jej zakończeniu jasność wyświetlacza 
ustawiona jest na maksimum, po czym następuje automatyczne jego ściemnienie. Ogranicza to w 

znacznym stopniu pobór prądu przez regulator. 
 
 
 
 
 
 
 
 


