INSTRUKCJA APP BeSMART
Aplikacja (APP) BeSMART
Termostat BeSMART

BeSMART
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Instalacja APP BeSMART

Załaduj odpowiednią aplikacje na tablet/smartfona

Installazione APP
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Utwórz nowe konto użytkownika
1 ) Otwórz aplikację i naciśnij pole „Zarejestruj nowe
konto"

3) Potwierdź WARUNKI UŻYTKOWANIA i INFORMACJE

2) Wypełnij następujące pola i naciśnij „Potwierdź".
Uwaga: pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

4) Oznacz pola NIE / TAK, naciśnij klawisz „POTWIERDŹ" i
poczekaj na zakończenie rejestracji.
Uwaga: zaleca się oznaczenie TAK, aby umożliwić zdalną pomoc
i otrzymywać powiadomienia o alarmach systemu BeSMART.
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Włącz aplikacje BeSMART
1) Wprowadź zarejestrowaną nazwę użytkownika i hasło, korzystając z procedury tworzenia nowego konta i naciśnij przycisk „AKCEPTUJ".

2) Przy pierwszym dostępie lub po usunięciu kodu WIFI ID WiFi Box (z menu "User Information" aplikacji APP za pomocą przycisku "remove"), w
odpowiednim polu wprowadź kod WIFI ID znajdujący się na obudowie WiFi Box lub BeSMART box i naciśnij przycisk "Pair".
Auto summer /wintertime – automatyczne przełączanie z czasu letniego na zimowy
Uwaga: każdy WiFi Box może być łączony tylko z jednym kontem użytkownikiem.

PAIR
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Smart Link
Sparuj domowy internet z modemem Be SMART WiFi Box poprzez tryb Smart Link, postępując zgodnie z procedurą:
1. Zaloguj się do domowej sieci Wi-Fi z którą chcesz sparować modem BeSMART WiFi Box.
2. Z rozwijanego menu APP wybierz pole „Konfiguracja WiFi" i sprawdź, czy nazwa sieci Wi-Fi, do której chcesz przypisać WiFi Box jest wyświetlana
w polu SSID.
3. Wejdź pole "Pokaż hasło" i wprowadź hasło do domowego modemu / routera.
4. Naciśnij przycisk Smart Link (używając np. spinacza) na WiFi Box i poczekaj, aż zielona i czerwona dioda LED na diodo przycisku modemu zaczną
szybko migać.
5. Naciśnij przycisk "Podłącz" na aplikacji i poczekaj, aż operacja zostanie zakończona. Po zakończeniu operacji aplikacja wyświetla komunikat
"Konfiguracja zakończona". Procent sygnału WiFi jest wyświetlany na stronie "Konfiguruj WiFi", która powinna wynosić co najmniej 40%.
Ostrzeżenie: system BeSMART po zakończeniu pracy online potrzebuje do 4 minut na samodzielną konfigurację (kocioł tylko dla połączenia Ot-Bus).

Naciśnij przycisk
WPS /smart link

diodo przycisk

Ostrzeżenie: sprawdź, czy smartfon /tablet jest podłączony do sieci WiFi z którą łączony jest modem
BeSMART, jeżeli jest podłączony do innej sieci WiFI - tymczasowo ją rozłącz, oraz czy adresy IP w
twoim modemie / routerze przydzielane są automatycznie.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od powyższego obrazu.
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WPS
Sparuj domowy internet z modemem Be SMART WiFi Box poprzez tryb WPS, postępując zgodnie z procedurą:
1. Aktywuj tryb WPS na modemie / routerze (więcej informacji znajdziesz w instrukcji modemu / routera);
2. Naciśnij przycisk WPS (używając np. spinacza) na WiFi Boxie przez długi czas (5 sekund), aż zielona i czerwona
dioda LED na diodo przycisku zaczną szybko migać.
3. Sparowanie zostanie zakończone, jeśli po kilku sekundach czerwona dioda LED na diodo przycisku modemu
zacznie migać szybko. Procent sygnału WiFi jest wyświetlany na stronie "Konfiguruj WiFi", która powinna
wynosić co najmniej 40%.
Ostrzeżenie: system BeSMART, po uruchomieniu online, zajmuje do 4 minut na samokonfigurację.
Naciśnij przycisk
przez 5 sec.
WPS /smart link

