
Steruj urządzeniami 
domowymi z dowolnego 
miejsca w świecie. 
Skutecznie. Niezawodnie. 
Łatwo.
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Steruj urządzeniami domowymi ze swojego smartfona

•	 Produkt:
•	 EcoSmart jest sterownikiem 

termostatycznym programowalnym 
przez Wi-Fi.  Urządzenie posiada 
moduł transmisji danych połączony 
z internetem z zapamiętanym 
harmonogramem tygodniowym. 
Harmonogram można zdalnie 
programować i kontrolować za pomocą 
komputera, tabletu lub smartfona 
połączonego z internetem.

•	 EcoSmart pozwala na szybką 
automatyczną obsługę każdego 
urządzenia elektrycznego, niezależnie 
od producenta i modelu.

•	 Technologia zastosowana w 
EcoSmart umożliwia połączenie z 
bezprzewodowym internetem bez 
potrzeby jakiejkolwiek dodatkowej 
konfiguracji.

•	 EcoSmart pozwala nie tylko na zdalne 
włączanie i wyłączanie urządzeń 
domowych lub biurowych ale także na 
ich zdalne sterowanie i regulację.

•	 EcoSmart w czasie rzeczywistym 
informuje użytkownika o pracy 
i aktualnym statusie wszystkich 
podłączonych urządzeń.

Zalety użycia EcoSmart:
•	 oszczędność zużycia energii - niższe rachunki za prąd
•	 optymalizacja użycia wszystkich podłączonych urządzeń i wyposażenia
•	 całkowicie zintegrowany system sterowania
•	 interfejs programowy łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika
•	 elastyczne tryby pracy - możliwość pracy przy włączonym lub wyłączonym termostacie
•	 możliwość pracy z max. 4 bezprzewodowymi czujnikami
•	 praca z max. 4 czujnikami bezprzewodowymi lub przewodowymi.

EcoSmart może być używany do sterowania:
•	 elektrycznymi urządzeniami do podgrzewania wody
•	 kotłami na gaz i na paliwo stałe
•	 systemami paneli słonecznych
•	 systemami rozprowadzania wody
•	 oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
•	 urządzeniami i wyposażeniem elektrycznym różnego rodzaju
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Specyfikacja techniczna
Technical  specification 

Zakres pomiarowy temperatury -55°C — +125°C (dokładność ustawienia: 0,1°C)
Zakres ustawień temperatury działania -55°C — +100°C (dokładność ustawienia: 0,1°C)
Dokładność pomiaru temperatury ±0,5°C (od -10°C do +85°C)
Zegar Internet NTP, dokładność do 100 ms
HarmonogramProgramowanie Tryby przełączania:

•    wyłączony OFF
•    praca w harmonogramie tygodniowym
•    ręcznie ustawiana temperatura

Górna i dolna histereza 
(ustawiana przez użytkownika w podanych zakresach)

0°C - ±75°C (rozdzielczość ustawienia:  0,1°C)

Gniazdko przełączające Max. 230V~; 16 A (obciążenie indukcyjne: 4A)
Centralna ładowarka 100-240V~ 50/60Hz 35mA T45
Moduł centralny - zużycie mocy <5 W
Moduł centralny - częstotliwość robocza Wi-Fi (b/g/n) 2,4GHz
Moduł centralny - wymiary 90,2 x 53,3 x 56,5 mm (Dł. x Sz. x Wys.)
Czujnik temperatury - napięcie* 3V - baterie alkaliczne (2x1,5V; typ AA, LR6) 
Czujnik temperatury - częstotliwość robocza 433 MHz
Czujnik temperatury - zasięg działania* Min. 100m w terenie bez przeszkód
Czujnik temperatury - wymiary* 105 x 85 x 30 mm (Dł. x Sz. x Wys.)
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Temperatura robocza 0°— +45° C
Temperatura przechowywania -20° C — +60° C
Wilgotność powietrza w miejscu pracy 5% — 90% , niekonsensująca
Stopień ochrony zapewniony przez izolację kabli IP20 - w położeniu zabudowy
Temperatura otoczenia podczas transportu od -20°C do +60°C
Wilgotność powietrza podczas transportu 5% — 90% , brak kondensacji
Główny bezpiecznik urządzenia FF1 T 250mA 250V 35A
Bezpiecznik bezprzewodowego czujnika temperatury F1 IH 0,30A IT 0,60A U 30V Imax 10A 0,1s max
Kategoria przepięć II
Rodzaj obwodu SELV
Topologia sieci Komunikacja bezprzewodowa

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed pierwszym użyciem urządzenia
Podczas użycia opisywanego produktu należy przestrzegać podanych poniżej zaleceń 
bezpieczeństwa. Prosimy o stosowanie się do ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi 
urządzenia.

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za użycie urządzenia i wszystkie ewentualne 
szkody, jakie z tego wynikną. Urządzenie posiada funkcje bezpieczeństwa chroniące 
użytkownika, osoby postronne i środowisko naturalne. Nie ściskać za mocno urządzenia. 
Obsługiwać urządzenie i jego wyposażenie w sposób delikatny i przechowywać je w czystym, 
niezapylonym miejscu. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani palonych 
produktów tytoniowych. Chronić urządzenie przed upadkiem, nie rzucać nim ani nie próbować 
go zginać. Nie używać żrących chemikaliów, detergentów ani aerozoli do czyszczenia 
urządzenia. Nie malować i nie demontować urządzenia ani jego wyposażenia. 
Demontaż może wykonywać tylko personel specjalistyczny. Urządzenie może pracować w 
temperaturze od 0°C do +45°C; temperatura przechowywania:  od -20°C do +60°C.  Przy 
utylizacji odpadów urządzeń elektrycznych należy przestrzegać lojalnych i regionalnych 
przepisów.

