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Protejați-vă și controlați-vă casa prin smartphone-ul dvs.

•	 Produsul:
•	 EcoSmart este un cronotermostat 

programabil prin Wi-Fi. Dispozitivul 
este un modul conectat și cu transmisie 
prin internet, care include un program 
săptămânal. Acesta poate fi programat 
și controlat printr-un PC sau smartphone 
cu conexiune la internet.

•	 EcoSmart permite automatizarea rapidă 
a fiecărui dispozitiv electronic, indiferent 
de producător sau model.

•	 Tehnologia de care beneficiază 
EcoSmart îi permite conectarea prin 
internet wireless, fără a fi nevoie de 
setări suplimentare.

•	 EcoSmart este un sistem complex, care 
gestionează și ajustează funcționarea 
echipamentelor de încălzire la distanță, 
reglează mai multe dispozitive din casa, 
biroul, locuința sau vila dvs.

•	 EcoSmart permite utilizatorilor să 
primească informații în timp real pentru 
toate dispozitivele conectate, privind 
funcționarea și starea curentă a acestora.
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Avantajele EcoSmart:
•	 Vă ajută să economisiți bani la factura de curent
•	 Optimizează utilizarea centralei termice
•	 Sistem de comandă complet integrat
•	 Ușor de utilizat și cu interfață software simplă
•	 Moduri de lucru flexibile, după temperatură sau manual

EcoSmart se poate utiliza pentru:
•	 Controlul centralelor termice cu gaz și combustibili solizi
•	 Controlul sistemelor de irigații
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Specificații tehnice
Technical  specification 
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Intervalul de măsurare a temperaturii -55 °C — +125 °C (pași de 0,1 °C)
Intervalul setărilor de temperatură -55 °C — +100°C (pași de 0,1 °C)
Precizia temperaturii ±0,5 °C (de la -IOC la +85 °C)
Ceas NTP internet, precizie până la 100 ms
Program Moduri de comutare:

Oprit
Funcționare cu program săptămânal
Temperatură setată manual

Limite histerezis 
(setat de către utilizator în intervalele definite)

0 °C - ±75 ° C (pași de 0,1 ° C)

Releu comutare Max. 230 V~; 16 A (sarcină inductivă 4 A)
Alimentare unitate centrală 100-240 V~ 50/60 Hz 35 mA T45
Unitate centrală - consum <5 W
Unitate centrală- frecvență de lucru Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
Unitate centrală - dimensiune 90,2 x53,3x56,5 mm (LxlxÎ)
Senzor de temperatură - tensiune alimentare Baterii alcaline 3 V (2x1,5 V tip AA) (LR6)
Senzor de temperatură - frecvență de lucru 433 MHz
Senzor de temperatură - rază frecvență Maxim 100 m spațiu liber
Senzor de temperatură - dimensiune 105 x 85 x 30 mm (LxlxÎ)
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Temperatură de funcționare 0° - +45° C
Temperatură de depozitare -20° C — +60° C
Umiditate 5% — 90% fără condens
Clasă de protecție IP20 - în poziția de instalare
Temperatura ambiantă în timpul transportului de la —20 °C la +60 °C
Umiditatea aerului în timpul transportului de la 5% la 90% fără condens
Siguranța unității principale FF1 T 250 mA 250 V 35 A
Siguranța senzorului de temperatură wireless F1 IH 0,30 A IT 0,60 A U 30 V Imax 10 A 0,1 s max
Clasa de supratensiune II
Grad protecție SELV
Tip comunicare Comunicare wireless
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Instrucțiuni privind siguranța

A se citi înainte de prima utilizare a dispozitivului
Atunci când utilizați acest produs, respectați procedurile de siguranță prevăzute mai jos. 
Respectați toate avertizările din manualul de utilizare a dispozitivului.