5 sekund

diodo przycisk

Ostrzeżenie: sprawdź, czy smartfon /tablet jest podłączony do sieci WiFi z którą łączony jest modem BeSMART,
jeżeli do innej sieci WiFI - tymczasowo ją rozłącz, oraz czy adresy IP w twoim modemie / routerze przydzielane są
automatycznie.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od powyższego obrazu.
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STRONA GŁÓWNA APP
Strona główna APP – strona która wyświetli się po zalogowaniu do systemu BeSMART dokonujemy na niej wyboru
czy chcemy programować termostat w danym pomieszczeniu czy też kocioł
Strona multiroom, wybór pomieszczenia – strona która wyświetli naciśnięciu pola „Aktywuj pomieszczenie”
dokonujemy na niej wyboru który termostat, jeżeli jest ich wiele, chcemy zaprogramować
Strona termostatu BeSMART – strona pozwalająca zaprogramować dany termostat

Strona główna APP
Strona termostatu BeSMART

Strona multiroom

Aktywuj pomieszczenie

Strona kotła
Dostęp do kotła
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Ustawienienie ogrzewania wg temperatury
zewnętrznej
Z rozwijanego menu głównej strony APP wybierz pole „Sterowanie temperatura zewnetrzną".
Zaznacz opcję "Web", jeśli nie ma zewnętrznej sondy podłączonej do kotła i wypełnij odpowiednie pola (tylko przy połączeniu Ot-Bus
możliwe jest zarządzanie temperaturą wody w instalacji w zależności od temp zewnętrznej – ogrzewanie pogodowe).
Uwaga: pola „Miejscowość" i "Kraj" „kod pocztowy”są obowiązkowe.
Oznacz flagę opcję "Kocioł", jeśli jest podłączona zewnętrzna sonda podłączona do kotła
Oznacz opcję „Nie", Jeśli nie chcesz aby kocioł pracował w funkcji ogrzewania pogodowego.
Po oznaczeniu "Web" lub "Kocioł" temperatura zewnętrzna zostanie wyświetlona na stronie aplikacji termostatu pomieszczenia (na
stronie kotła tylko dla połączenia Ot-Bus).
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.
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Strona multiroom – Wybór pomieszczenia
Na głównej stronie aplikacji naciśnij „Aktywuj pomieszczenie", aby wyświetlić wszystkie termostaty Besmart.
Uwaga: strona „Wybór pomieszczenia” jest wyświetlana tylko wtedy, gdy istnieje kilka termostatów BeSMART.
Dla każdego termostatu wyświetlana jest nazwa, tryb pracy, temperatura pomieszczenia mierzona przez termostat
(małe cyfry), czy jest żądanie grzania (wyłączone / włączone / chłodzenie) i temperatura zadana pomieszczenia w
toku (duże cyfry).
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Wybór pomieszczenia

Aktywuj pomieszczenie

Salon
Garaż

Dostęp do kotła
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Strona multiroom – wybór pomieszczenia
Funkcja „NA ZEWNĄTRZ DOMU”:
Ze strony „Wybór pomieszczenia” przewiń w prawo przełącznik „NA ZEWNĄTRZ DOMU”, jeśli chcesz ustawić wszystkie
termostaty w trybie OFF (dla trybu połączenia ON / OFF) lub w trybie LATO / ZIMA (dla trybu połączenia OT-Bus).
Uwaga: przełącznik W DOMU – NA ZEWNĄTRZ nie jest wyświetlany, jeżeli wszystkie termostaty są w trybie ON-OFF.
Uwaga: strona WYBÓR POMIESZCZENIA jest wyświetlana tylko wtedy, gdy istnieje kilka termostatów BeSMART.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Wybór pomieszczenia

Salon
Garaż

Tryb ON/OFF

Tryb OT-Bus

Wybór pomieszczenia

Wybór pomieszczenia

Salon

Salon

Garaż

Garaż
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Opis strony termostatu BeSMART
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.
Przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniej
strony

Nazwa sterfy
sterowanej
termostatem

Temperatura otoczenia wykrywana przez
termostat BeMART

Realizowana przez BeSMART temperatura zadana (tylko dla trybu
AUTO):
Komfort= T3
Nocna = T2
Antyzamarzaniowa = T1
Menu

Temperatura zewnętrzna pobrana ze strony
www lub z zewnętrznej sondy kotła.