Zalecenia bezpieczeństwa
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Urządzenie jest przeznaczone do sterowania sprzętem i wyposażeniem domowym i należy je 
zainstalować w skrzynce rozdzielczej lub w wyposażeniu, którym ma sterować. 
Zgodnie z dyrektywą europejską o bezpieczeństwie i dopuszczeniach (CE) każda samowolna 
przeróbka i/lub przebudowa urządzenia jest bezwzględnie zabroniona. Urządzenie jest 
zasilane napięciem 100-240V~/50/60 Hz. Serwis, konfiguracja i naprawy urządzenia mogą być 
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Do napraw używać wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych. Użycie części zamiennych innych niż oryginalne może 
spowodować poważne urazy personelu i uszkodzenie urządzenia. W przypadku zauważenia 
usterki - wstrzymać się od dalszego użycia urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do 
bezpośredniego podłączenia do zasilania  TN / IT AC; 100-240V, 50/60Hz. 

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania. Do czyszczenia 
urządzenia nie używać żadnych cieczy ani aerozoli.
Urządzenie zainstalować zgodnie z instrukcją producenta, normą HD 60364-4-41 oraz 
przepisami lokalnymi obowiązującymi w miejscu zabudowy. 

Uwaga! Uszkodzone kable zasilające grożą porażeniem prądem niebezpiecznym dla 
życia.
Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką/ gniazdkiem 
sieciowym. Naprawę uszkodzonego kabla zasilającego zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi!

Chronić urządzenie przed dostępem dzieci!
Nie pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą być nieświadome grożącego 
im niebezpieczeństwa. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub z niepełnosprawnością narządów zmysłów 
ani przez osoby niedoświadczone lub nieposiadające stosownej wiedzy, o ile użycie takie nie 
jest nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub o ile nie zostaną 
one odpowiednio przeszkolone w zakresie użycia urządzenia. Przechowywać, używać i 
konserwować urządzenie z dala od dostępu dzieci. Nie kłaść materiałów opakowań w miejscu 
ogólnodostępnym, ponieważ mogą być potraktowane przez dzieci jak zabawki i stwarzać 
dla nich zagrożenie. Urządzenie zawiera szereg małych części mających ostre krawędzie, 
które mogą spowodować skaleczenie, a w przypadku odłączenia i połknięcia przez dziecko - 
zadławienie i uduszenie.

Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie wolno używać tylko po podłączeniu do odpowiedniego źródła zasilania. Każde inne 
zasilanie może stwarzać niebezpieczeństwo i unieważnia wszelkie wystawione certyfikaty dla 
urządzenia. Urządzenie podłączyć do prawidłowego zewnętrznego źródła zasilania. Zasilanie 
musi spełniać wymagania podane na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku braku 
pewności co do prawidłowości zasilania - skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub 
lokalnym dostawcą energii. Zachować ekstremalną ostrożność. Urządzenie przechowywać i 
używać z dala od wody i innych cieczy, ponieważ zalanie nimi może wywołać zwarcie.
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Ograniczenia dotyczące miejsca użycia urządzenia
Nie używać urządzenia na stacjach paliwowych, przy zbiornikach paliw, w pobliżu instalacji 
chemicznych lub miejsc, w których są wytwarzane/ składowane/ używane materiały 
wybuchowe lub w których może tworzyć się atmosfera wybuchowa (np. w miejscach 
tankowania pojazdów; przechowywania paliw; ładowniach statków; instalacjach chemicznych 
lub systemach przesyłowych/ magazynowych paliw lub chemikaliów ani w obszarach, w 
których w powietrzu znajdują się chemikalia, zawieszone cząstki stałe, pył lub metalowe 
opiłki). W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, i w efekcie - poważne 
urazy a nawet śmierć przebywających tam osób.

W przypadku przebywania w miejscu, gdzie znajdują się materiały łatwopalne, urządzenie 
musi być wyłączone, a użytkownik musi przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa 
i podanych ostrzeżeń. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, i w 
efekcie - poważne urazy a nawet śmierć przebywających tam osób.
Zalecamy aby nie używać urządzenia w miejscach tankowania pojazdów, warsztatach ani 
na stacjach paliwowych. Użytkownik musi przestrzegać ograniczeń w użyciu urządzenia 
w pobliżu wyposażenia pracującego z wysokimi częstotliwościami, w magazynach paliw, 
instalacjach chemicznych lub w miejscach gdzie są produkowane/ składowane lub używane 
materiały wybuchowe.

Uszkodzenia wymagające naprawy
W przypadkach wymienionych poniżej należy wyłączyć urządzenie z prądu i oddać do 

autoryzowanego serwisu lub do dostawcy w celu naprawy: zalanie urządzenia, narażenie 
na działanie deszczu, upuszczenie, uderzenie, widoczne uszkodzenie lub przegrzewanie 
podczas pracy.
Jeśli pomimo przestrzegania instrukcji obsługi, urządzenie nie działa właściwie. Nie 
wystawiać urządzenia na działanie ciepła ani nie trzymać go w pobliżu źródeł ciepła, urządzeń 
grzewczych, akumulatorów ciepła, pieców i innego podobnego wyposażenia wytwarzającego 
ciepło (w tym wzmacniaczy). Chronić urządzenie przed dostępem wilgoci. Nigdy nie używać 
urządzenia podczas deszczu, w pobliżu instalacji wodnych, ani w środowisku wilgotnym. 
Zawilgoconego urządzenia nie suszyć w piecu ani w suszarce, ponieważ istnieje duże ryzyko 
jego uszkodzenia!
Nie uruchamiać urządzenia od razu po przeniesieniu w inne miejsce o temperaturze znacznie 
różniącej się  od temperatury w miejscu poprzednim. Przeniesienie urządzenia do miejsca, 
w którym temperatura/ wilgotność powietrza znacznie różnią się od poprzedniego może 
skutkować powstaniem kondensatu na powierzchni zewnętrznej i wewnątrz urządzenia. W 
celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy odczekać na odparowanie wilgoci i dopiero 
potem je uruchomić. Nie umieszczać wewnątrz urządzenia żadnych elementów poza ich 
oryginalnym wyposażeniem! 