Instrucțiuni generale privind siguranța
Sunteți unica persoană responsabilă pentru utilizarea dispozitivului, dar și pentru daunele pe 
care le puteți provoca. Utilizarea dispozitivului este supusă unui set de măsuri de siguranță 
destinate clienților și mediului acestora. 
Nu apăsați prea tare dispozitivul. Folosiți întotdeauna dispozitivul și accesoriile sale cu finețe 
și păstrați-le într-un loc curat, ferit de praf. Nu le expuneți la flacără deschisă și nu le țineți în 
apropierea produselor de tutun aprinse. Nu lăsați să cadă dispozitivul și accesoriile sale, nu le 
aruncați și nu le îndoiți. Nu utilizați substanțe chimice agresive, detergenți sau aerosoli pentru 
curățare. Nu le vopsiți și nu încercați să demontați dispozitivul sau accesoriile sale. Această 
operațiune se va realiza exclusiv de către un profesionist calificat. 
Temperatura de lucru a dispozitivului variază între 0 °C și +45 °C, iar temperatura de 
depozitare, între -20 °C și +60 °C. Pentru eliminarea deșeurilor produselor electrice, se va 
respecta legislația națională și regională. Dispozitivul se va instala într-un tablou de distribuție 
sau în aparatul/aparatele pe care le va gestiona și este destinat controlului electrocasnicelor 
și echipamentelor.
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Se interzice orice reconstrucție neautorizată și/sau modificare a produsului, conform 
directivelor europene privind siguranța și aprobarea (CE). Dispozitivul funcționează la 
o tensiune de alimentare de 100-240 V~/50/60 Hz. Operațiunile de service, reglajele și 
reparațiile se vor realiza exclusiv de către un centru service autorizat. Folosiți exclusiv piese 
de schimb originale pentru reparații. Utilizarea altor piese de schimb poate provoca daune sau 
accidentări grave. Dacă observați deteriorări, încetați utilizarea dispozitivului. Dispozitivul este 
destinat conectării directe la o sursă de alimentare CA TN/IT de 100-240 V, 50/60 Hz. 

Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați lichide sau 
aerosoli.
Instalarea dispozitivului se realizează în conformitate cu instrucțiunile producătorului, 
regulamentele HD 60364-4-41 și legislația națională. 

Atenție! Cablurile de alimentare deteriorate reprezintă un pericol de moarte, deoarece 
pot cauza electrocutarea.
Nu utilizați dispozitivul dacă există un fir, cablu de alimentare sau ștecher deteriorat. În cazul 
deteriorării cablului de alimentare, repararea se va realiza de către personal calificat!
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Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea dispozitivului!
Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul. Aceștia nu pot să estimeze corect pericolul pe care 
îl implică utilizarea unor dispozitive electrice. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau fără experiență 
și/sau cunoștințe, fără supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora 
sau în absența instrucțiunilor privind utilizarea. Utilizați, setați și păstrați produsul exclusiv în 
locuri în care copiii nu au acces. Nu lăsați ambalajele împrăștiate. Acestea pot reprezenta 
o jucărie periculoasă pentru copiii dvs. Noul dvs. dispozitiv conține piese mici, cu muchii 
ascuțite, care pot provoca accidentări și pot reprezenta un risc de înghițire sau sufocare, în 
urma dezasamblării.

Siguranța electrică
Acest dispozitiv se poate utiliza doar conectat la tensiune de alimentare corespunzătoare. 
Orice altă sursă de alimentare poate fi periculoasă și implică anularea garanției produsului. 
Utilizați sursa externă de alimentare corectă. Dispozitivul se va conecta exclusiv la sursa de 
alimentare desemnată pe plăcuța de identificare privind puterea nominală a sursei. Dacă nu 
sunteți sigur cu privire la tipul sursei de alimentare, apelați la un prestator autorizat de servicii 
sau la compania locală de furnizare a energiei. Acționați cu extremă atenție. Depozitați și 
utilizați dispozitivul la distanță față de apă sau alte lichide, deoarece acestea pot cauza un 
scurtcircuit.
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Limite de utilizare asociate mediilor periculoase
Nu utilizați acest dispozitiv în benzinării, depozite de combustibil, fabrici de produse chimice 
sau locuri în care au loc explozii, locuri cu mediu potențial exploziv, spre exemplu, locurile în 
care se realizează alimentarea cu combustibil, depozite de combustibil, compartimente de 
transport maritim, fabrici de produse chimice, instalații destinate transportului de combustibili 
sau substanțe chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum 
cele de cereale, praf sau metal. În astfel de locuri, scânteile pot cauza o explozie sau un 
incendiu și implicit, răniri grave sau chiar decesul.