Status żądania ogrzewania ciepła.
Ogrzew… BeSMART żądanie ogrzewania.
Odł… Termostat BeSMART nie jest dostępny.

Ustawienie
temperatury
zadanej
pomieszczenia T1 T2 T3 tylko dla trybu AUTO
Realizowana przez BeSMART temperatura
zadana wymuszona ręcznie (tylko dla trybu
AUTO): Komfort; Nocna; Antyzamarzaniowa

Salon

Pożądana
temperatura
pomieszczenia.
Użyj strzałek, aby zmienić
temperaturę pokojową.

zadana
żądaną

Czas i ewentualnie dzień, kiedy kończy się
okres trwania danej temperatury
ogrzewania w ramach trybu AUTO.
Status aktualizacji danych termostatu z
aplikacją APP.
BeSMART zielony - termostat zaktualizowany
z APP.
BeSMART żółty - termostat aktualizuję się z
APP.

Tryb funkcjonowania termostatu BeSMART.
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Ustawienie trybu działania
Na stronie termostatu BeSMART naciśnij ikonę trybu pracy i wybierz żądany tryb.
Uwaga: Tryb DHW – Lato jest dostępny tylko dla połączenia OT Bus
Uwaga: Przy połączeniu OT-Bus, jeżeli wszystkie termostaty są ustawione w trybie DHW (c.w.u.) kocioł ustawi się na tryb Lato. W
przypadku połączenia OT-Bus, jeżeli wszystkie termostaty są ustawione w trybie anty zamarzaniowym, kocioł jest wyłączony.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Salon
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Tryb wymuszenie ręczne (AUTO)
W trybie AUTO termostat BeSMART będzie realizował ogrzewanie wg ustawionego w menu APP lub termostatu użytkownika programu.
Naciśnięcie symbolu SŁOŃCE - KOMFORT, KSIĘŻYC – TEMP. NOCNA lub ŚNIEŻYNKA – TEMP. ANTYZAMARZANIOWA pozwala włączyć
funkcję specjalną WYMUSZENIE RĘCZNE, która pozwala na przejście do następnego programu (okresu dla danej temperatury
ogrzewania).
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Salon

Przykład
Salon

Salon
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TRYB RĘCZNY
Po aktywacji trybu ręcznego system automatycznie przechodzi do temperatury komfortowej ignorując
zaprogramowane czasy trybu automatycznego.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Salon
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Tryb WAKACJE
Jeżeli tryb wakacje zostanie aktywowany poprzez APP lub termostat BeSMART system automatycznie przechodzi do
temperatury nocnej T2, ogrzewanie do temperatury nocnej będzie trwało do północy tego dnia.
Uwaga: Liczbę dni należy ustawić na termostacie Be SMART, korzystając ze strzałek prawo lewo.

Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Salon
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Tryb PRZYJĘCIE
Po aktywacji trybu przyjęcie system automatycznie przechodzi do temperatury komfortowej ignorując
zaprogramowane czasy trybu automatycznego. System powróci do uprzednio ustawionego programu AUTO po
północy tego dnia.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Salon
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Tryb OFF FUNKCJA ANTYZAMARZANIOWA
W trybie OFF termostat przejdzie do ustawienia trybu anty zamarzaniowego kotła.

Salon
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Tryb DHW LATO
W trybie OFF termostat przejdzie do ustawienia trybu anty zamarzaniowego kotła oraz ustawień ciepłej wody na
żądanie grzania
Jeśli w termostacie parametr 24 CLOC jest ustawiony na ON, BeSMART zagwarantuje wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej tylko w pasmach czasu WŁĄCZENIA, ustawionych w menu użytkownika programu czasowego ACS lub
poprzez APP na stronie kotła.
UWAGA: Aby z tego trybu powrócić do trybu zima/lato , w przypadku poł. OT, należy to zrobić na stronie kotła.