Zalecenia UE w zakresie utylizacji urządzenia wycofanego z użycia
Urządzenia spełnia wszystkie normy konieczne do wprowadzenia go do obrotu na terenie 
UE. Produkt jest urządzeniem elektrycznym i musi być przekazany do utylizacji i zutylizowany 
zgodnie z Dyrektywą UE o odpadach urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). 
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Produkt podlega przepisom Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) i i w materiałach odzyskiwanych z ich 
odpadów.

Ochrona przed oparzeniami i pożarem
Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze wyższej od 40°C.  Trzymać 
materiały łatwopalne z dala od urządzenia. Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół 
urządzenia.
EcoSmart jest programowanym sterownikiem termostatycznym przeznaczonym do pracy  
z przewodowym lub bezprzewodowym czujnikiem temperatury. Nadaje się do zabudowy 
w instalacjach w budynkach i domach bez dodatkowych połączeń przewodowych. Czujnik 
bezprzewodowy komunikuje się bezpośrednio z EcoSmart i przekazuje w czasie rzeczywistym 
informacje o temperaturze w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany. W oparciu o uzyskane 
dane, EcoSmart ustawia odpowiednio ogrzewanie lub klimatyzację tak, aby utrzymać 
temperaturę zaprogramowaną przez użytkownika.

Innowacyjne rozwiązanie i niezależne zasilanie bezprzewodowego czujnika  EcoSmart  
umożliwia łatwą instalację i eksploatację urządzenia w różnych systemach ogrzewania i 
klimatyzacji pomieszczeń domowych lub biurowych.

Zestaw EcoSmart Classic zawiera moduł sterujący i przewodowy czujnik temperatury, 
natomiast EcoSmart RF  - moduł sterujący i bezprzewodowy czujnik temperatury. Oba zestawy 
są dostarczane w stanie połączonym i gotowym do pracy. EcoSmart należy zainstalować w 
docelowym urządzeniu, które ma być sterowane zgodnie z instrukcją instalacji.

Produkt spełnia wymagania normy EN 50491-3.

EcoSmart jest przeznaczony do pracy w następujących warunkach otoczenia:
•	 praca wewnątrz pomieszczeń;
•	 wysokość: do 2000 m npm;
•	 temperatura otoczenia: 0°C do +45°C;
•	 max. średnia wilgotność powietrza w temperaturze 31°C - 80%, malejąca liniowo do 30% 

w temperaturze 45°C;
•	 wahania napięcia zasilania:  ±10% wartości znamionowej;
•	 kategoria przepięć: II;
•	 poziom zanieczyszczenia: 2 (Pd2).

Uwaga! Zabezpieczenie przed zapłonem i rozprzestrzenianiem się ognia musi być 
zapewnione przez wyposażenie docelowe, w którym ma być zabudowane to urządzenie. 
Trzymać wszystkie urządzenia z dala od dostępu dzieci.
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Instrukcja instalacji
Krok 1:
1.1 Każdy zestaw EcoSmart  zawiera:
(1) moduł sterujący;
(1) bezprzewodowy czujnik temperatury; 
(1) instrukcję montażu i obsługi;

Rozpakować urządzenie i wyjąć oba główne 
elementy z opakowania (Rys. 1).

Rys. 1

Uwaga! Przed instalacją EcoSmart  wyłączyć zasilanie. Zalecamy, aby montaż został 
wykonany przez technika-specjalistę. Jeśli nie ma się do dyspozycji personelu o odpowiedniej 
wiedzy i kwalifikacjach - zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora! 

Uwaga! Nie zmieniać ani nie przerabiać żadnych wbudowanych zabezpieczeń elektrycznych 
urządzenia!

Urządzenie może być używane do sterowania wyposażeniem elektrycznym, systemami 
ogrzewania lub innym sprzętem niskonapięciowym zabezpieczonym bezpiecznikiem 
wejściowym lub sterowanym za pomocą styków normalnie zwartych/ rozwartych.

Termostat EcoSmart może być łatwo 
podłączony do każdego kotła gazowego lub 
na pelety lub do innego systemu ogrzewania 
posiadającego przyłącze dwurdzeniowe do 
termostatu pokojowego.
Podłączyć oba punkty połączeniowe 
urządzenia, które ma być sterowane  do wyjść 
NO i COM  tj. do normalnie otwartych wyjść 
przekaźników. Instalacja termostatu jest 
pokazana na Rys. 2. Urządzenie musi być 
zainstalowane i połączone przez specjalistę.

Rys. 2

The device can be used for control of electric devices and appliances, heating 
systems or low-current systems that allow interruption of input fuse or are 
controlled by normally open/normally closed circle.

  

100-240V~  
50/60Hz  

35mА  Т45

The BBoil‘s thermostat can easily connect 
to every gas/pellet boiler or other heating 
system that has a double core connector 
for room thermostat. 
Connect the two connection points of the 
device you wish to control to the outputs 
NO and COM, that is to the relays’ 
normally open outputs. The thermostat’s 
installation is outlined in Scheme 2a. The 
device must be installed and connected by 
a qualified professional.  

Scheme 2aEcoSmart może być używany jako termostat pokojowy. W takim zastosowaniu, czujnik 
temperatury należy umieścić w pomieszczeniu, w którym ma być mierzona temperatura.
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Termostat może być również używany do klimatyzacji (w trybie chłodzenia). W takim 
przypadku, zaciski wyjściowe NO i COM są zwierane po osiągnięciu zadanej temperatury. 
W celu instalacji - należy zwrócić się do producenta/ dystrybutora systemów klimatyzacji. 