În cazul în care vă aflați într-un mediu cu materiale inflamabile, dispozitivul se va opri, iar 
utilizatorul va respecta toate instrucțiunile și etichetele cu avertizări. În asemenea locuri, 
scânteile pot cauza incendii sau explozii și implicit răniri sau chiar decesul. Recomandăm 
insistent să nu utilizați dispozitivul în zone în care se realizează alimentarea cu combustibil, 
ateliere sau benzinării. Clienții vor respecta limitele prevăzute cu privire la utilizarea 
dispozitivelor de înaltă frecvență în depozite de combustibil, fabrici de produse chimice sau 
locuri în care se realizează procese ce implică explozii.

Defecțiuni ce necesită repararea
În cazul oricăror situații din cele de mai jos, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare 
și apelați la un centru service autorizat sau contactați furnizorul pentru reparații specializate: 
produsul a fost expus la intemperii sau umezeală, a alunecat, a fost lovit, deteriorat sau are 
semne vizibile de încălzire excesivă.



EcoSmart

11

Deși respectați manualul de utilizare, dispozitivul nu funcționează corespunzător. Nu expuneți 
și nu apropiați dispozitivul de o sursă de căldură, precum calorifere, acumulatori de agent 
termic, cuptoare sau alte echipamente (inclusiv amplificatoarele) care emit căldură. Țineți 
dispozitivul la distanță de orice sursă de umezeală. Nu folosiți niciodată produsul în ploaie, în 
apropierea chiuvetelor, în alte medii umede sau în care există o umiditate ridicată a aerului. 
Dacă dispozitivul se udă, nu încercați să îl uscați într-un cuptor sau un uscător, deoarece 
există un risc ridicat de deteriorare!

Nu utilizați dispozitivul după o schimbare bruscă de temperatură. Dacă mutați dispozitivul 
dintr-un mediu în altul, cu diferențe mari de temperatură și umiditate, este posibil ca aburul 
să se transforme în condens pe suprafața dispozitivului și în interiorul acestuia. Pentru a 
evita deteriorarea dispozitivului, așteptați să se evapore umezeala, înainte de a-l folosi. Nu 
introduceți în dispozitiv obiecte ce nu fac parte din accesoriile originale!

Regulamente UE și eliminare
Dispozitivul respectă toate standardele asociate circulației libere a mărfurilor în cadrul UE. 
Acest produs este un dispozitiv electric și trebuie colectat și eliminat în conformitate cu 
directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE)
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Acest produs respectă reglementările din Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase 
în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și modificările sale ulterioare.

Prevenirea arsurilor și incendiilor
Nu utilizați dispozitivul, dacă temperatura din incintă depășește 40°C. Țineți dispozitivul la 
distanță față de materialele puternic inflamabile. Asigurați-vă că aerul poate pătrunde liber în 
jurul dispozitivului.

EcoSmart este un controler termostat programabil destinat funcționării wireless. Acesta 
este adecvat pentru instalarea în clădiri sau spații rezidențiale, fără a fi necesare cablaje 
suplimentare. Senzorul wireless comunică direct cu EcoSmart, transmițând informații în 
timp real cu privire la temperatura înregistrată în incinta în care este instalat. Folosind datele 
primite, EcoSmart controlează sistemul de încălzire și/sau răcire, menținând valorile setate 
în prealabil de către utilizator.

Designul inovator și alimentarea independentă a senzorului wireless EcoSmart permite 
instalarea și exploatarea facile ale dispozitivului, în diverse sisteme profesionale și rezidențiale 
de încălzire sau răcire.
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Pachetul EcoSmart include o unitate centrală de comandă și un senzor de temperatură 
wireless. Cele două dispozitive sunt gata conectate și pot fi utilizate imediat. În cursul instalării 
setului, utilizatorul montează EcoSmart în conformitate cu manualul de utilizare, în dispozitivul 
sau aparatul pe care dorește să îl controleze.

Produsul respectă cerințele din EN 50491-3.

EcoSmart este conceput să funcționeze în următoarele condiții de mediu:
•	 Pentru funcționarea în incinte;
•	 Pentru altitudini de până la 2000 m;
•	 Pentru o temperatură ambiantă între 0 °C și +45 °C;
•	 Pentru o medie a umidității maximă a aerului la o temperatură de până la 31 °C - 80%, cu 

scădere liniară până la o umiditate medie de 30% la temperatura de 45 °C;
•	 Pentru deviația sursei de alimentare de ±10%, intervalul măsurat al sursei de alimentare;
•	 Pentru utilizare în alte condiții din categoria de supratensiune II;
•	 Pentru un mediu cu poluare de nivel 2 (Pd2).