Salon
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Modyfikacja nazwy strefy termostatu
Z rozwijanego menu termostatu BeSMART wybierz pole "Edycja pokoju", wprowadź żądaną nazwę w polu "Nazwa
pokoju" i naciśnij przycisk "Zapisz".
Ze strony multiroom, przewiń w lewo żądany termostat BeSMART, naciśnij ołówek, wprowadź żądaną nazwę w polu
"Nazwa pokoju" i naciśnij "Zapisz".
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Strona termostatu

Strona multiroom
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Programowanie ogrzewania
Po naciśnięciu z rozwijanego menu termostatu BeSMART wybierz pole "Programowanie ogrzewania".
Wybierz dzień, który chcesz ustawić, a następnie zmień przedziały czasowe, podświetlając żądane segmenty czasu na zielono.
Jeśli chcesz skopiować przedziały czasowe z dnia poprzedniego ustawionego w inne dni tygodnia, naciśnij przycisk „ZASTOSUJ DO",
oznacz wybrane dni i naciśnij "V".
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.
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USTAWIANIE TEMPERATUR POMIESZCZENIA
Na stronie termostatu naciśnij symbol TERMOMETR /KOŁO ZEBATE, ustaw żądane temperatury zadane pomieszczenia i naciśnij przycisk
potwierdzania lub z rozwijanego menu na stronie termostatu z rozwijanego menu wybierz pole "Programowanie OGRZEWANIA", naciśnij symbol
TERMOMETR /KOŁO ZEBATE, ustaw żądane temperatury zadane pomieszczenia i naciśnij przycisk potwierdzenia.
Temperatury: T1 – anty zamarzaniowa pomieszczenia; T2 – nocna; T3 - komfortowa
Uwaga: temperatury zadane pomieszczenia T1-T2-T3 są wspólne dla różnych trybów pracy i nie mogą być zróżnicowane.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Strona termostatu

Podstrona termostatu “Programowanie
ogrzewania”

Salon
Salon
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USTAWIANIE PARAMETRÓW GRZEWCZYCH
TYLKO DLA POŁ. OT

Z rozwijanego menu strony termostatu wybierz pole "Ustawienia", wprowadź hasło 18 i naciśnij przycisk potwierdzenia.
W ustawieniach dla połączenia OT można ustawić:
• żądaną jednostkę TEMPERATURY oraz tryb OGRZEWANIA,
• maksymalna i minimalna temperatura temperaturę zasilania ogrzewania,
• wpływ wskazania temperatury termostatu pokojowego na obliczenie temperatury zadanej,
• nr krzywej grzewczej
• tryb pracy (należy zawsze wybierać ogrzewanie)
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

USTAWIANIE PARAMETRÓW GRZEWCZYCH
TYLKO DLA POŁ. OT
Maksymalna i minimalna temperatura zasilania instalacji grzewczej
Maksymalna zadana temperatura ogrzewania strefy (funkcja dostępna wyłącznie w trybie komunikacji cyfrowej OT Bus, jeśli protokół OT Bus to
przewiduje). Wartość ustawiana w zakresie od 80 do 40°C (dla strefy wysokiej temperatury) lub od 45°C do 20°C (dla strefy niskiej temperatury).
Minimalna temperatura zasilania c.o. (funkcja dostępna wyłącznie w trybie komunikacji cyfrowej OT Bus, jeśli protokół OT Bus to
przewiduje). Wartość ustawiana w zakresie od 10°C do max temp. zasil. instal. -1°C.
Aby ustawić stałą temperaturę zasilania instalacji grzewczej należy ustawić parametr: sensor influence = 0, po czym określić temperaturę zasilania
parametrem max. temperatura zasilania c.o. z którą instalacja będzie zasilana, pamiętać należy przy tym aby sterowanie pogodowe było wyłączone.
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USTAWIANIE PARAMETRÓW GRZEWCZYCH
TYLKO DLA POŁ. OT

USTAWIENIE TEMPERATURY ZASILANIA INSTALACJI WG KRZYWEJ GRZEWCZEJ.
Krzywa grzewcza. Zależność pomiędzy zewnętrzną odczytaną z sondy zewnętrznej lub pobrana ze strony internetowej APP
temperaturą wody w instalacji grzewczej.
Krzywa ustawiona fabrycznie na wartość 1,2°. Wartość ustawiana w zakresie od 0,2 do 3.
Ten parametr wpływa na obliczanie zadanej temperatury na zasilania c.o.
Sensor influence. Parametr korygujący wartość temperatury zasilania instalacji wg. zależności:
T Zasil Ogrz = T Zasil Krzywa + (CLI * InFL * ΔT Amb)