1.3 Instalacja centralnego modułu 
sterującego. Podłączyć kabel zasilający do 
głównego modułu sterującego EcoSmart. 
Następnie, podłączyć kabel do gniazdka 
zasilającego (Rys. 3).

1.4 Możliwości instalacji EcoSmart jest 
konstrukcyjnie przygotowany do instalacji 
w strefach o ograniczonym dostępie i musi 
być zamontowany w tablicy rozdzielczej za 
pomocą Eurorim (Rys. 4).

The thermostat can also be used in cooling mode. In that case, the output 
terminals NO and COM are closed above the set temperature.  Please contact 
the manufacturer/distributor of the cooling equipment for the installaon. The 
cooling mode can be chosen in secon ‘Se�ngs’  from both the web page and 
the mobile applicaon a�er ‘Login’ into the system.
 
1.3 Central control block’s installaon 
Connect the power supply cable to the 
BBoil’s main control block. ��er that, 
connect it to the power supply 
(Scheme 3). 

1.4 Installaon possibilies
BBoil is a product, constructed for 
installaon in limited access zones and must 
be installed to the switchboard using a 
Eurorim (Scheme 4).

Rys. 3

Rys. 4

Tryb chłodzenia można również ustawić 
w menu ustawień ‘Settings’ zarówno na 
stronie internetowej jak i w aplikacji mobilnej 
po zalogowaniu się do systemu.

1.5 Podczas instalacji należy mieć na względzie i przestrzegać poniższych wymagań:
•	 Montaż i podłączenie urządzenia musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie instalacji elektrycznych.
•	 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac montażowych, demontażowych, serwisowych i 

napraw należy odłączyć zasilanie od sterownika i ciągu urządzeń, którymi on steruje 
przez wyjście przekaźnikowe i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

•	 Urządzenie należy zamontować w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób 
postronnych za pomocą odpowiednich zamknięć i kluczy. Dostęp do urządzenia powinien 
mieć wyłącznie personel serwisu i użytkownika po odpowiednim przeszkoleniu.

•	 Przewody połączeniowe muszą być podwójnie izolowane.
•	 Instalacja musi być zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi o parametrach max. 

25A, 250V chroniącymi przed zwarciem i ewentualnym przeciążeniem.
•	 Podczas instalacji należy zapewnić funkcję wyłączania awaryjnego, która spowoduje 

odcięcie zasilania i zapewni konieczne bezpieczeństwo pracy personelu.

Wszystkie połączenia z wyjściami przekaźników w urządzeniu muszą być wykonane 
przewodami, których izolacja ma opór nie mniejszy niż opór izolacji przewodników PVC T 
105°C.
•	 Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta, normą HD 

60364-4-41 oraz krajowymi przepisami ustawowymi.
•	 Instalacja sterownika w taki sposób, że zaciski znajdą się w odległości mniejszej niż 5mm 

od elementów z metalu i powierzchni urządzenia jest niedozwolona.
•	 Urządzenie należy zainstalować wyłącznie w obudowie, która zapewni wymagany poziom 

ochrony wyrobu końcowego.  Montaż urządzenia na ogólnie dostępnych powierzchniach 
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i osłonach, do których dostęp jest ławy i nie wymaga użycia żadnego narzędzia jest 
bezwzględnie zabroniony.

•	 Instalacja urządzenia musi uniemożliwiać przypadkowe naciśnięcie przycisku 
resetowania.

Krok 2: Podłączenie i użycie czujnika temperatury. W przypadku EcoSmart Classic - przejść 
do pkt. 2.2

2.1 W przypadku EcoSmart - odkręcić 4 śruby z czujnika bezprzewodowego i ściągnąć dolną 
pokrywkę. Następnie, umieścić 2 baterie alkaliczne AA (typ: LR6) w kieszeni na baterie  (Rys. 
5).

Teraz główny moduł jest skonfigurowany z czujnikiem temperatury. Konfigurację należy 
wykonać po każdej wymianie lub podłączeniu dodatkowego czujnika temperatury. Jeśli 
konfiguracja nie jest konieczne - zamknąć skrzynkę czujnika temperatury, ponownie przykręcić 
4 śruby i przejść do pkt. 3.

Step 2: Temperature sensor connecon and usage. If you have BBoil Classic, 
please proceed to step 2.2

2.1 If you have BBoil RF, unscrew the four screws from the wireless sensor and 
remove the bo�om lid. Then, place 2xAA alkaline ba�eries (LR6 type) in the 
ba�eries holder (Scheme 5).

The main block and the temperature sensor are already paired. The pairing 
procedure is performed upon change or adding of addional temperature 
sensor. If you do not need to perform any of those two acons, please proceed 
to closing the temperature sensor’s box, screw back the four screws and 
connue to Step 3.

Rys. 5 Rys. 6

Konfiguracja /parowanie/ modułu centralnego EcoSmart z bezprzewodowym czujnikiem 
temperatury:
•	 Zainstalować główny moduł EcoSmart zgodnie z instrukcjami podanymi w pkt. 1.3.
•	 Ustawić moduł główny EcoSmart w trybie konfiguracji ‘Settings’ - w tym celu 

przycisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 s. Po ustawieniu tego trybu dioda LED zac-
zyna szybko migać (Rys. 6).

Pairing  BBoil RF central block with the wireless temperature  sensor
џ Install BBoil RF’s main block, as instructed in Secon 1.3. 
џ Enter the BBoil RF central block’s ‘Se�n�s’ mode via pressing and holding 

the bu�on for three seconds. When in Se�ngs mode the light emi�ng 
diode starts blinking intensely (Scheme 6).