Atenție! Protecția împotriva aprinderii și extinderii incendiilor este asigurată de 
echipamentul final în care includeți dispozitivul.
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Ghid de instalare
Pasul 1:
1.1 Fiecare set EcoSmart include: 
1 buc. bloc central de comandă; 
1 buc. senzor de temperatură wireless;
1 buc. manual de instalare și utilizare;

Îndepărtați ambalajul și scoateți cele două 
elemente principale
din cutie (Schema 1).

Schema 1

Îndepărtați ambalajul și scoateți cele două elemente principale din cutie

Atenție! Opriți sursa de alimentare înainte de a instala EcoSmart. Recomandăm insistent 
ca instalarea să se realizeze de către personal autorizat .Dacă nu dețineți cunoștințele și 
calificarea necesare, apelați la un furnizor autorizat!

Atenție! Nu modificați sau influențați în niciun mod protecția dispozitivului electric!
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Dispozitivul se poate utiliza pentru controlul dispozitivelor și aparatelor electrice, sistemelor 
de încălzire sau sistemelor de joasă tensiune ce permit întreruperea siguranței de intrare sau 
sunt controlate prin ciclu normal deschis/normal închis.

Termostatul EcoSmart se poate conecta cu 
ușurință la orice centrală termică pe gaz/
peleți sau orice alt sistem de încălzire cu 
conector cu doi conductori pentru termostatul 
de cameră. Conectați cele două puncte de 
racordare ale dispozitivului pe care doriți 
să îl controlați la ieșirile NO și COM, adică 
la ieșirile releelor care sunt în mod normal 
deschise. Instalarea termostatului este 
descrisă în Schema 2. Dispozitivul se va 
instala și racorda de către  personal autorizat.

Schema 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 2a
EcoSmart se poate utiliza ca și termostat de cameră. Pentru acest tip de instalare, senzorul 
de temperatură este poziționat în incinta unde se va măsura temperatura.
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Termostatul se poate utiliza și în modul de răcire. În acest caz, contactul de ieșire NO/
COM este închis când este depășită temperatura setată. Contactați producătorul/
distribuitorul echipamentului de răcire pentru instalare. Modul de răcire se poate selecta din 
secțiunea „Settings” (Setări), atât de pe site, cât și din aplicația mobilă, după operațiunea 
de„Login”(Autentificare) în sistem.

1.3 Instalarea blocului central de comandă: 
Conectați cablul de alimentare la blocul 
principal de comandă al EcoSmart. 
Apoi, conectați-l la sursa de alimentare 
(Schema 3).

1.4 Posibilități de instalare: EcoSmart este 
un produs destinat instalării în zone cu acces 
limitat și se va instala în tabloul de distribuție 
folosind un Eurorim (Schema 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).

Schema 3

Schema 4
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1.5 Se vor lua în considerare și se vor respecta întotdeauna în timpul instalării câteva cerințe:
•	 Instalarea și racordarea dispozitivului se vor realiza în conformitate cu legislația națională 

pentru instalații electrice.
•	 Toate activitățile asociate instalării, dezinstalării, operațiunilor de service și reparațiilor 

dispozitivului se vor realiza exclusiv după deconectarea acestuia în siguranță de la sursa 
de alimentare (controlerul în sine, dar și contactul care îl controlează, prin ieșirea de 
transmitere).

•	 Dispozitivul se va instala exclusiv în locuri cu acces limitat, cu ajutorul unui instrument 
sau unei chei, și va fi accesibil doar pentru personalul de service sau un utilizator care a 
finalizat instructajul inițial.

•	 Cablajele se vor realiza folosind cabluri cu dublă izolație.
•	 Disjunctoarele automate de 25 A max. 250 V se vor monta pe instalația electrică, pentru 

a asigura protecția la scurtcircuit și posibila suprasarcină.
•	 Va fi prevăzut un instrument de decuplare pentru instalația electrică, în timpul instalării 

dispozitivului, și se va asigura siguranța necesară serviciului prestat.