T Zasil c.o. = Temperatura na zasilaniu obliczona z krzywej termoregulacji ustawionej w parametrze CLI
CLI = krzywa grzewcza (0,2-3)
Sensor influence = wpływ odczytu temperatury z termostatu pokojowego
ΔT Amb = (ustawiona temperatura otoczenia) – (bieżąca temperatura otoczenia)

Strona dostęp do kotła
Tylko dla połączenia w trybie OT

Aktywuj pomieszczenie

Dostęp do kotła
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Zmiany trybów pracy kotła
Na stronie Kocioł nacisnąć jedną z ikon trybu pracy, aby ustawić żądany tryb pracy kotła.
Ikona KRANIK / KALORYFER = sezon zimowy (produkcja ciepła i ciepłej wody użytkowej)
Ikona KRANIK = sezon letni (tylko produkcja ciepłej wody użytkowej)
Ikona WYŁ. = Kocioł w pozycji WYŁ. (Tylko sterowanie przeciwmgielne i grzanie kotła)
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Opis strony kotła
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.
Temperatura zewnętrzna wykryta przez
sondę WEB lub zewnętrzną sondę kotła, jeśli
jest włączona
Przycisk Wstecz, aby powrócić do
poprzedniej strony
Wniosek o ciepło ciepłej wody:
ZIELONY KRANIK = żądanie ciepłej wody
użytkowej
SZARY KRANIK = brak żądania ciepłej wody
użytkowej
Status pompy kotła:
POMPA ZIELONA = pompa kotła działa
POMPA SZARA = pompa kotła nie działa

Żądanie grzania:
KALORYFER ZIELONY = żądanie grzania
aktywne
KALORYFER SZARY = żądanie grzania nie
aktywne
Ustawienie trybu pracy kotła:
KRANIK /KALORYFER = ZIMA
KRANIK = LATO
OFF = OFF

Menu rozwijane

Wymagana temperatura zadana ciepłej
wody użytkowej.
Użyj strzałek, aby zmienić temperaturę
zadaną ciepłej wody użytkowej.

Obecność płomienia:
PŁOMEŃ ZIELONY= kocioł ogrzewa
PŁOMIEŃ SZARY = kocioł nie ogrzewa
Sygnalizacja, opis
resetowania alarmu

alarmu

i

przycisk

Status aktualizacji danych kotła /termostatu
z aplikacją APP.
Kocioł zielony – kocioł /termostat
zaktualizowany z APP.
Kocioł żółty – kocioł /termostat aktualizuję
się z APP.

ALARM - reset
Na stronie kotła w pobliżu ikony DZWONEK wyświetlany jest alarm kotła i odpowiadający mu kod usterki.
Po naciśnięciu ikony INFO można wyświetlić krótki opis alarmu.
Po naciśnięciu ikony RESET możliwe jest zresetowanie alarmu kotła.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.
POP-UP – ikona powiadomienia
alarmu

wizualizacja opisu
alarmu
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UWAGA!
POTWIERDŹ
K
O
T
Ł
A

POTWIERDŹ RESET
KOTŁA

Programowanie grzania ciepłej wody użytkowej
Z menu rozwijanego na stronie Kocioł, wybierz pole „Programowanie c.w.u.", wprowadź
hasło 18 i naciśnij przycisk potwierdzenia.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Programowanie przedziałów grzania ciepłej wody użytkowej
Aby aktywować programowanie okresów grzania c.w.u, przesuń przełącznik On / Off zegara CWU w prawo, wybierz dzień, który ma
zostać ustawiony, a następnie zmień przedziały czasowe, podświetlając segmenty czasu włączenia na zielono, w którym chcesz grzać
ciepłą wodę. Aby skopiować przedziały czasowe dnia poprzedniego ustawionego w inne dni tygodnia, naciśnij przycisk "COPY IN", oznacz
wybrane dni i naciśnij "V".
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

Wyjście z aplikacji APP
Z rozwijanego menu APP wybierz pole „Wyloguj".
Uwaga: omawiana funkcja przewiduje zamknięcie aplikacji, kolejne jej uruchomienie wymaga
wstawienia nazwy użytkownika i hasła.
Uwaga: Ekran APP może różnić się od poniższego obrazu.

EKRAN 1

EKRAN 2

EKRAN 3

EKRAN 4

