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UWAGA. 

Przed włączeniem urządzenia należy uważnie przeczytać 

niniejszą instrukcję.  
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Dziękujemy za zakup naszego urządzenia JULIA GSM. Jesteśmy pewni, że spełni ono 

oczekiwania Państwa w zakresie zarządzania pracą kotła grzewczego FERROLI. Dołożyliśmy 

wszelkich starań, by obsługa była jak najprostsza. Przy jego pomocy możecie Państwo za 

pomocą telefonu komórkowego włączyć jak i wyłączyć ogrzewanie, sprawdzić stan instalacji 

grzewczej oraz otrzymać SMS o stanie awaryjnym kotła FERROLI. 

Za pomocą wiadomości SMS można również wysłać polecenie RESET dla kotła FERROLI. 

JULIA GSM służy do zdalnego sterowania kotłami grzewczymi wyposażonymi w interfejs 

standardu Open Therm. Kotły FERROLI są wyposażone w ww. interfejs.  

JULIA GSM posiada ponadto jedno wyjście przekaźnikowe , za pomocą którego można 

wysterować innym urządzeniem oraz posiada dwa wejścia z optoizolacją o potencjale ok. 5 V, 

do których można podłączyć dowolne wyjścia stykowe – bezpotencjałowe np. czujnika poziomu 

paliwa, ciśnienia wody, czy też ciśnienia gazu w instalacji. Zmiana stanu tych wejść spowoduje 

wysłanie SMS’a ze zdefiniowaną treścią wiadomości. 

JULIA GSM może odbierać i wysyłać informacje SMS do  5 dowolnie zdefiniowanych 

użytkowników. Użytkownik nr 1 (USER1) zawsze ma prawa administratora. 

Hasło początkowe urządzenia jest fabrycznie ustawione na 0123 i powinno zostać 

zmienione w chwili definiowania pierwszego użytkownika JULIA GSM.  

 

2 Opis urządzenia. 
 

JULIA GSM w wersji 2.x jest urządzeniem które uczestniczy w komunikacji jaka istnieje 

pomiędzy termostatem pokojowym ROMEO a kotłem FERROLI. 

Dzięki wyposażeniu w modem GSM można zdalnie – za pomocą komend SMS, lub aplikacji – 

kontrolować stan kotła, stan wyjścia przekaźnikowego oraz dwóch wejść cyfrowych. 

Współpracuje zarówno z termostatem ROMEO, jak i innym termostatem z wyjściem 

przekaźnikowym (bezpotencjałowym). W przypadku pierwszego (ROMEO) następuje pełna 

wymiana informacji oraz możliwość odczytu temperatury pomieszczenia. 

W przypadku drugim, gdy wpięty został termostat z wyjściem przekaźnikowym,  JULIA GSM po 

otrzymaniu od termostatu informacji o potrzebie włączenia ogrzewania, przesyła komendę 

„Grzej” do kotła.  

W obu przypadkach mamy pełen dostęp do informacji o stanie i parametrach kotła za pomocą 

poleceń SMS, lub poprzez aplikację na Smartfonie.  

JULIA GSM zasilany jest z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 9VDC znajdującego się w 

zestawie. Urządzenie należy jedynie doposażyć w modemie GSM w kartę microSIM. 

Najwygodniej jest nabyć kartę pre-paidową z długim okresem ważności konta oraz dużym 

pakietem sms-ów. . Całe urządzenie jest niewielkie, znajduje się w obudowie o wymiarach 

160x80x55 mm, które można zamocować np. na ścianie w pobliżu kotła.  
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3 Instalacja. 
 

UWAGA !!! Wszelkie połączenia elektryczne można wykonywać tylko po odłączeniu 

urządzeń od sieci energetycznej. 

 

 

Instalacja urządzenia JULIA GSM jest bardzo prosta. Można je umieścić w dowolnym miejscu 

w pobliżu kotła. Dwa otwory w obudowie umożliwiają zamocowanie obudowy na ścianie. 

Dostęp do otworów mocujących jak i listwy zaciskowej jest możliwy po odkręceniu pokrywy 

urządzenia. Pokrywę mocują cztery wkręty widoczne w rogach obudowy. 

 

 

 

Widok po otwarciu obudowy przedstawia zdjęcie poniżej. 

 

 

  

 

 

Otwory montażowe umożliwiają zamocowanie obudowy urządzenia na elewacji za pomocą śrub 

lub wkrętów o średnicy do 5 mm. 

Otwory montażowe 

Listwa zaciskowa 

Moduł GSM ( karta SIM do 

doposażenia) 

Gniazdo anteny 

Rysunek 1. 

Rysunek 2. 
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Do gniazda anteny fabrycznie jest przykręcona krótka antena GSM. W przypadku słabego 

sygnału telefonii komórkowej istnieje możliwość zastąpienia jej przez większą antenę 

zewnętrzna (nie istnieje w zestawie ), którą można nabyć oddzielnie. 

 

 

 

Na dolnej stronie obudowy znajduje się wycięcie udostępniające zaciski do podłączenia 

okablowania. 

Po lewej stronie znajduję się gniazdo do podłączenia zasilacza stabilizowanego 9V DC o 

wydajności prądowej 1,5A. 

REL – wyjście przekaźnika o dowolnym przeznaczeniu. 

KOCIOŁ – zaciski, które podłączamy do wejścia sterownika OpenTherm (ROMEO) kotła.  

Podłączenie do kotła o innym standardzie może spowodować zniszczenie urządzenia !!!. 

 TERMO – zaciski służące do podłączenia termostatu pokojowego standardu OpenTherm 

(ROMEO) lub dowolnego innego z wyjściem On Off bezpotencjałowym. 

INP1 i INP2 – dwa wejścia z separacją optyczną (optoizolacja) do których można podłączyć 

zestyki zwierne lub rozwierne dowolnych czujników ( np. ciśnienia wody, gazu, lub poziomu 

minimalnego paliwa). 

