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Întotdeauna opriți centrala înainte de a conecta dispozitivul. 

Utilizaţi dispozitivul numai pentru scopurile proiectate.

Verificaţi dacă software-ul dispozitivului de control al centralei este adaptat pentru 
a funcționa împreună cu modulul de internet SmartFER Link. 

Neconectarea modulului în conformitate cu manualul sau în mod necorespunzător 
poate duce la funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului de control sau la 
întreruperea funcţionării sale.

Dispozitivul poate fi pornit şi conectat numai de o persoană care a citit acest 
manual.

Nu modificați în niciun caz alcătuirea dispozitivului.
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Informații
SmartFER Link permite acționarea de la distanță a dispozitivului de control al centralei prin Internet 
sau al unei reţele locale. Utilizatorul poate monitoriza funcţionarea centralei de la distanță şi poate 
modifica parametrii de funcționare ai dispozitivului de control al centralei prin utilizarea unei tablete 
sau a telefonului mobil.

Caracteristicile esenţiale ale modulului:
•	 server www integrat SmartFER Link care permite controlul de la distanţă al funcționării 

centralei cu o rețea locală fără acces la Internet,
•	 comunicarea cu serverul extern  https://smartfer.ferroli.ro  oferă acces la dispozitivul de control 

al centralei pe Internet,
•	 suportă rețelele wireless Wi-Fi,
•	 previzualizarea parametrilor actuali de funcţionare ai centralei în casete clare și uşor de citit,
•	 vizualizare prin intermediul schemei hidraulice uşor de citit care indică operaţia curentă a 

sistemului hidraulic,
•	 opţiuni de previzualizare şi editare a majorității parametrilor (utilizator şi mentenanță) 

dispozitivului de control,
•	 înregistrarea parametrilor de funcţionare şi condiţiile de alarmă ale dispozitivului de control,
•	 posibilitatea de trimitere de notificări prin e-mail cu privire la condiţiile de alarmă ale 

dispozitivului de control.

smartfer.ferroli.ro

Wi-Fi/LAN

WAN/LAN/GSM

SmartFER Link
SmartFER

interfata
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Dispozitivele de control SmartFER cu module

Modulul de internet SmartFER Link va funcționa numai cu dispozitivele de control ale 
centralei care au instalat software-ul suportat SmartFER Link.

Modulul de internet SmartFER Link trebuie să fie conectat la dispozitivul de control al centralei 
SmartFER folosind interfața inclusa. În cazul unor tipuri de dispozitive de control, este necesară 
utilizarea unui adaptor corespunzător. Interfața şi adaptorul fac parte din setul SmartFER Link.

Alte părţi din manual conţin metode de conectare a modulului cu anumite tipuri de dispozitive de 
control.

Pentru a conecta modulul SmartFER Link la dispozitivul de control, este necesară interfața 
care face parte din set.

Verificaţi versiunea software a regulatorului 
înainte de a conecta modulul la dispozitivul de 
control.
Din meniul dispozitivului de control selectaţi fila:

MENIU → Informații → Versiuni software

Utilizatorul poate contacta producătorul centralei 
sau dispozitivului de control pentru a verifica 
dacă un anumit tip de dispozitiv de control 
de centrală este compatibil cu SmartFER 
Link potrivit datelor versiunilor software ale 
dispozitivelor de control.

SmartFER Link

interfata

Modulele dispozitivelor de control SmartFER 
sunt echipate cu o mufă suplimentară de 
transmitere a datelor COM pentru a se conecta 
la portul RJ14 a interfaţei fără a utiliza un 
adaptor. Deşurubaţi doar carcasa dispozitivului 
de control şi introduceți mufa într-un port COM.

1 – port COM (locul de introducere a mufei 
interfaței RJ14),
2 - un port cu mufa conectată a panoului de 
control,
3 – capac carcasă dispozitiv de control (posibil 
loc unde se poate asambla panoul de control)

Separator standard, separator telefon RJ14, unde:
1 - conexiunea mufei interfaței RJ14,
2 - conexiunea mufei panoului de control,
3 - conexiunea unui cablu suplimentar
cu două terminale RJ14.

Cablu standard de telefon RJ14 cu 
opţiune de conectare cabluri şi o metodă 
de conectare la separator.

Modulele dispozitivelor de control SmartFER sunt dotate cu un singur port COM în RJ14 standard, 
la care este conectat un panou de control (aflat în interiorul sau în afara carcasei dispozitivului de 
control).  Folosirea unui singur port RJ14 în modul necesită conectarea unui separator suplimentar 
(split telefon RJ14) şi a unui cablu suplimentar.