Toți conectorii de la ieșirile releului din dispozitiv se vor realiza cu conductori cu rezistența de 
izolație cel puțin de aceeași valoare ca și cea a conductorilor izolați PVC T 105 °C.

•	 Instalarea dispozitivului se realizează conform instrucțiunilor producătorului și respectând 
cerințele HD 60364-4-41, dar și legislația națională.

•	 Este strict interzisă instalarea controlerului într-un mod în care terminalele să fie amplasate 
la mai puțin de 5 mm de componentele metalice și suprafața dispozitivului.
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•	 Dispozitivul se va instala exclusiv într-o carcasă care să permită un nivel adecvat de 
protecție a produsului final. Instalarea acestuia pe suprafețe și capace ușor accesibile 
fără utilizarea vreunui instrument este strict interzisă.

•	 Instalarea dispozitivului se va realiza așa încât activarea accidentală a butonului de 
resetare să fie imposibilă. 

Pasul 2: Conectarea și utilizarea senzorului de temperatură.

2.1 Deșurubați cele patru șuruburi ale senzorului wireless și scoateți capacul inferior. Apoi, 
introduceți 2 baterii alcaline AA (tip LR6) în suportul pentru baterii (Schema 5).

Blocul principal și senzorul de temperatură sunt deja conectate. Procedura de conectare se 
realizează după schimbarea sau adăugarea unui senzor de temperatură suplimentar. Dacă nu 
trebuie să realizați niciuna dintre aceste acțiuni, continuați prin închiderea cutiei senzorului de 
temperatură, înșurubați cele patru șuruburi și continuați cu Pasul 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.

Schema 5
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Schema 6

Conectarea blocului central EcoSmart la senzorul de temperatură wireless
•	 Instalați blocul principal EcoSmart, conform instrucțiunilor din Secțiunea 1.3.
•	 Accesați modul „Settings” (Setări) al blocului central EcoSmart, apăsând continuu 

butonul, timp de 3”. În modul Setări, ledul începe să se lumineze intermitent (Schema 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).

•	 Apăsați o dată butonul senzorului de temperatură (Schema 7). Astfel, senzorul de 
temperatură intră în modul„Settings” (Setări) timp de 30 de secunde, timp în care ledul 
se aprinde la fiecare secundă.
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•	 Odată ce ambele dispozitive sunt în modul Setări, apăsați o dată butonul blocului 
principal, pentru a transmite configurația la senzorul wireless. Setările sunt acceptate de 
către senzorul wireless atunci când ledul începe să se aprindă intermitent rapid.

•	 Puneți capacul senzorului wireless și înșurubați cele patru șuruburi.
•	 După racordarea cu succes a celor două elemente, acestea încep să funcționeze normal.
•	 Dacă cele două elemente nu sunt racordate cu succes între ele în cele 30 de secunde în 

care senzorul de temperatură este în modul Setări, acesta continuă să funcționeze cu 
setările anterioare.

·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. 

Schema 7
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Pasul 3: Instalarea și conectarea inițială la o 
rețea Wi-Fi aleasă
Pentru ca dispozitivul să funcționeze corect, 
acesta trebuie să fie conectat la o rețea de 
internet. După finalizarea instalării, asigurați 
tensiunea de alimentare pentru dispozitiv și 
EcoSmart. Așteptați 10 secunde, apăsați 
continuu butonul timp de trei secunde și 
urmați martorul luminos al dispozitivului.

Atenție! În modurile Access Point și EcoSmartConfig, după apăsarea butonului timp de trei 
secunde, dispozitivul va fi anulat cu setările implicite.

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.

Schema 8
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3.1 Modul EcoSmartConfig
Ledul albastru a blocului central începe să se aprindă intermitent, foarte rapid, pentru o scurtă 
perioadă de timp. Acest lucru indică faptul că dispozitivul este în modul EcoSmartConfig. 
Conectați-vă dispozitivul mobil la rețeaua Wi-Fi în care va funcționa EcoSmart.