 

 

 

  

Rysunek 3. 

Nr telefonu 
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4 Uruchomienie. 
 

W modemie powinna znaleźć się zainstalowana i skonfigurowana karta SIM operatora sieci 

GSM. 

Pamiętajmy, by taryfa, która znajduje się na karcie była taryfą długoterminową. Unikniemy tym 

samym niespodziewanych przerw w ważności konta. 

Nr telefoniczny, który posiada karta dobrze jest nakleić na obudowie urządzenia w pobliżu 

złączy zaciskowych.   

Gniazdo karty SIM umiejscowione jest w dolnej części modemu GSM, jest standardu mikroSIM 

(ilustracja poniżej z wysuniętą częściowo kartą SIM. Widok spodniej strony modemu GSM).  

W celu wyjęcia karty SIM z modemu należy uwolnić ją z czytnika poprzez delikatne 

przyciśnięcie jej krawędzi w kierunku strzałki. Wyrzutnik uwolni kartę i wysunie się ona do 

pozycji jak na ilustracji. 

 

 

Kartę teraz można wysunąć z modemu. Wkładanie karty polega na wsunięciu jej do czytnika i 

delikatnym dopchnięciu do chwili zatrzaśnięcia w gnieździe. 

W przypadku problemów z wymianą karty w zamontowanym modemie, można go 

zdemontować, poprzez uwolnienie go z 2 kołków stabilizujących a następnie wysunięcie do 

góry z gniazda stykowego ( widoczne z lewej strony ilustracji żółte złącze kontaktów 

sygnałowych).  

Montaż modemu po wymianie karty SIM przeprowadzamy przez dokładne wsunięcie żółtego 

złącza w gniazdo karty na płycie głównej urządzenie i delikatne dociśnięcie modemu do chwili 

zatrzaśnięcia na kołkach ustalających.     

 

Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy antena GSM jest podłączona do JULIA GSM. 

Włączenie zasilania bez anteny może uszkodzić moduł GSM.  
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Po sprawdzeniu połączeń można włączyć zasilanie JULIA GSM oraz kotła FERROLI. 

Po włączeniu zasilania powinna zaświecić się zielona dioda status LED – informująca, że 

zasilanie zostało włączone. Zaświeci się również czerwona dioda RING na module GSM. 

Diody : - czerwona Status LED – powinna zamigać kilka razy z częstotliwością 1 Hz – co 

oznacza inicjalizację systemu. Migać będzie również dioda NET na modemie GSM z 

częstotliwością ok. 2 Hz. 

Jeśli połączenia zostały wykonane prawidłowo, dioda czerwona Status LED przestanie migać. 

Również błyski diody NET zmienią się na krótkie, występujące raz na 2 – 3 sek, gdy modem 

GSM zsynchronizuję się z siecią GSM. 

Może to potrwać nawet do 2 -3 minut.  

Synchronizacja może nie nastąpić gdy: 

 wystąpi brak sieci,  

 uszkodzona będzie karta SIM, 

 antena będzie źle podłączona, lub wystąpi brak anteny. 

Brak świecenia się diody czerwonej Statusu oznacza prawidłowy stan urządzenia. 

 

5 Przygotowanie  do pracy.  

5.1 Przygotowanie  do pracy z Termostatem Open Therm. 

 

JULIA GSM jest fabrycznie skonfigurowany do pracy z termostatem pokojowym Open Therm 

(ROMEO). Konfiguracja ta jest zapisana w pamięci EPROM urządzenia.  

Rysunek 4 

Ring Net 

Reset 

Setup 

Status LED 
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Ustawienie to można skonfigurować za pomocą przycisków SETUP i RESET widocznych na 

rysunku nr 4. 

Kolejność postępowania: 

 wciskamy i przytrzymujemy przycisk SETUP. 

 wciskamy krótko przycisk RESET. 

Zapali się Czerwona dioda LED Statusu. Trzymamy przycisk SETUP do momentu mignięcia 

czerwonej diody. (ok. 5 sek.). Po mignięciu puszczamy przycisk SETUP. Urządzenie jest 

gotowe do pracy z termostatem Open Therm (ROMEO). 

Przyciskamy   przycisk RESET. Po inicjalizacji ( kilka mignięć czerwonej diody statusu) 

urządzenie powinno nawiązać komunikację z termostatem oraz kotłem. 

W rzadkich przypadkach interfejs OpenTherm kotła może zostać wyłączony przez kocioł. Ma to 

miejsce wówczas, jeżeli w kilka minut od chwili włączenia zasilania kotła, ten nie rozpoznał 

komunikacji po OT. Może to wymagać wyłączenia i ponownego włączenia zasilania kotła. 

Brak prawidłowej komunikacji z termostatem lub kotłem sygnalizowanie jest przez czerwoną 

diodę LED Statusu. 3 błyski po 200ms z przerwą 1 sek. 

   

5.2 Przygotowanie  do pracy z Termostatem z wyjściem przekaźnikowym. 

 

Jeśli z kotłem ma pracować termostat pokojowy z wyjściem przekaźnikowym – 

bezpotencjałowym ( ON-OFF), musimy urządzenia JULIA GSM odpowiednio skonfigurować. 

Procedura postępowania jest identyczna jak w Termostacie Open Therm (ROMEO). 

Ustawienie to można skonfigurować za pomocą przycisków SETUP i RESET widocznych na 

rysunku nr 4. 

Kolejność postępowania: 

 wciskamy i przytrzymujemy przycisk SETUP. 

 wciskamy krótko przycisk RESET. 

Zapali się Czerwona dioda LED Statusu. Trzymamy przycisk SETUP do momentu drugiego 

mignięcia czerwonej diody. (ok. 10 sek.). Po drugim mignięciu puszczamy przycisk SETUP. 

