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PS Thermo 

Смарт термостат с тъч дисплей за универсален контрол 
над:
 Отоплителни/охладителни системи
 Водонагревателни системи

PS Thermo позволява на потребителя да следи и 
управлява лесно климата в дома си. Устройството 
подържа връзка със защитен сървър, което дава 
възможност потребителя да ползва приложението на 
Просмарт за по лесен контрол от и извън дома си.
Контролният панел може да управлява отделните 
устройства дори при липса на интернет връзка, тъй като 
начинът на комуникация между тях е базиран на радио 
сигнал (433МХц). Допълнително вградената батерия в 
панела позволява безпроблемно поддържане на 
графиците в офлайн режим.

С комплекта PS Thermo получавате: 
• Контролен панел с тъч дисплей
• Релеен модул
• Захранващ адаптер 
• Монтажен комплект
• Потребителско ръководство

BBoil  Classic

Смарт термостат с жичен сензор за ралични видове:
 Електрически и газови водонагревателни системи
 Соларни водонагревателни системи

BBoil Classic e удобно и универсално решение за 
различни отоплителни системи. Той има температурен 
сензор с кабелна връзка, както и свързаност с интернет 
през Wi-Fi. Последното позволява на потребителя да 
следи и контролира от разстояние топлата вода, с която 
разполага. По този начин енергийният разход се 
оптимизира максимално.

С комплекта BBoil Classic получавате: 
• Релеен модул
• Жичен температурен сензор
• Монтажен комплект
• Потребителско ръководство

BBoil RF

Смарт термостат с безжичен сензор за универсален 
контрол над:
 Електрически отоплителни уреди
 Котли и печки на пелети или газ
 Пелетни, газови или маслени горелки
 Соларни отоплителни системи

BBoil RF е устройство с безжичен сензор за температура 
и влажност, удобно за проследяване и контрол на 
домашния климат. Управлението е лесно и интуитивно и 
се случва изцяло през приложението на Просмарт 
(налично безплатно за различните ОС).

С комплекта BBoil RF получавате:
• Релеен модул
• Безжичен тмепературен и хигро- сензор
• Монтажен комплект
• Потребителско ръководство 
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PS Gate

Wi-Fi контролируем релеен модул за универсален 
контрол над:
 Входни и гаражни врати и порти
 Бариери и боларди
 Ролетни щори и охранителни ролетки
 Покривни прозорци

PS Gate е устройство, работещо с почти всички видове 
автоматизационни системи. С него се осигурява 
надежден начин за контрол на достъпа към 
дома/гаража, даващ информация в реално време за 
статуса на вратата, както и детайлен регистър на 
отварянията/затварянията. Всички тези 
функционалности на устройството са достъпни изцяло 
безплатно през приложението на Просмарт.

С комплекта PS Gate получавате:
• Релеен модул
• Магнитен сензор
• Монтажен комплект
• Потребителско ръководство

ВНИМАНИЕ: 
PS Gate работи с напрежение: 8 – 36V AC/DC

PS Plug

Wi-Fi контакт, подходящ за управление на различни 
домакински уреди (с натоварване до 10А или 2 кВт)
през смартфон.

PS Plug позволява на потребителя да 
включва/изключва електроуреди от разстояние, което 
го прави идеален както за ютии и вентилатори, така и 
за симулиране на присъствие, докато ползвателя е 
извън дома си (включване/изключване на осветление, 
ТВ, радио и т.н.).

Поискайте повече информация на:
office@prosmartsystem.com

Тел: +359 894 365 069
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