Deschideți aplicația mobilă Ferroli de pe smartphone sau tabletă. Dacă încă nu aveți instalată 
aplicația mobilă, o puteți descărca de pe Google Play Store, Apple Store sau 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.
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Autentificați-vă pe profilul dvs., cu ajutorul adresei de e-mail și parolei. Dacă este primul 
dispozitiv EcoSmart achiziționat și nu v-ați înregistrat încă, puteți face acest lucru pe site-ul:
www.ecosmart.ferroli.ro
Apăsați butonul„Add” (Adăugare), marcat cu simbolul „+” și situat în partea dreaptă-sus a 
ecranului, pentru a adăuga un nou dispozitiv.
Apăsați butonul (Schema 9), introduceți parola rețelei Wi-Fi selectate și faceți clic pe 
„SEARCH” (Căutare) (Schema 10).

Schema 9 Schema 10
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EcoSmart este gata de utilizare, când ledul se stinge și apoi rămâne aprins permanent

Priviți ecranul dispozitivului mobil. Aplicația este acum pregătită să controleze EcoSmart.

Dacă ați folosit modul continuați cu Pasul 4.

3.2 Modul AP (Punct de acces)
Pentru a trece în modul AP (Punct de acces), apăsați rapid, de două ori, butonul dispozitivului. 
Ledul albastru se aprinde intermitent la intervale de o secundă, ceea ce înseamnă că modulul 
Wi-Fi al dispozitivului este în modul AP (Punct de acces) și că puteți să vă conectați la 
acesta, cu ajutorul PC-ului sau dispozitivului mobil.
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3.2.1 Inițiați o căutare a rețelelor 
wireless de pe smartphone 
sau laptop și conectați-vă 
la AP EcoSmart (rețeaua 
wireless) Fiecare dispozitiv 
creează o rețea cu numele 
propriu, începând cu _xxx și o 
combinație de litere și numere, 
spre exemplu, EcoSmart_254, 
și nu necesită parolă pentru 
acces.

3.2.2 După conectare, browser-ul dvs. va deschide automat o nouă pagină, dându-vă opțiunea 
de a alege rețeaua wireless la care doriți să conectați dispozitivul (Schema 11).
Dacă browser-ul nu se deschide automat, deschideți-l manual, deoarece deschiderea 
automată a browser-ului este o setare manuală și se poate dezactiva.

  

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
Schema 11
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3.2.3 Dacă smartphone-ul, 
tableta sau laptopul dvs. nu 
a încărcat automat pagina 
de setări, așa cum se arată 
în Schema 11, acest lucru 
se poate realiza manual. 
Deschideți browser-ul și 
introduceți următoarea adresă: 
192.168.10.1

3.2.4. Alegeți rețeaua Wi-Fi dorită, introduceți parola și faceți clic pe butonul„Connect” 
(Conectare) - Schema 12
3.2.5. În maxim 20 de secunde, EcoSmart va intra în modul de funcționare, iar ledul va fi 
aprins în permanență, clipind scurt la fiecare secundă.

Schema 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.
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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 Mod de funcționare - Atunci când ledul albastru este în permanență aprins și clipește 
la fiecare secundă, aceasta indică faptul că blocul central EcoSmart este în modul de 
funcționare. După ce ați ținut butonul apăsat timp de trei secunde, EcoSmart va trece la 
modul Setări, în modul EcoSmartConfig.

Pasul 4: Crearea profilului de utilizator:
4.1 Odată conectat la internet, EcoSmart devine invizibil pentru alte dispozitive din rețea. 
Singurul mod de conectare la EcoSmart este printr-un profil de utilizator asociat unui anumit 
dispozitiv. 
Dacă nu aveți un asemenea profil, puteți încărca site-ul EcoSmart: www.ecosmart.ferroli.ro 
sau puteți descărca și instala aplicația EcoSmart pe smartphone-ul sau tableta dvs. pentru 
IOS sau Android.
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4.2 Dacă alegeți să utilizați un browser, deschideți www.ecosmart.ferroli.ro pe PC sau 
dispozitivul mobil și apăsați pe butonul „Log in” (Autentificare) din colțul din dreapta-sus.

4.3 Dacă accesați site-ul sau aplicația pentru prima dată, 
este nevoie să vă înregistrați sau să vă autentificați prin 
contul de Facebook sau Google +, alegând doar butonul 
asociat. (Schema 14).