Urządzenie jest gotowe do pracy z termostatem z wyjściem przekaźnikowym 

(bezpotencjałowym). 

Przyciskamy   przycisk RESET. Po inicjalizacji ( kilka mignięć czerwonej diody statusu) 

urządzenie powinno nawiązać komunikację z termostatem oraz kotłem. 

W niektórych kotłach interfejs OpenTherm może zostać wyłączony przez kocioł, jeżeli w kilka 

minut od chwili włączenia zasilania kotła, ten nie rozpoznał komunikacji po OT. Może to 

wymagać wyłączenia i ponownego włączenia zasilania kotła. 

Brak prawidłowej komunikacji z termostatem lub kotłem sygnalizowanie jest przez czerwoną 

diodę LED Statusu. 3 błyski po 200ms z przerwą 1 sek. 
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5.3 Kalibracja napięć linii Termostatu Open Therm i JULIA GSM. 

 

Może się zdarzyć, że termostaty pokojowe z interfejsem OpenTherm mogą niepoprawnie 

działać z JULIA GSM. Spowodowanie to jest różnym poborem prądu przez nie. Przecież są one 

zasilane przez urządzenie, do którego zostały podłączone. 

Jeżeli wystąpi taki problem, możemy dokonać kalibracji JULIA GSM i termostatu OpenTherm. 

Dokonujemy tego za pomocą przycisków SETUP i RESET, identycznie jak w procedurach 

opisanych wcześniej.  

Kolejność postępowania: 

 wciskamy i przytrzymujemy przycisk SETUP. 

 wciskamy krótko przycisk RESET. 

Zapali się Czerwona dioda LED Statusu. Trzymamy przycisk SETUP do momentu trzeciego 

mignięcia czerwonej diody. (ok. 15 sek.). Po trzecim mignięciu puszczamy przycisk SETUP. 

Urządzenie jest gotowe do pracy z termostatem Open Therm. 

Przyciskamy   przycisk RESET. Po inicjalizacji ( kilka mignięć czerwonej diody statusu) 

urządzenie powinno nawiązać komunikację z termostatem oraz kotłem. 

 

6 Przywrócenie ustawień fabrycznych. 
 

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z pamięci wszystkie zapisane w niej 

hasła, numery telefonów użytkowników oraz ich uprawnienia. Skonfiguruje też urządzenie do 

pracy z termostatem pokojowym Open Therm (ROMEO). 

By tego dokonać należy użyć przycisków SETUP i RESET uwidocznionych na rysunku nr 4. 

Kolejność postępowania: 

 wciskamy i przytrzymujemy przycisk SETUP. 

 wciskamy krótko przycisk RESET. 

Zapali się Czerwona dioda LED Statusu. Trzymamy przycisk SETUP do momentu czwartego 

mignięcia czerwonej diody. (ok. 20 sek.). Po czwartym mignięciu puszczamy przycisk SETUP. 

Urządzenie jest gotowe do pracy z termostatem Open Therm, lista użytkowników została 

skasowana. Hasło początkowe jest 0123. 

Przyciskamy   przycisk RESET. Po inicjalizacji ( kilka mignięć czerwonej diody statusu) 

urządzenie powinno nawiązać komunikację z termostatem oraz kotłem FERROLI. 
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7 Dodawanie użytkownika. 
 

JULIA GSM przy pierwszym uruchomieniu nie ma zdefiniowanych użytkowników, a co za 

tym idzie – numerów telefonów, na które może wysyłać komunikaty SMS. 

By móc korzystać z urządzenia, należy dodać minimum jednego użytkownika (urządzenie może 

obsłużyć do pięciu użytkowników). 

Służą do tego komendy SMS. Pierwszy zdefiniowany użytkownik jest Adminem 

(administratorem systemu) i zawsze ma zdefiniowane prawo administratora. 

Każdy SMS wysłany do systemu zaczyna się hasłem nadanym użytkownikowi (USERx), które 

pozwala zidentyfikować użytkownika. 
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7.1 Nadawanie nowego użytkownika 

 

Komendy dla [ADMIN]: 

 

[admin pass] USER[X] [New pass] [nr tel] [privil,( 0-5)] - ustawia dane użytkownika. [x] oznacza 

numer użytkownika, czyli mamy: 

USER1, USER2,..., USER5. Pierwszy użytkownik musi być adminem, czyli musi mieć privil 

(prawa) równy 5 (system sam to wymusi) 

Przy pierwszym uruchomieniu hasło administratora [admin pass] = 0123. Uwaga! Nadane 

hasło nie może zweirać polskich znaków!  

Przykładowy SMS inicjujący pierwszego użytkownika: 

0123 USER1 45678 603111222 5. 

Gdzie: 

0123 – hasło Administratora inicjujące przy pierwszym uruchomieniu, 

USER1 – użytkownik nr 1, 

45678 – nowe hasło Administratora ( max 8 znaków), 

603111222 – numer telefonu definowanego użytkownika, 

5 – przywilej użytkownika – gdzie 5 oznacza przywilej Administratora systemu. 

Jeśli SMS jest poprawny, otrzymamy odpowiedź [ OK. ]. 

Mamy do dyspozycji następujące przywileje jakie może mieć nadane użytkownik: 

 0[None] – brak jakichkolwiek praw (blokuje odbieranie i wysyłanie informacji dla tego 

użytkownika), 

 1 [ALARM_INFO]- tylko informacje o awariach, 

 2 [FULL_INFO] - możliwość pobrania pełnej informacji,  

 3 [SET_TEMP] - ustawianie temperatur(y), 

 4 [FULL_SET] - wszystkie komendy zdalne,  

 5 [ADMIN] - ustawianie innych użytkowników, ustawianie parametrów wejść INPUT1, 

INPUT2  

Przykładowy SMS definiujący użytkownika nr 2 o nr telefonu 696111222, który będzie miał 

hasło 250684 i prawo do wszystkich zdalnych komend ( czyli =4): Hasło Admina to 45678. 