•	 Nacisnąć 1x przycisk czujnika temperatury (Rys. 7). W ten sposób czujnik temperatury 
pozostaje ustawiony w trybie ‘Settings’ przez 30 s; przez ten czas dioda LED miga z 
częstotliwością co 1 s.
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•	 Gdy oba urządzenia są już ustawione w trybie Settings - ponownie nacisnąć przycisk 
głównego modułu aby przesłać konfigurację do bezprzewodowego czujnika. Szybkie 
miganie diody LED oznacza, że ustawienia zostały przyjęte przez czujnik bezprzewodowy.

•	 Założyć dolną pokrywkę czujnika i przykręcić 4 śruby.
•	 Elementy skonfigurowane z powodzeniem zaczynają pracować normalnie.
•	 Jeśli konfiguracja elementów nie zakończy się powodzeniem w czasie  30 s, gdy czujnik 

temperatury jest ustawiony w trybie konfigurowania ‘Settings’, urządzenie kontynuuje 
pracę z poprzednimi ustawieniami.

·Press the temperature sensor’s bu�on once (Scheme 7). This way the 
temperature sensor goes to ‘Se����’ mode for 30 seconds during which 
me the light emi�ng diode will be blinking every second. 

·Once both devices are in Se���� mode, press the main block’s bu�on 
once for sending the configuraon to the wireless sensor. The se�ngs are 
accepted by the wireless sensor when the light emi�ng diode starts 
blinking rapidly. 

Rys. 7

Krok 3: Ustawienia początkowe i połączenie 
z wybraną siecią Wi-Fi
Właściwa praca urządzenia wymaga 
połączenia z internetem. Po zakończeniu 
montażu urządzenia - włączyć zasilanie do 
niego i do EcoSmart. Odczekać 10 s, po 
czym wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 
3 s i postępować zgodnie ze wskazaniami 
świetlnymi urządzenia.

Uwaga! Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 3 s, gdy urządzenie znajduje się w 
trybie: Access Point lub EcoSmartConfig, ustawienia urządzenia zostaną zresetowane do 
domyślnych.

2.2 If you have BBoil Classic, you have a 
wired temperature sensor. In order to 
connect the wired sensor to the device, 
please remove the plastic lid from the 
side of the button. Insert the 
temperature sensor jack into the 
device’s connector, then put the lid back 
on (Scheme 8).  Scheme 8

Step 3: Inial se�ng up and connecon to a chosen Wi-Fi network
 

In order for the device to work properly, it must be connected to an 
Internet network. ��er the installaon’s finished, provide a supply voltage 
to the device and BBoil. Wait 10 seconds, press and hold the bu�on for 
three seconds and follow the device’s light indicaon.  

Attention! In Access Point and ProSmartConfig modes, upon pressing the 
button for three seconds, the device will be nullified with default settings.

Rys. 8
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3.1 Tryb konfiguracji EcoSmartConfig
Niebieska dioda LED modułu centralnego zaczyna bardzo szybko migać i stan taki utrzymuje 
się przez krótki okres czasu. Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji 
EcoSmartConfig. W takim przypadku podłączyć urządzenie mobilne do sieci Wi-Fi, w której 
ma pracować EcoSmart.

Otworzyć mobilną aplikację EcoSmart na smartfonie lub tablecie. Jeśli aplikacja mobilna nie 
została jeszcze zainstalowana - można ją pobrać z Google Play store, Apple store lub 
Windows Phone Store.

3.1 ProSmartConfig mode
The central block’s blue light emi�ng diode starts blinking very rapidly for a quick 
period of me. That indicates the device is in ProSmartConfig mode. Please 
connect your mobile device to the Wi-Fi network where BBoil will be operang 
in.
Open the proSmart mobile app on your smartphone or tablet. If you sll do not 
have the mobile app installed, you can download it from Google Play store, 
Apple store or  Windows Phone Store.

Zalogować się na swój profil podając login i hasło. Jeśli jest to pierwsze zakupione urządzenie 
EcoSmart i użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany - może się zarejestrować na stronie 
internetowej EcoSmart: www.ecosmart.ferroli.ro
Nacisnąć przycisk ‘Add’ (+) znajdujący się z prawej strony ekranu aby dodać nowe urządzenie.
Nacisnąć przycisk ‘EcoSmart CONFIG’ (Rys. 9), wpisać klucz dostępu do  wybranej sieci 
Wi-Fi i kliknąć ‘SEARCH’ (Rys. 10).

Rys. 9 Rys.10
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Sprawdzić stan niebieskiej diody LED - jeśli miganie ustaje i dioda zaczyna świecić światłem 
ciągłym - oznacza to, że EcoSmart jest skonfigurowany do pracy.

Sprawdzić ekran urządzenia mobilnego. Aplikacja jest gotowa do sterowania EcoSmart.

W przypadku użycia trybu EcoSmart Config  - przejść do pkt. 4

3.2 Tryb AP (punkt dostępu)
Nacisnąć szybko dwa razy przycisk urządzenia aby przełączyć na trybu AP (Access Point- 
punkt dostępu). Niebieska dioda LED migająca z częstotliwością 1x/s oznacza, że moduł Wi-
Fi urządzenia znajduje się w trybie AP (Access Point) i można go połączyć z internetem 
przez PC lub urządzenie mobilne.

3.2.1    Rozpocząć wyszukiwanie 
bezprzewodowej sieci 
internetowej na smartfonie 
lub laptopie i podłączyć do 
niej punkt dostępu EcoSmart 
(internet bezprzewodowy)
Każde urządzenie tworzy własną 
sieć o nazwie zaczynającej 
się od _xxx i będącą ciągiem 
znaków alfanumerycznych (np. 
EcoSmart_254). Dostęp do 
takiej sieci nie wymaga podania 
hasła.