Schema 14
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4.4 Înregistrarea unui nou utilizator. 
Completați câmpurile formularului de 
înregistrare și faceți clic pe butonul „Register” 
(Înregistrare). Acum sunteți înregistrat și 
puteți intra în Schema 15

Schema 15
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Pasul 5: Adăugarea unui dispozitiv
Dacă ați utilizat modul de la pasul 3, continuați cu pasul 5.3. 
5.1 Ecranul principal — După o autentificare cu succes cu numele de utilizator și parola, ar 
trebui să vedeți deja ecranul principal din profilul dvs. și să puteți adăuga dispozitivul primit. 
Introduceți seria dispozitivului EcoSmart pe care l-ați conectat anterior la rețeaua wireless 
(Schema 16).

5.2 Faceți clic pe butonul „Search” (Căutare), iar după ce ați reușit să vă găsiți dispozitivul, 
aplicația vă va redirecționa către ecranul de comandă principal (Schema 17).

Schema 16
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Schema 17

Schema 18

Pentru a seta un nume pentru dispozitivul dvs., zona și locația,

apăsați butonul       din colțul din dreapta-sus și completați câmpurile (Schema 18). Din 
respectiva fereastră puteți de asemenea să ștergeți dispozitivul de pe profilul dvs., făcând clic 
pe butonul din colțul din dreapta-jos.

  
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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Schema 19

5.3 Acum puteți să vă setați și să vă 
controlați dispozitivul. Textul „Now” (Acum) 
arată temperatura din momentul respectiv, 
detectată de către dispozitiv. În partea 
dreaptă, puteți vedea un glisor pentru setarea 
temperaturii dorite. În colțul stânga-sus puteți 
vedea următoarele trei pagini: (Schema 19).

Pasul 6: Ecranul principal

6.1 În ecranul principal, puteți găsi butoanele 
pentru modurile de funcționare:
•	 Off (Oprit) - dispozitivul nu funcționează
•	 Manual - dispozitivul este pornit 

și funcționează până la atingerea 
temperaturii setate în glisorul din dreapta

•	 Schedule (Program) - dispozitivul 
respectă programul setat

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

Pagina principală

Setări

Programe

Glisor

Temperatura acum

Starea bateriei EcoSmart
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Sub butoanele modului de funcționare există un grafic, care indică schimbările de temperatură 
detectate de către dispozitiv. Trecând cursorul peste grafic, puteți vedea informații detaliate 
pentru fiecare punct ales. După selectarea „Boost mode” (Mod amplificare), dispozitivul este 
pornit până când ajunge la temperatura dorită, și rămâne pornit atât timp cât dorește clientul. 
După ce s-a atins temperatura dorită, EcoSmart revine automat la activitatea sa normală 
(Schema 20).

Schema 20
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În pagina „Settings” (Setări), puteți vedea două glisoare pentru histerezis superior și inferior. 
Scopul principal al acestora este de a menține temperatura setată cu cea mai mare economie 
de energie și cu prelungirea duratei de viață a echipamentului.

Schema 21

6.2 Schema generală de pe ecranul de setări
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Puteți seta manual intervalul valorilor, între 
histerezisul inferior și superior și temperatură. 
Intervalul depinde de funcționalitatea 
dispozitivului controlat. (Schema 22)

În meniul General, puteți găsi modurile de 
funcționare ale releului:

 
•	 Thermostat (Termostat) - Modul implicit, cu funcția activă a termostatului. EcoSmart 

monitorizează temperatura și gestionează dispozitivul controlat.
•	 ON/OFF (Pornit/Oprit) - Modul de monitorizare a temperaturii și cu funcția termostatului 

oprită. Dispozitivul conectat poate fi pornit și oprit manual sau prin programul săptămânal.
•	 Garage (Garaj) - Un mod fără monitorizarea temperaturii și cu funcția termostatului oprită.

Schema 22
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Atenție! Dacă nu dețineți cunoștințele sau 
calificarea necesare, nu schimbați această 
setare!