45678 user2 250684 696111222 4    

Jeśli SMS jest poprawny, otrzymamy odpowiedź [ OK. ]. 
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7.2 Zmiana hasła użytkownika 

 

Do zmiany hasła użytkownika służy komenda: 

SET_USR_PASS [nr uzytkownika] [pass] - ustaw haslo użytkownikowi 

Uwaga! Nadane hasło nie może zawierać polskich znaków!  

 

Przykładowa komenda SMS wygląda następująco: 

45678 SET_USR_PASS 2 842506 

Gdzie: 45678 – hasło Admina, 

SET_USR_PASS – komenda zmiany hasła, 

2 – użytkownik nr 2, 

842506 – nowe hasło użytkownika.  

 

7.3 Zmiana uprawnień użytkownika 

 

Do zmiany uprawnień użytkownika służy komenda: 

SET_PRIVIL [nr uzytkownika] [prawa]  

 

Przykładowa komenda SMS wygląda następująco: 

45678 SET_PRIVIL 2 4 

Gdzie: 45678 – hasło Admina, 

SET_PRIVIL – komenda zmiany hasła, 

2 – użytkownik nr 2, 

4 – nowe prawa użytkownika. 

 

 

7.4 Sprawdzenie uprawnień użytkownika 

 

Do sprawdzenia praw użytkownika służy komenda: 

GET_USER [x] (gdzie x to numer użytkownika w zakresie 1 – 5) 
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Przykładowa komenda SMS wygląda następująco: 

45678 GET_USER 2  

Gdzie: 45678 – hasło Admina, 

GET_USER – polecenie podania informacji o użytkowniku , 

2 – użytkownik nr 2, 

 

W odpowiedzi otrzymamy SMS o treści: 

xxxxxxxxx PRAWA 

gdzie: 

xxxxxxxxxx  to nr telefonu przypisany do użytkownika 

PRAWA – jeden z przywilejów jakie ma użytkownik np. ADMIN. 

W przypadku pytania o nieistniejącego użytkownika, otrzymamy komunikat SMS {No user set }. 

 

 

 

7.5 Definiowanie działania Wejść cyfrowych. 
  

 

SET_INPUT[X] [stan 0-1] [Treść komunikatu jaki ma zostać wysłany] x, to wartość 1,2, stan 0 - 

niski, 1-wysoki, Treść do 64 znaków – Bez polskich znaków !!! 

45678 SET_INPUT1 0 Brak wody w układzie CO 

Gdzie: 45678 – hasło Admina, 

SET_INPUT1 – definicja dla wejścia cyfrowego nr 1, 

0 – aktywne w stanie niskim ( wejście zwarte), 

Brak wody w układzie CO – treść wysyłanego komunikatu. 

 

Gdy mamy już zdefiniowanych użytkowników (przynajmniej jednego), JULIA GSM jest gotowy 

do pracy. 
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7.6 Zmiana hasła przez użytkownika 

 

Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło dostępu do JULIA GSM. Do zmiany hasła służy 

polecenie: 

[Stare_hasło] SET_PASS [nowe_hasło] 

Uwaga! Nadane hasło nie może zwierać polskich znaków!  

Przykładowy SMS wygląda następująco: 

45678 SET_PASS Ala12 

Gdzie: 

 45678 – stare hasło 

 SET_PASS – polecenie zmiany hasła, 

 Ala12 – nowe hasło. 

 

Jeśli stare hasło było poprawne – SMS został właściwie napisany i nowe hasło miało właściwą 

ilość znaków ( min 4 – max 8) 

Otrzymamy odpowiedz zwrotną {OK.}. 
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8 Sterowanie za pomocą komend SMS. 
 

Do sterowania JULIA GSM oraz odczytywania jego parametrów służą komendy SMS. 

Mamy dwie grupy komend dla obsługi kotła: 

 komendy ustawiające jakiś parametr, które rozpoczynają się od słowa SET, 

 komendy pobierające parametr, które rozpoczynają się od słowa GET. 

Ponadto są komendy sterujące dla wyjścia przekaźnikowego i zdalnego resetowania błędu 

kotła. 

Wszystkie wysyłane komendy SMS muszą zaczynać się od hasła. 

 

8.1 Komendy SET. 

 

8.1.1 Komenda SET_LANG. 

 

SET_LANG jest komendą pozwalającą nam wybrać wersję językową otrzymywanych 

komunikatów SMS z JULIA GSM. 

Mamy obecnie do wyboru dwa języki: angielski i polski. 

Domyślnie aplikacja używa języka angielskiego. 

Zmiany języka dokonujemy wysyłając SMS o treści: 

 45678 SET_LANG en – język angielski, 

 45678 SET_LANG pl – język polski, 

 (gdzie 45678 – przykładowe hasło administratora) 

 

8.1.2 Komenda SET_TEMP. 

 

SET_TEMP jest komendą, której działanie zależy od możliwości termostatu podłączonego do 

kotła. 

SET_TEMP [temp] – ustawianie temperatury pomieszczenia – jeśli termostat Open Therm 

pozwala na jej nadpisywanie. W innym przypadku zmienimy oczekiwaną temperaturę kotła. 

 

45678 SET_TEMP 18   - ustaw temp. pomieszczenia na 18 st. 

45678 SET_TEMP 0   – wyłączy ogrzewanie. 
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45678 SET_TEMP -1   – wyłączy nadpisywanie temperatury i umożliwi powrót do 

sterowania przez termostat OT. 

(gdzie 45678 – to przykładowe hasło użytkownika). 

