
PS THERMO 
УПР АВЛЯ ВАЙ TЕ  ДОМА СИ С Е ДИН КЛИК



ПРО СМАРТ АД
В Про Смарт АД сме отдадени на разработката на IoT 
решения за автоматизацията на различни системи в 
дома и индустрията. Компанията е основана през 2014 
г., с производство и разработка напълно базирани в 
България. Нашият силен фокус върху R&D дейност, 
както и международна търговия, ни помагат да 
предлагаме продукти в тандем с най-новите 
тенденции в IoT сферата на революционни цени.

Мисия
Произвеждаме умни решения за контрол, подходящи за 
всеки бюджет и дом, правейки го по-ефективен, уютен 
и свързан.

Визия
Създаваме свят, в който ефективното управление на 
енергия е лесно и интуитивно.



ПРОДУКТОВИ ПРЕДИМСТВА
•Бърза и лесна инсталация към всяка система, независимо от производителя. С нашия smartConfig отнема 

само минута, за да настроите акаунта си и да свържете устройствата си към Wi-Fi.

•Високо ниво на сигурност според последните IoT тенденции. Използваме защитен сървър за съхранение 

на данните. Комуникацията се установява чрез криптирани протоколи.

•Направени да издържат теста на времето. Всички продукти са изработени от висококачествени 

материали със средна продължителност на живота 10 години.

•Добавете неограничен брой устройства към акаунта си. Контролирайте всичко от едно удобно за 

потребителя приложение.

•Споделяйте достъп с неограничен брой потребители.

•Интуитивно и удобно за потребителя приложение, преведено на повече от 15 езика.



Какво е PS Thermo?

PS Thermo e контролен хъб, който е разработен да 

действа като гейтуей за различен вид безжични сензори 

и актуатори.

PS Thermo e проектиран да работи като умен термостат, 

който Ви позволява да управлявате всякакъв тип 

отоплителни и охладителни системи през интуитивното 

приложение на proSmart, както и директно от вградения 

тъч скрийн.



Универсално решение за всеки дом

PS Thermo може да управлява:

• Електрически и соларни бойлери

• Пелетни и газови котли

• Пелетни и газови горелки

• Охладителни системи

➢ PS Thermo e съвместим с над 90% от отоплителните и охладителни системи на пазара. 



Спести енергия и пари
Как PS Thermo увеличава комфорта и намалява разходите за енергия?

• Контрол в реално време

• Актуална информация за стайна температура и влажност

• Лесно програмиране

• Предварително зададени сценарии

• Настройка на хистерезис

➢ PS Thermo е добро решение както за джоба ти, така и за околната среда.



По-добър контрол над домашния 
климат 

• PS Thermo следи не само температурата в дома 

Ви, но и измерева влагата

• Известия по имейл за резки температурни 

промени

• Турбо функция 

• Полезни графики за минали температури и 

състояние на системата



Лесно свързване към Wi-Fi

Три опции за свързване към Wi-Fi:

Директно въвеждане на 
паролата

Изберете предпочитаната от 
Вас Wi-Fi

мрежа и въведете
паролата директно от

клавиатурата на тъчскрийн 
дисплея

AP (Аccess Point)

Сканирайте QR кода от
дисплея на PS Thermo.

Свържете мобилното си 
устройство

към мрежата създадена от PS 
Thermo. Изберете желана

мрежа и въведете
парола.

SmartConfig режим

Свържете Вашия смартфон 
към

желаната Wi-Fi мрежа.
Отворете приложението, 

натиснете smartConfig
бутона и въведете Вашата 

парола.



PS Thermo може да контролира Вашата 

система както онлайн, така и офлайн. 

Можете да променяте желаната стайна 

температура и режим на работа директно от 

вградения тъчскрийн екран.

PS Thermo има вграден часовник и 

продължава да следва Вашия график дори и 

в случай на прекъсване на Интернет 

връзката. 

Онлайн и офлайн 
контрол



Допълнителни сензори 
PS Thermо може да работи с 

допълнителен жичен или безжичен 

сензор. 

РФ менюто на PS Thermo дава 

информация за измерена 

температура и влага от безжичния 

сензор.  През proSmart

приложението, потребителят може 

да избира кой от сензорите да е 

управляващ. 



Удобно и интуитивно приложение



Бъдещи разработки 
• Контрол над 4 отоплителни/охладителни системи 

• Режим на работа – влагостат. Управление по влага на 

влагоабсорбатори и овлажнители за въздух

• Контрол над други свързани системи като управление на 

врати, алармени системи и т.н.

• Нов модерен дизайн на интерфейса 

➢ Фърмуерът на PS Thermo се актуализира дистанционно. 

Всяка нова функционалност ще е достъпна както за нови, така 

и за старите потребители.



BBoil Classic

Смарт термостат с жичен 
сензор. Перфектен за 
управление на широк 

спектър от 
водонагревателни 

системи. Подходящ 
както за домашни, така и 

за индустриални цели.

BBoil RF

Смарт термостат с 
безжичен сензор. 
Идеален за управление 
на газови и пелетни 
котли, различни 
горелки, термопомпи и 
всякакви елекрически 
отоплителни уреди.

PS Gate

Смарт контролер за 
различи видове 

автоматизация на 
входни и гаражни врати, 

бариери, боларди, 
ролетни щори, покривни 

прозорци и др.

PS Plug

Wi-Fi контролируем 
контакт, подходящ за 
управление на всякакъв 
тип електроуреди (до 10А 
или 2кВт) през мобилно 
устройство. Идеален е за 
симулирано присъствие с 
цел намаляване риска от 
кражби.

Други продукти



BBoil RF 
Безжичен умен термостат, който предоставя на потребителите пълен контрол върху:

• Пелетни и газови котли

•Пелетни и газови печки

•Пелетни, газови и маслени горелки

• Термопомпи

•Електрически печки

•Соларни системи



ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
•Лесно и надеждно дистанционно управление от всяка част на света

•Информация в реално време за стайната температура и влага, както и състоянието на системата

•Седмични или месечни графици и предварително зададени сценарии - 'Ваканция’, 'Работна 

седмица', 'Ще се прибера късно' и т.н.

•Известие по имейл, когато температурата излезе от предварително избрания от вас диапазон

•Режим на отопление или охлаждане

•Подробна графика за минали температури и състояние на системата

•Значителни спестявания на време и пари



ПРО СМАРТ АД 

ДОСТЪПНИ ПРОДУКТИ ЗА 
УМЕН ДОМ, ГАРАНТИРАЩИ 

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И 
БОГАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

https://prosmartsystem.com/bg

https://prosmartsystem.com/bg