Puteți alege modul de funcționare „Heating” 
(Încălzire) sau „Cooling” (Răcire), în funcție 
de activitatea dorită și de dispozitivul sau 
aparatul controlat. Cu funcția „Temperature 
precision”(Precizia temperaturii), puteți stabili 
vizualizarea gradelor -„0” sau„0.0”. În câmpul 
cu „Emergency mode value”(Valoarea modului 
de urgență), puteți seta temperatura dorită pe 
care dispozitivul o va menține pentru pornirea 
manuală a EcoSmart prin butonul hardware 
(consultați Schema 6). Această metodă de 
pornire/oprire se utilizează în cazul absenței 
conexiunii la internet sau dispozitivului pentru 
acces la sistem În câmpul „Sensor 1” (Senzor 
1), puteți seta

Schema 23
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denumirea senzorului de temperatură. În câmpurile Minimal (Minim) și Maximal (maxim) 
din ecranul principal, puteți seta limitele pentru glisorul asociat temperaturii. (Schema 23) 
6.3 În pagina„Schedule” (Program), puteți vedea un formular pentru setarea unui program 
săptămânal, pentru controlul autonom al dispozitivului conectat la EcoSmart. Schema 24a 
prezintă un exemplu de program necompletat pe browser-ul unui laptop, iar Schema 24b, pe 
un smartphone.

Schema 24bSchema 24a
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6.3.1 Apăsați pe axa zilei dorite din săptămână. În fereastra care se deschide, puteți vedea 
butoanele pentru divizarea perioadei setate. Aici, ziua este împărțită în două intervale. Există 
și un meniu vertical pentru activarea și dezactivarea perioadei. Când este activată, puteți 
vedea un glisor pentru setarea temperaturii dorite pentru perioada respectivă.

Pentru a adăuga o nouă perioadă și a reveni la formularul de creare a programului, apăsați 
butonul „Add period” (Adăugare perioadă) (Schema 25)

Schema 25
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6.4 Acesta este un exemplu de vizualizare a programului săptămânal pe un laptop (Schema 
26a) și pe smartphone (Schema 26b).

Important! Recomandăm insistent să actualizați întotdeauna browser-ul la ultima versiune.
Utilizarea unui browser depășit poate cauza probleme la funcțiile interfeței de utilizare.

Schema 26bSchema 26a
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Pasul 7: Conectarea de senzori de temperatură suplimentari. 

7.1 EcoSmart poate funcționa cu până la patru senzori de temperatură wireless simultan. 
Pentru a adăuga unul sau mai mulți senzori, deșurubați cele patru șuruburi ale senzorului de 
temperatură și îndepărtați capacul inferior (Schema 5). Lângă suportul pentru baterii, există 
două comutatoare în diverse poziții pornit/oprit. (Schema 27)

Schema 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
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Respectând poziția prezentată în Schema 28, poziționați comutatoarele în funcție de ce 
senzor urmează să conectați. Pentru a racorda senzorul de temperatură wireless la blocul de 
control principal, urmați pașii detaliați la punctul 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).

Primul 
dispozitiv

Al 2-lea 
dispozitiv

Schema 28

Al 3-lea 
dispozitiv

Al 4-lea 
dispozitiv
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Pasul 8: Realizarea operațiunilor de service la EcoSmart

8.1 EcoSmart se curăță cu un prosop uscat sau ușor umezit cu apă. Este strict interzisă 
folosirea de lichide de curățare agresive sau abrazive.
8.2 Starea terminalelor, racordurilor terminale, dar și fiabilitatea conexiunilor cu cabluri externe 
se vor verifica o dată la șase luni și se vor remedia, dacă este cazul.

Atenție! Atunci când este întreruptă conexiunea la internet, EcoSmart continuă să funcționeze 
în modul setat. Apăsând pe butonul hardware al dispozitivului, îl puteți porni și opri în modul 
manual, în funcție de starea curentă.În acest caz, când se reia conexiunea la internet, 
dispozitivul va continua să funcționeze în modul în care a fost setat prin butonul hardware.

Garanție

Garanția pentru acest dispozitiv este de 24 de luni de la data achiziției. Seria dispozitivului 
EcoSmart este unică și trebuie să o prezentați dacă apare o problemă în perioada de garanție.

Garanția nu va fi recunoscută în oricare din următoarele situații:
•	 Certificatul de garanție pierdut sau falsificat;
•	 Deteriorări cauzate de instalarea și exploatarea incorecte;
•	 Reparare încercată de un prestator neautorizat de servicii;
•	 Influențe chimice, electrice sau de altă natură asupra produsului, care nu fac parte din 

utilizarea sa normală.
•	 Afectarea integrității fizice a dispozitivului
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Termostatul programabil prin Wi-Fi EcoSmart respectă următoarele standarde și 
regulamente: 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)