8.1.3 Komenda SET_CH_TEMP. 

 

SET_CH_TEMP [temp] – ustawienie  temperatury ogrzewania, 

 

 45678 SET_CH_TEMP 40  – ustaw temperaturę CO na 40 st. 

UWAGA: temperatura min, jak i max CO jest wpisana w automatykę kotła, która nie 

pozwoli nam na przekroczenie tych wartości. Np. jeśli kocioł ma temperaturę minimalną 

ogrzewania 30 st., to próba ustawienia jej na 20 st. zakończy się ustawieniem jej na 30 

st. – minimalną temperaturę CO, jaką może wygenerować kocioł.  

 45678 SET_CH_TEMP 0  – jest komendą pozwalającą zdalnie wyłączyć ogrzewanie. 

 Po jej odebraniu JULIA zignoruje nastawy termostatu i wymusi wyłączenie ogrzewania. 

 45678 SET_CH_TEMP -1  - wyłączenie funkcji nadpisywania temperatury i powrót do 

sterowania przez termostat. 

(gdzie 45678 – to przykładowe hasło użytkownika). 

 

8.1.4 Komenda SET_ROOM_TEMP. 

 

SET_ROOM_TEMP [temp]  - jest komendą pozwalającą nam nadpisać oczekiwaną 

temperaturę pomieszczenia. Działanie jej jest ściśle zależne od możliwości termostatu.  

Jeśli termostat nie dopuszcza nadpisywania temperatury, wówczas otrzymamy zwrotnie 

informację, o niewykonalności tego polecenia. 

 

45678 SET_ROOM_TEMP 15 - nakazuje ustawić temperaturę pomieszczenia na 

15 st. 

Podobnie, jak w przypadku komendy SET_CH_TEMP, odwołanie nadpisywania i 

przywrócenie sterowania przez termostat uzyskujemy wysyłając polecenie: 

45678 SET_ROOM_TEMP -1 

(gdzie 45678 – to przykładowe hasło użytkownika). 

 

8.1.5 Komenda SET_DHW_TEMP. 
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SET_DHW_TEMP [temp] – ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej. 

Przykład komendy: 

45678 SET_DHW_TEMP 50  - ustaw temperaturę Ciepłej wody na 50 st. 

Zakres ustawianej temperatury jest zdefiniowany w kotle i jeśli ustawimy wartość niższą 

lub wyższą od temperatur granicznych, kocioł przyjmie najniższą lub najwyższą 

temperaturę. Np. jeśli max temp. ciepłej wody w kotle wynosi 60 st.,  a my próbujemy 

ustawić 65 st., to otrzymamy 60 st. 

By wyłączyć podgrzewanie Ciepłej wody musimy podać temp. niższą od 10 st. 

45678 SET_DHW_TEMP 5 - spowoduje wyłączenie podgrzewu CWU. 

(gdzie 45678 – to przykładowe hasło użytkownika). 

 

8.1.6 Komenda SET_CH_MAX_TEMP. 

 

SET_CH_MAX_TEMP [temp] - jest komendą pozwalającą ustawić max. temperaturę z 

jaką kocioł może pracować na potrzeby Centralnego ogrzewania. 

Zwykle w kotłach jest to temperatura 80 st.  Dzięki tej komendzie możemy ograniczyć 

temperaturę, jaką max. kocioł może osiągnąć. 

Przykład komendy: 

45678 SET_CH_MAX_TEMP 60 - ustaw max. temperaturę kotła na 60 st. 

Jeśli podamy temperaturę wyższą niż dopuszcza to kocioł, zostanie ustawiona temp. 

max. kotła. 

45678 SET_CH_MAX_TEMP 90 -ustaw max. temperaturę kotła na 90 st. 

Jeśli kocioł ma ograniczenie np. na 75 st. wówczas ustawiona będzie temp. 75 st. 

 

UWAGA:  Wyłączenie nadpisywania temperatury pomieszczenia lub temperatury 

ogrzewania nastąpi, gdy: 

 użyjemy do tego komendy SMS z wartością temperatury -1. 

 zmienimy wartość temperatury pomieszczenia lub temperatury ogrzewania o 

więcej niż 1 st. 

 Wyłączymy zasilanie urządzenia i po chwili ponownie je włączymy. Ten sposób 

jest jedyny do wyłączenia nadpisywania w przypadku używania termostatu z 

wyjściem ON/OFF. 

 

8.2 Komendy GET. 
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8.2.1 GET_TEMP - przyślij temperatury 

 

Przykład komendy: 

45678 GET_TEMP 

 

W odpowiedzi otrzymamy SMS’a o treści: 

Boiler Temp: xx 

DHW Temp: yy 

Room Temp: zz 

Outside Temp: vv  

Gdzie: 

 xx - aktualna temperatura kotła (B = Boiler), 

 yy – aktualnia temperatura Cwu (DHW - Domestic Hot Water), 

 zz – aktualna temperatura pomieszczenia (Room) – jeśli istnieje jej pomiar, 

 vv – aktuala temperatura zewnętrzna (Outside) – jeśli istnieje jej pomiar. 

 

8.2.2 GET_STATUS - przyślij status kotła. 

 

Przykład komendy: 

45678 GET_STATUS 

 

W odpowiedzi otrzymamy SMS’a o treści: 

Boiler Status OK.  – gdy stan kotła jest prawidłowy, lub Boiler Fault, Error Code: xx 

Weak GSM Signal – Informacja o słabym sygnale GSM, 

Input 1 [Active/Inactive] - stan wejścia cyfrowego nr 1, 

Input 2 [Active/Inactive] - stan wejścia cyfrowego nr 2, 

Relay [ON/OFF] – stan wyjścia przekaźnikowego. 

 

Jeśli kocioł ma awarię, otrzymamy w miejscu xx nr błędu usterki zgodny z instrukcją kotła.  
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8.3 Komenda Reset dla kotła. 