3.2.2    Po połączeniu, przeglądarka automatycznie otwiera nową stronę, na której można 
wybrać sieć bezprzewodową do podłączenia urządzenia (Rys. 11).
Jeśli taka strona nie otwiera się automatycznie, otworzyć ją ręcznie (automatyczne otwieranie 
przeglądarki jest ustawieniem, które należy wcześniej włączyć ręcznie i może być wyłączone).

  

3.2.1 Iniate a wireless 
network search from your 
smartphone or laptop and 
connect to the BBoil’s AP 
(the wireless network)
Every device  creates a 
network with its  own 
name, starng with  
BBoil_xxx and a 
combinaon of  le�ers 
and numbers. For  
example, BBoil_254 and it 

does not require a  password for access.
3.2.2 A�er connecng, your browser will automacally open a new page giving  
you the chance to choose the wireless network, to which you want to connect  
the device (Scheme 11).
If your browser does not open automacally, please open it manually for the  
automac opening of the browser is a manual se�ng and thus it could be turned  
off.

Scheme 11
Rys. 11
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3.2.3 Jeśli smartfon, tablet 
lub laptop nie otwiera 
automatycznie strony z 
ustawieniami (jak pokazano 
na Rys. 11) można to 
zrobić ręcznie. W tym celu 
otworzyć przeglądarkę i 
wpisać następujący adres IP: 
192.168.10.1

3.2.4. Wybrać żądaną sieć Wi-Fi, wpisać klucz dostępu i kliknąć przycisk ‘Connect’ (Rys. 12).
3.2.5. W ciąg 20 s  EcoSmart ustawi się na tryb roboczy i dioda LED zacznie migać z 
częstotliwością 1x/s.

Rys. 12

  
3.2.3 If your 
smartphone,  tablet or 
laptop did not  
automacally load the  
se�ngs page, as shown  
in Scheme 11, it could be  
accomplished manually.  
Open your browser and  
write the following  
address:
192.168.10.1 Scheme 12

3.2.4. Choose the desired Wi-Fi network, type in your password and click 
on the  ‘Connect’ bu�on - Scheme 12
3.2.5. In up to 20 seconds BBoil will switch to a working mode and the 
light  indicator will be on all the me, blinking shortly per every second.  

Congratulaons! You connected your device successfully and can now add  
your profile in prosmartsystem.com so you can control and monitor its 
work.

3.3 Tryb roboczy - Gdy niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym, i gaśnie po 2 s - 
oznacza to, że centralny moduł EcoSmart jest ustawiony w trybie roboczym. Po wciśnięciu i 
przytrzymaniu przycisku przez 3 s, EcoSmart przejdzie z trybu ustawień Settings do trybu 
konfiguracji EcoSmartConfig.

Krok 4: Tworzenie profilu użytkownika:
4.1 Po połączeniu z internetem, EcoSmart jest niewidoczny dla innych urządzeń w sieci. 
Jedyną metodą połączenia z EcoSmart jest wykorzystanie profilu użytkownika przypisanego 
do konkretnego urządzenia. 
Jeśli taki profil jeszcze nie został utworzony - otworzyć stronę internetową EcoSmart: www.
ecosmart.ferroli.ro lub pobrać i zainstalować aplikację EcoSmart na smartphonie lub tablecie 
IOS lud Android.
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4.2 Po wyborze przeglądarki, otworzyć www.ecosmart.ferroli.ro na PC lub laptopie i nacisnąć 
przycisk logowania ‘Log in’ w prawym górnym rogu. 

4.3 Przy pierwszym wejściu na stronę internetową lub do 
aplikacji należy zarejestrować się lub zalogować przez 
konto na Facebook lub Google+  w tym celu kliknąć na 
odpowiednim przycisku. (Rys. 14).

4.4 Rejestracja nowego użytkownika.
Wypełnić formularz rejestracyjny i kliknąć 
przycisk ‘Register’. Po zarejestrowaniu 
można wejść w aplikację. (Rys. 15).

Rys. 15Rys. 14
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Krok 5: Dodawanie urządzenia
Jeśli używano trybu EcoSmartConfig w Kroku 3, przejść do kroku 5.3.
5.1 Okno Home —po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła i zalogowaniu z 
powodzeniem w systemie otwiera się okno HOME z profilem użytkownika, gdzie można 
dodać nowe urządzenie. Wprowadzić numer fabryczny urządzenia EcoSmart, które zostało 
wcześniej podłączone do sieci bezprzewodowej (Rys. 16).

5.2 Kliknąć przycisk ‘Search’ i po znalezieniu właściwego urządzenia, aplikacja przekieruje 
użytkownika do głównego okna sterowania (Rys. 17).

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Kliknąć przycisk        w prawym górnym rogu ekranu i w odpowiednich polach wybrać 
nazwę urządzenia, strefę czasową i lokalizację (Rys. 18). W tym oknie można także usunąć 
urządzenie z profilu - w tym celu kliknąć przycisk DELETE umieszczony w prawym dolnym 
rogu okna.

  
In order to set a name for your device, as well as a me zone and locaon, 
press the              �u�on in the upper right corner and fill in the fields (Scheme 
18). From that window you can also delete the device from your profile via 
clicking the deleon �u�on in the �o�om right corner.

Scheme 17

Scheme 18
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Rys. 19

5.3 Teraz można konfigurować i sterować 
urządzeniem.
Słowo ‘Now’ oznacza wskazanie aktualnej 
temperatury odczytanej przez urządzenie. 
Po prawej stronie znajduje się suwak do 
ustawiania żądanej temperatury. W lewym 
górnym rogu można otworzyć następujące 3 
strony: (Rys. 19).