Conectarea la dispozitivele de control SmartFER 
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Locaţia portului de 
transmisie COM 
al dispozitivului de 
control include: portul 
de transmisie COM 
(conexiune între cablu 
şi separator), separator, 
panou de control, panou 
de control suplimentar 
SmartTOUCH, cablu 
suplimentar la separator.

Panou comanda
SmartFER

interfata

Conexiunea cu rețeaua de internet

SmartFER Link are nevoie de acces permanent  la un cablu LAN sau reţea WiFi în locația 
de instalare a dispozitivului de control al centralei.

Conectați mufa adaptorului la un Port mini USB şi Portul 3G USB 
la interfaţa. Conectați la Portul retea cablul retea(Ethernet), de 
exemplu cu router ADSL, comutator și modem. Un port nu trebuie 
utilizat în caz de acces la reţea WiFi. Comutatorul modului de 
operare poate fi setat în orice poziție.

Conexiunea SmartFER Link cu ETHERNET RJ45 cu puncte de acces la cablu LAN, rețea de 
internet  sau rețea wireless WiFi.

Schimbare tip 
conexiune

Port retea Port miniUSB
(alimentare)

Port USB 
conexiune 3G

SmartFER Link



8 9

SmartFER Link SmartFER Link

SmartFER Link necesită server DHCP activ pentru punctul de acces (ex. router), deoarece 
atribuirea de IP manuală pentru modulul de internet SmartFER Link nu este acceptată. 
Mai multe informaţii pot fi obţinute la software-ul de configurare al router-ului sau de la 
administratorul rețelei.

LED Stare Condiții de funcţionare
Pornit pornit Pornit

oprit Oprit
Conex. la 
un disp. de 
control

pornit Conexiune activă la un 
dispozitiv de control

oprit
Nicio conexiune cu 
dispozitivul de control al 
centralei

Conex iune 
WiFi pornit

Conexiunea la o reţea 
wireless programată 
este activă.

oprit Nicio conexiune cu 
rețeaua wireless

Conexiunea 
cu un server pornit

Conexiunea cu serverul 
extern smartfer.ferroli.ro 
este pornită

oprit
Nicio conexiune pentru 
serverul extern smartfer.
ferroli.ro

Ștergerea numelui de utilizator și 
a parolei și restabilirea setărilor 
implicite. 
Utilizator: admin,  parolă: admin.   
Funcţionează doar în versiunea 
locală.

Indicatori LED al stării de funcţionare a 
modulului.

După pornire, SmartFER Link are nevoie de aplicație 1 minut pentru a încărca sistemul operaţional. 
Apoi, modulul începe să lucreze şi indică starea cu indicatoarele LED. Atunci când conexiunea 
între modulul SmartFER Link cu un dispozitiv de control al unei centrale este activă, se aprinde un 
indicator “        conexiune cu un dispozitiv de control”. Sunt adăugate noi funcţii de gestionare a 
modulului SmatrFER Link la meniul principal.

MENIU → Informații → WiFi

MENIU → Informații → Ethernet

MENIU → Setări principale → WiFi

În caz de conexiune cu un punct de acces ales prin reţeaua wireless, utilizatorul trebuie 
să ştie setările reţelei WiFi la care va fi conectat modulul: numele reţelei (SSID), tipul de 
protecție, parola de acces).

În caz de conexiune cu un cablu de rețea LAN, o filă 
Ethernet va fi disponibilă în meniul dispozitivului de 
control de unde pot fi citite numărul de IP, acoperirea 
și poarta și unde poate fi verificată  starea conexiunii 
smartfer.ferroli.ro. Este necesar să salvaţi numărul IP 
afișat (exemplu IP: 10.1.2.237). Acest număr sub forma: 
http://10.1.2.237 este introdus în câmpul destinat adresei 
în rețeaua LAN. Se va activa un meniu de gestionare a 
unui dispozitiv de control al unei centrale

Este necesar să introduceţi parametrii de reţea în meniul 
Setări generale din panoul de control pentru a putea 
realiza o conexiune wireless prin WiFi.
Pentru aceasta, selectaţi:

MENIU → Setări generale → WiFi

Selectați SSID în Setări rețea. Este o denumire a reţelei 
locale wireless, care trebuie să fie aceeași pentru toate 
dispozitivele de lucru din această rețea (SSID poate fi de 
ex.: myWiFi).