 

Komenda do resetowania usterki kotła posiada następującą składnię: 

[hasło] RESET_BOILER 

Po prawidłowym wysłaniu i jeśli prawa przypisane do hasła na to pozwalają, nastąpi RESET 

kotła, a w odpowiedzi  otrzymamy SMS’a o treści {OK.}. 
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8.4 Komendy do obsługi wyjścia przekaźnikowego. 

 

Wyjście przekaźnikowe, którego zaciski oznaczone w urządzeniu JULIA GSM   są skrótem 

[REL], można sterować przy użyciu trzech komend: 

 REL_ON – włącza przekaźnik, 

 REL_OFF – wyłącza przekaźnik, 

 REL_T [time] – włącza przekaźnik na czas określony argumentem time wyrażonym w 

sekundach. 

Przykład komendy włączającej wyjście przekaźnikowe na czas 30 sek. 

45678 REL_T 30 

 JULIA GSM odpowiada SMS na każdą otrzymaną komendę. 

Jeśli komenda jest właściwa, otrzymujemy odpowiedź {OK}.  

W przypadku błędnej komendy odpowiedź urządzenia to {unknown command} – polecenie 

nieznane. 

9 SMS’y wysyłane automatycznie przez JULIA GSM. 
 

JULIA GSM wysyła automatycznie komunikaty SMS w przypadku gdy: 

 Wystąpi usterka pracy kotła, 

 Wystąpi naruszenie jednego ze zdefiniowanych wejść INPUT1 lub INPUT2, 

 Wystąpi błąd komunikacji JULIA GSM  pomiędzy  kotłem lub i termostatem. 
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10 Aplikacja OT Control. 
 

Aplikacja OT Control stworzona została, by ułatwić komunikację z urządzeniem  JULIA GSM. 

Działa na smartfonach z systemem operacyjnym Android. 

Aplikacja jest dostępna na stronie www.ferroli.com.pl i jest aplikacją bezpłatną. 

Po zainstalowaniu na smartfonie i uruchomieniu zobaczymy ekran główny aplikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie pola ekranu są wyszarzane ze względu na brak danych do wyświetlenia. 

By móc korzystać z aplikacji należy wprowadzić jej nr telefonu karty SIM zainstalowanej w 

urządzeniu JULIA GSM .   

By to uczynić, musimy przejść do ostatniej zakładki programu [USTAWIENIA].  
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10.1 Wprowadzenie numeru telefonu dla aplikacji OT Control. 

 

Zobaczymy następujący ekran. 

Widzimy dwie ramki: 

 Ustawienia urządzenia – służącą do wprowadzenia i zapamiętania nr telefonu, pod 

którym pracuje nasz JULIA GSM . 

 Ustawienia wejścia cyfrowego  – służącą do wprowadzenia informacji dla wejść 

cyfrowych urządzenia. 

Interesuje nas teraz ramka pierwsza – Ustawienia urządzenia. 

W polu  Numer telefonu wprowadzamy nr telefonu naszego urządzenia, a w polu Hasło nasze 

hasło.  

UWAGA: hasło fabryczne dla nowego urządzenia to: 0123 

Po zatwierdzeniu danych przyciskiem [Zastosuj]. 

Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, możemy przejść do zakładki [STATUS]. 
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10.2 Zakładka STATUS i DETALE. 

 

Po przejściu do zakładki [STATUS] i przyciśnięciu przycisku [AKTUALIZUJ] program wyśle 

odpowiedni komunika SMS, a w odpowiedzi otrzymamy dane, które wypełnią odpowiednie 

komórki danych. 

 

Znaczenie poszczególnych pól: 

 Status – stan kotła – na ekranie widoczny Status OK. 

 Temp. Pokoju - Aktualna temperatura pomieszczenia. 

 Temp. Kotła – Aktualna temperatura kotła. 

 Nast. Temp. – Zadana na termostacie temperatura pomieszczenia. 

 Temp. Ogrzewania – Żądana temperatura kotła na potrzeby CO. 

 

Ikony poniżej określają, czy reprezentowana przez nie funkcja w danej chwili jest aktywna (kolor 

czarny), czy wyłączona (kolor szary). Mamy kolejno: ogrzewanie, przygotowanie Cwu, pracę wg 

temperatury  zewnętrznej i pracę palnika. 

Ekran DETALE zawiera tabelkę z informacjami, które są dostępne w pamięci regulatora kotła. 

Jeśli jakiś parametr nie występuje – wyświetlana jest kreseczka. 
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10.3 Zakładka KONTROLA  – Zdalne sterowanie. 

 

Zakładka ta umożliwia zdalne zarządzanie ogrzewaniem zmieniając oczekiwaną temperaturę 

pomieszczenia. Jest to jedna z funkcji protokołu, która nadpisuje temperaturę, którą aktualnie 

posiada termostat pomieszczenia. 

Możemy też określić max temperaturę kotła na potrzeby c.o. oraz temperaturę ciepłej wody. 

By uruchomić funkcję nadpisywania temperatury, należy włączyć ją  przełącznikiem [Nadpisz] 

znajdującym się pod górnym pokrętłem. W zależności od tego, co umożliwia nam termostat, 

możemy:  bądź nadpisywać temperaturę c.o. lub temperaturę pomieszczenia. Przesuwając 

palcem po pierścieniu możemy zmieniać temperaturę pomieszczenia w zakresie 10 – 30 st., lub 

temperaturę wody grzewczej.  Po ustawieniu żądanej temperatury, wysyłamy ją do  JULIA GSM   

przyciskiem [USTAW TEMPERATURY]. 

 

By zmienić temperaturę wody c.o. lub ciepłej wody wystarczy „pokręcić” pokrętłami temperatury. 

Wysłanie ustawień do JULIA GSM  następuje w chwili naciśnięcia przycisku [USTAW 

TEMPERATURY]. 