Krok 6: Okno główne

6.1 W oknie głównym znajdują się 
przyciski trybów roboczych:
•	 Off - urządzenie jest wyłączone
•	 Manual - urządzenie jest włączone i 

pracuje dopóki nie zostanie osiągnięta 
temperatura ustawiona na prawym 
suwaku

•	 Schedule - urządzenie pracuje zgodnie 
z ustawionym harmonogramem

5.3 You can now set and control your device. 
The ‘Now’ text shows the  temperature at the 
moment, as  detected by the device. On the right  
side you can locate a slider for  se�ng the desired 
temperature. In  the upper le� corner you can see  
the following three pages:
(Scheme 19).

Step 6: Main screen

6.1 In the main screen you can find the 
working modes� bu�ons: 
• Off - the device is not working
• Manual - the device is on and working unl 

reaching the set temperature  from the right 
slider

• Schedule - the device follows the set 
schedule

Scheme 19

BBoil RF's battery 
status

Strona główna

Ustawienia

Harmonogramy

Suwak

Aktualna temperatura

Status baterii EcoSmart

Pod przyciskami trybów roboczych znajduje się wykres pokazujący zmiany temperatury 
wykryte przez urządzenie. Po najechaniu na wykres można zobaczyć szczegółowe informacje 
dla wybranego punktu.  Po ustawieniu trybu ‘Boost’ urządzenie uruchamia się i pracuje do 
momentu uzyskania żądanej temperatury i pozostaje włączone przez czas ustawiony przez 
użytkownika. Po osiągnięciu żądanej temperatury,  EcoSmart automatycznie wraca do 
normalnego trybu pracy (Rys. 20).

Rys. 20



EcoSmartEcoSmart

34 35

W oknie ‘Settings’ znajdują się dwa suwaki do ustawiania histerezy górnej (Upper) i dolnej 
(Lower). Ich zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury przy jak najmniejszym zużyciu 
energii i wydłużenie żywotności urządzenia elektrycznego.

Rys. 21

6.2 Ogólny układ okna ustawień Settings

Można ręcznie ustawiać wartości dolnej i 
górnej histerezy oraz temperatury.  Zakres 
ustawień zależy od charakteru sterowanego 
urządzenia (Rys. 22).

W menu General można wybrać tryby pracy 
przekaźników:

• Thermostat - tryb domyślny z aktywną funkcją termostatu. EcoSmart monitoruje
temperaturę i zarządza sterowanym urządzeniem.

• ON / OFF - monitoring temperatury włączony (ON)/ termostat wyłączony (OFF).
Podłączone urządzenie może być włączane/ wyłączane ręcznie lub zgodnie z ustawionym
tygodniowym harmonogramem.

• Garage - tryb pracy bez monitoringu temperatury i z wyłączonym termostatem.

Rys. 22
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Uwaga! Nie zmieniać samemu ustawień 
o ile nie ma się odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia!

Można wybrać tryb pracy ogrzewania 
‘Heating’ lub chłodzenia ‘Cooling‘ zależnie od 
potrzeb i sterowanego urządzenia.
W polu “Temperature accuracy” można 
ustawić dokładność regulacji temperatury 
do 1 stopnia (‘0’) lub 1/10 stopnia (‘0.0’). 
W polu ‘Emergency mode value’ można 
ustawić żądaną temperaturę, która będzie 
utrzymywana przez urządzenie w przypadku 
ręcznego uruchamiania EcoSmart za 
pomocą przycisku sprzętowego (patrz Rys. 
6). Ta metoda włączania/ wyłączania jest 
używana przy braku połączenia internetowego 
lub urządzenia umożliwiającego dostęp 
do systemu.  W polu ‘Sensor 1’ można 
wprowadzić nazwę czujnika temperatury. 

Rys. 23 Rys. 24b

Rys. 24a

W polach Minimal i Maximal w oknie głównym można ustawić graniczne wartości dla 
suwaków. (Rys. 23).
6.3 W oknie harmonogramów ‘Schedule’ jest dostępny formularz do ustawienia tygodniowego 
harmonogramu autonomicznego sterowania urządzeniem podłączonym do EcoSmart. Na 
Rys. 24a jest pokazany przykładowy harmonogram (bez wpisów) wywołany przeglądarką na 
laptopie, a na Rys. 24b - na smartphonie.
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6.3.1 Nacisnąć na wybranym dniu tygodnia. W pokazanym oknie odszukać przyciski do 
podziału ustawianego okresu - doba jest dzielona na 2 części; dostępne jest również rozwijane 
menu do włączania/ wyłączania wybranego okresu. Gdy dany okres czasu jest aktywny - 
pokazuje się suwak do ustawiania żądanej temperatury dla tego okresu.

Nacisnąć przycisk ‘Add period’ aby dodać nowy okres i wrócić do formularza tworzenia 
harmonogramu (Rys. 25).

Rys. 25

6.4 Przykładowy widok tygodniowego harmonogramu na laptopie (Rys. 26a) i smartfonie 
(Rys. 26b).

Ważne! Zalecamy aby używana przeglądarka internetowa była zawsze zaktualizowana do 
najnowszej wersji. Użycie nieaktualnej wersji przeglądarki może zakłócić funkcje interfejsu 
użytkownika urządzenia.

Rys. 26bRys. 26a
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Krok 7: Podłączenie dodatkowych czujników temperatury. 

7.1 EcoSmart RF może pracować jednocześnie z max. 4 bezprzewodowymi czujnikami 
temperatury. W celu podłączenia dodatkowego czujnika- odkręcić 4 śruby i zdjąć jego 
dolną pokrywkę (Rys. 5). Obok kieszeni na baterię znajdują się 2 przełączniki w różnych 
ustawieniach on/off. (Rys. 27).

Rys. 27

Step 7: Addional temperature sensors’ connecon. If you have a BBoil 
Classic device, please proceed to Step 8.