Poniżej okienka [Zdalnego sterowania] mamy przycisk [RESETUJ KOCIOŁ]. 

Jeżeli dotkniemy ten przycisk, do kotła zostanie wysłana komenda SMS z sygnałem RESET. 

Po kilku chwilach otrzymamy odpowiedz od JULIA GSM   potwierdzającą otrzymanie polecenia, 

a po chwili kolejny SMS z aktualnym Statusem kotła. 
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W dolnej części ekranu znajduje się okienko do sterowania wyjściem przekaźnikowym        

JULIA GSM. [Kontrola Przekaźnika]. 

W polu Status widzimy stan wyjścia przekaźnika (dostępne ON – włączony, OFF – wyłączony). 

 Przycisk [WŁĄCZ] – włącza przekaźnik, 

 Przycisk [WYŁĄCZ] – wyłącza przekaźnik, 

 Przycisk [NAST.CZASOWE] – pozwala włączyć przekaźnik na określony czas. Po 

naciśnięciu tego przycisku otworzy się dodatkowe okienko, w którym możemy ustawić 

czas działania przekaźnika. Czas możemy zadać od 1 min do 23 godzin i 59 min. Po 

otrzymaniu SMS zwrotnego, obok statusu stanu przekaźnika pojawi się czas, po którym 

nastąpi wyłączenia przekaźnika.  

    

Przykładowe ilustracje powyżej pokazują dwa stany instalacji grzewczej. 

Po lewej – instalacja pracuje wg ustawień termostatu.  

Po prawej – zdalnie wyłączono ogrzewanie, pozostawiając temp. pomieszczenia ustawioną na 

10 st. i wyłączono podgrzew Ciepłej wody.  

UWAGA: od momentu wysłania SMS’a z poleceniem nadpisywania ustawień temp. 

pomieszczenia, do chwili akceptacji zmian przez termostat może upłynąć kilka minut! 

Czas uzależniony jest tylko od szybkości działania termostatu pokojowego.  
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10.4 Zakładka UŻYTKOWNICY. 

 

Zakładka [UŻYTKOWNICY] służy do prostego wprowadzenia użytkowników JULIA GSM. 

 

Opis poszczególnych linii danych: 

 Nr użytkow.: - możemy wybrać 1 z pięciu użytkowników, 

 Nr Tel.: - wprowadzamy nr telefonu komórkowego, 

 Hasło: - hasło użytkownika (hasło może zawierać 8 znaków alfanumerycznych bez 

polskich liter). 

 Prawa: - Prawa jakie nadajemy użytkownikowi. Prawa te zostały już opisane w rozdziale  

dotyczącym  wprowadzenia użytkownika za pomocą poleceń SMS, ale powtórzymy je 

ponownie: 

Mamy do dyspozycji następujące przywileje, jakie może mieć nadane użytkownik: 

 0[Brak] – brak jakichkolwiek praw (blokuje odbieranie i wysyłanie informacji dla 

tego użytkownika), 

 1 [Info alarmowe]- tylko informacje o awariach, 

 2 [Pełen odczyt] - możliwość pobrania pełnej informacji,  

 3 [Nastawianie Temp] - ustawianie temperatur(y), 

 4 [Wszystkie nastawy] - wszystkie komendy zdalne,  

 5 [Admin] - ustawianie innych użytkowników, ustawianie parametrów wejść 

INPUT1, INPUT2  
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10.5 Zakładka USTAWIENIA. 

 

Zakładka [USTAWIENIA] została już wymieniona wcześniej, w części dotyczącej uruchomienia 

programu OT Control, ale jest w niej jeszcze element związany z obsługą wejść cyfrowych. 

 

Ramka Ustawienia wejścia cyfrowego służy do skonfigurowania działania wejść cyfrowych 

znajdujących się w  JULIA GSM. 

Konfiguracja wejść jest banalnie prosta. 

Należy pamiętać, że wejście do którego nic nie podłączyliśmy jest w stanie wysokim (HIGH). 

Czujnik, którego wyjście jest zwarte w stanie aktywnym przypiszemy do urządzenia jako 

aktywne w stanie niskim (LOW). Czujnik rozwierny będzie aktywny jako wysoki (HIGH). 

By zdefiniować wejście INP1 do pracy z czujnikiem zwiernym (LOW) postępujemy następująco: 

 Wybrane wejście: (wybór wejścia)  - wybieramy Input1 

 Aktywny stan wejścia: ( stan aktywny wejścia) – wybieramy LOW 

 Wiadomość alarmowa: (komunikat alarmu) – Dowolny tekst o długości 

nieprzekraczającym 64 znaki bez polskich liter. 
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11 Zestawienie poleceń SMS. 
 

11.1 Komendy SET 

 

SET_PASS,    - ustawienie swojego hasła 

SET_USR_PASS,   - ustawienie hasła użytkownika (tylko Admin) 

SET_PHONE_NUM,   - ustawienie numeru telefonu, 

SET_PRIVIL,    - ustawienie uprawnień, 

SET_TEMP,    - ustawienie temperatury pomieszczenia w funkcji nadpisywania, 

SET_CH_TEMP,  - ustawienie temperatury CO, 

SET_DHW_TEMP,  - ustawienie temperatury Cwu, 

SET_INPUT1,   - ustawienie wejścia cyfrowego nr 1, 

SET_INPUT2,   - ustawienie wejścia cyfrowego nr 2, 

SET_LANG,   - wybór języka komunikatów SMS, 

 

USER1,    - przypisanie użytkownika nr 1, 

USER2,    - przypisanie użytkownika nr 2, 

USER3,    - przypisanie użytkownika nr 3, 

USER4,    - przypisanie użytkownika nr 4, 

USER5,    - przypisanie użytkownika nr 5, 

 

 

11.2 Komendy GET 

 

GET_STATUS,   - pobranie informacji o Statusie kotła, 

GET_TEMP;    - pobranie podstawowych temperatur kotła, 

GET_USER x - pobieranie informacji o użytkowniku x ( gdzie x nr użytkownika od                

1 do 5) 
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11.3 Komenda RESET 

 

RESET_BOILER,  - komenda Resetująca kocioł, 

 

11.4 Komendy obsługi wyjścia przekaźnikowego. 

 

REL_ON,    - komenda włączająca wyjście cyfrowe, 

REL_OFF,    - komenda wyłączająca wyjście cyfrowe, 

REL_T,    - komenda włączająca wyjście cyfrowe na określony czas, 

 

12 Sygnalizacja usterek. 
 

Urządzenie JULIA GSM posiada diagnostykę i sygnalizację napotkanych usterek.  

 

12.1 Diagnostyka Modemu GSM . 

 

Modem GSM posiada dwie diody LED, oznaczone jako RING i NET. 

Jeżeli zasilanie jest prawidłowe dioda RING świeci światłem ciągłym. 

Dioda NET błyska w zależności od stanu modemu. 

1 krótki błysk co 2-3 sek. – modem jest zalogowany do sieci i gotowy do pracy, 

Seria krótkich błysków diody NET oznacza brak zalogowania. Jeżeli w ciągu ok. 2 min. Modem 

nie może zalogować się do sieci GSM należy sprawdzić antenę i lub kartę SIM. 
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12.2 Diagnostyka urządzenia JULIA GSM. 

  

Urządzenie posiada czerwoną diodę LED do prezentowana Statusu urządzenia. 

Dioda ma 4 stany: 

 Zgaszona – wszystko OK, 

 1 błysk / sek – brak sygnału GSM (problem z anteną lub zasięgiem),  

 2 błyski / sek – błąd modemu (problem z kartą SIM), 

 3 błyski / sek – błąd transmisji Open Therm (sprawdzić połączenia z termostatem i 

kotłem. Sprawdzić, czy właściwie jest skonfigurowane wejście dla termostatu). 
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13 Dane techniczne JULIA GSM. 
 

Wymiary:  160x 80x55mm. 

Zasilanie: 7,5 – 12 V DV  

Pobór prądu ok. 95 mA 

Moduł GSM firmy SIMCOM SIM800L 4-pasmowy  850/900/1800/1900MHz 

Wejście dla podłączenia kotła zgodne ze standardem Open Therm. 

Wejście dla termostatu pokojowego: Termostat Open Therm lub z wyjściem przekaźnikowym. 

Wyjście przekaźnikowe 1 szt.  0.5A 250 V DC. 

Wejścia cyfrowe 2 szt. bezpotencjałowe z napięciem podtrzymującym na zaciskach ok. 5V. 

Gniazdo anteny GSM typowe SMA 

Gniazdo karty SIM typu microSIM. 

  



 FERROLI JULIA GSM  Instrukcja obsługi. 
 

~ 34 ~ 
 

14 Warunki gwarancji. 

 

"Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu JULIA GSM oraz gratulujemy trafnego wyboru. Gwarantujemy sprawne działanie urządzenia objętego niniejszą 

gwarancją zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi. Przypominamy jednocześnie, że instalacja wykonana zgodnie z 

instrukcją montażu, prawidłowe użytkowanie zgodne z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI,  zapewnią bezawaryjną pracę urządzenia. 

 

Warunki gwarancji 

 

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy - nie dłużej jednak niż 27 miesięcy od daty sprzedaży przez FERROLI POLAND Sp. z o.o. Realizatorem 

świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest producent urządzenia. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w 

możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do producenta. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach. 

 

2. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady urządzenia objętego gwarancją. 

Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną braki materiałowe, konstrukcyjne oraz produkcyjne  i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą 

według opinii serwisu firmy FERROLI POLAND sp. z o.o. naprawiane lub wymieniane  na wolne od wad. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części 

stają się własnością sprzedawcy. 

 

3. Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. 

zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych), 

b) uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub 

podręcznikiem użytkownika, zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie, 

- używania niesprawnych produktów 

- podłączania do sprzętu innego, niż zostało do tego przygotowanie urządzenie  

c) uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione, 

 

4. W przypadku dokonania 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uważanych powszechnie za istotne, kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na 

nowy, wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urządzeń w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego czterokrotne naprawy 

okazały się nieskuteczne. 

 

5.Użytkownik ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia. 

 

6. Niniejszą gwarancją objęty jest wyłącznie produkt JULIA GSM,  zamontowany przez uprawnioną firmę* i eksploatowany na terenie Polski. 

 

7. Tylko prawidłowo wypełniona niniejsza karta uprawnia do świadczeń gwarancyjnych. Przez prawidłowo wypełnioną kartę rozumie się uzupełnienie pól: 

a) uzupełnienie pól o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

b) w przypadku sprzedaży wraz z montażem uzupełnienie pól 7, 8. 

 

(*) Przez UPRAWNIONĄ FIRMĘ rozumie się firmę FERROLI POLAND sp. z o.o. oraz firmy posiadające certyfikat uprawniający do montażu i obsługi serwisowej 

produktów.  
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15 Karta gwarancyjna. 
 

 

 

1.Imię i nazwisko właściciela urządzenia 

 

2. Miejsce zainstalowania urządzenia 

   

3. Pieczątka sprzedawcy  4. Nr Faktury i data zakupu  

   

 5.Data montażu  

Nr IMEI urządzenia: 
 

  

Nr telefonu karty SIM: 

 

 

INFORMACJE O PRZEBIEGU NAPRAW GWARANCYJNYCH 

LP Data przyjęcia Data wydania Rodzaj naprawy Podpis serwisu 

     

     

     

     

 