7.1 BBoil RF can work with up to four wireless temperature sensors in the 
same me. In order to add one or more wireless sensors, unscrew the 
temperature sensor’s four screws and remove the bo�om lid (Scheme 5). 
Next to the ba�ery holder, there are two switches in various posions on/off. 
(Scheme 27) 

Scheme 27

W zależności do tego, który w kolejności czujnik jest podłączany (I, II, III lub IV- Rys. 28) 
odpowiednio ustawić położenie przełączników. W celu skonfigurowania czujnika z głównym 
modułem sterującym - wykonać czynności podane w pkt. 2.1.

Following the posion outlined in Scheme 28, place the switches depending on 
which following sensor you are connecng. In order to pair the wireless 
temperature sensor to the main controlling block, follow the steps as explained 
in point 2.1.

First 
device

Second 
device

Third 
device

Fourth 
device

OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

Scheme 28

7.2 Wired temperature sensor – For every wireless temperature sensor, a 
wired one with a ‘probe’ can be added. In order to add a wired sensor, 
unscrew the temperature sensor’s four screws and remove the bo�om lid 
(Scheme 5).

I. 
czujnik

II. 
czujnik

Rys. 28

III. 
czujnik

IV. 
czujnik
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Krok 8: Serwisowanie EcoSmart
8.1    Do czyszczenia EcoSmart używać suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać 
środków czyszczących żrących ani posiadających właściwości cierne.
8.2   Co 6 miesięcy sprawdzać stan zacisków przyłączeniowych i połączeń elektrycznych oraz 
zewnętrznych przewodów. W razie potrzeby - luźne połączenia dokręcić.

Uwaga! W przypadku przerwy w połączeniu internetowym, EcoSmart pracuje w ustawionym 
trybie. Za pomocą przycisku sprzętowego można ręcznie włączać i wyłączać urządzenie 
(zależnie od aktualnego statusu). Po przywróceniu połączenia internetowego, urządzenie 
pozostaje w takim trybie jaki został ustawiony za pomocą przycisku sprzętowego (ON lub 
OFF).

Gwarancja 
Urządzenie jest objęte 24- miesięczną gwarancją liczoną do daty zakupu. Numer fabryczny 
urządzenia EcoSmart jest niepowtarzalny i należy go podać w przypadku zgłaszania usterki 
powstałej w okresie gwarancji.

Gwarancja nie będzie rozpatrywana w przypadku:
• utraty lub przerobienia/ sfałszowania karty gwarancyjnej;
• usterek spowodowanych niewłaściwym montażem lub eksploatacją urządzenia;
• próby naprawy przez nieupoważnioną osobę/ serwis;
• narażenia urządzenia na działanie chemikaliów, prądu elektrycznego lub innych

czynników leżących poza normalnym użyciem.
• naruszenia fizycznej integralności urządzenia

Termostat EcoSmart programowany za pomocą WiFi spełnia wymagania poniższych norm 
i przepisów:  UE CEM 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2014/53/UE, WEEE 2012/19/
UE și RoHS 2011/65/UE. BDS EN 55022:2010 (CISPR 22:2008); BDS EN 55024:2010 
(CISPR 24:2010); BDS EN 55016-2-3:2010+A1:2010 (CISPR 16-2-3:2010+A1:2010); BDS 
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 (IEC 61000-4-3:2006+A1:2007 +A2:2010); BDS EN 
61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014); BDS EN 61000-33:2013 (IEC 61000-3-3:2013); BDS 
EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008); BDS EN 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-4:2012); 
BDS EN 61000-4-5:2014 (IEC 61000-4-5:2014); BDS EN 61000-4-6:2014 (IEC 61000-4-
6:2013); BDS EN 61000-4-11:2006 (IEC 61000-4-11:2004); BDS EN 60730-1:2012; BDS 
EN 607302-9:2010; BDS EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (IEC 
60950-1:2005+A1:2009+A2:2013); EN 60730-1:2011 (BDS EN 60730-1:2012), EN 60730-
2-9:2010 (BDS EN 60730-2-9:2010); EN 50491-1:2014 (BDS EN 50491-1:2014); EN 50491-
3:2009 (BDS EN 50491-3:2009)

The Wi-Fi programmable thermostat BBoil complies to all of the following 
standards and regulaons: EU EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU,
RED 2014/53/EU, WEEE 2012/19/EU and the RoHS 2011/65/EU.
BDS ЕN 55022:2010 (CISPR 22:2008); BDS ЕN 55024:2010 (CISPR 24:2010);
BDS EN 55016-2-3:2010+А1:2010 (CISPR 16-2-3:2010+А1:2010);
BDS EN 61000-4-3:2006+А1:2008+A2:2010 (IEC 61000-4-3:2006+A1:2007
+A2:2010); BDS EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014); BDS EN 61000-3-
3:2013 (IEC 61000-3-3:2013); BDS EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008);
BDS EN 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-4:2012); BDS EN 61000-4-5:2014
(IEC 61000-4-5:2014); BDS EN 61000-4-6:2014 (IEC 61000-4-6:2013); BDS EN
61000-4-11:2006 (IEC 61000-4-11:2004); BDS EN 60730-1:2012; BDS EN 60730-
2-9:2010; BDS EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (IEC
60950-1:2005+A1:2009+A2:2013); EN 60730-1:2011 (BDS EN 60730-1:2012),
EN 60730-2-9:2010 (BDS EN 60730-2-9:2010); EN 50491-1:2014 (BDS EN
50491-1:2014); EN 50491-3:2009 (BDS EN 50491-3:2009)
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- Ferroli Poland Sp z o.o.  , Sosnowiec,   ul. Narutowicza 53,  Tel.: (32) 47 33 100 ,  www.ferroli.com.pl -