Utilizatorul poate selecta literele/ semnele din listă
cu ajutorul panoului de control „ATINGE şi
ACȚIONEAZĂ”.Denumirea selectată este confirmată cu  
(ENTER). 

(Backspace) șterge caracterul anterior şi 

(Spaţiu) introdu un spațiu între caractere.

Logarea la modul de la nivelul unei rețele locale LAN
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Parametrii de reţea Wi-Fi (SSID, tipul de protecţie şi parola) pot fi, de asemenea, configurați 
la un nivel de site SmartFER Link după conectarea anterioară la o reţea cu cablu LAN.

În Setări rețea selectați Securitate.

Selectaţi şi confirmați tipul de criptare în reţeaua WiFi 
(cel mai des selectat tip este WPA2).

Mergeți în fila Parolă 

Introduceți parola de acces la Wi-Fi utilizând literele 
/ caracterele disponibile în listă și un buton pe panoul 
dispozitivului de control. Confirmați cu

(ENTER).

În MENIU → Informații → SmartFER WiFi, utilizatorul 
poate citi numărul de IP, acoperirea, poarta și starea 
conexiunii smartfer.ferroli.ro (necesar: Server: Conectat). 
Numărul de IP este folosit pentru a deschide site-ul 
dispozitivului de control al centralei la nivel de reţea LAN.

Completarea corectă a datelor rezultă în conectarea SmartFER Link la o rețea Wi-Fi.

Logarea la modul de la nivelul unei rețele locale lan
Serverul www încorporat în modulul SmartFER Link permite gestionarea de la distanță a funcţionării 
centralei în reţeaua locală LAN fără niciun acces la Internet.
Introduceți: http://module adresa IP în câmpul destinat adresei al navigatorului de internet.

Unde: poate fi citit din meniul dispozitivului de control al centralei:
MENIU → Informații → Ethernet sau WiFi.

Pagina activată va solicita numele de utilizator și parola. Setările implicite sunt: 
Utilizator: admin
Parolă: admin

După autentificarea corectă, apare un www pentru gestionarea funcționării dispozitivului de control 
al centralei.

Mai multe informaţii cu privire la gestionarea acestui site sunt incluse în alte părţi ale acestui manual.

Pentru a garanta siguranţa prin prevenirea accesului direct al persoanelor neautorizate la 
dispozitivul de control, este recomandat să modificaţi setările de autentificare (nume de 
utilizator și parola). Pentru a face acest lucru, intrați în „Setări dispozitiv” în WWW pentru 
managementul funcţionării dispozitivului de control şi în secţiunea „Utilizator” faceţi click 
pe “Modificaţi parola”.
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Logarea în contul SmartFER Link
Modulul de internet SmartFER Link cooperează cu un server extern, care este disponibil sub 
denumirea smartfer.ferroli.ro.  Acesta oferă acces la dispozitivul de control al centralei prin Internet.

Pentru a vă loga într-un cont pe un server extern, introduceți smartfer.ferroli.ro
în câmpul destinat adresei al navigatorului de internet.

În cazul primei logări, selectați:
Creați un cont nou

Introduceţi (e-mail) de autentificare şi parola 
pentru a vă loga în contul SmartFER

Reamintirea parolei pentru contul existent: 
Selectaţi Ați uitat parola?, introduceți adresa de 
e-mail şi apăsaţi Trimitere.

În cazul primei logări, utilizatorul trebuie să creeze un cont nou. Sunt obligatorii următoarele 
condiții:

•	 Dispozitivul de control al centralei trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare și să fie 
corect conectat la modulul de internet SmartFER Link.

•	 Modulul SmartFER Link trebuie să fie conectat la Internet și la serverul extern (indicatorul 
„conexiune server” este activ).

•	 Din fila WiFi din panoul principal al dispozitivului de control al centralei, citiți numărul UID 
(numărul unic de identificare al dispozitivului de control): MENIU → Informații → WiFi

Completaţi formularul cu 
datele de utilizator şi parola

Câmpuri obligatorii:
E-mail, 
parola, 
parola (din nou), 
număr de identificare 
UID al dispozitivului de 
control.

Într-un câmp al formularului:

•	 Regulatorul nu este disponibil, încercați alt UID sau verificați dacă regulatorul este conectat 
la internet).  Numărul UID al dispozitivului de control al centralei este necesar (în cazul unui 
număr necorespunzător sau lipsă de conexiune la Internet), se va afișa următoarea comandă 
Regulatorul nu este disponibil, încercați alt UID sau verificați dacă regulatorul este conectat la 
interne). Serverul SmartFER verifică dacă numărul UID este corect.

•	 Eticheta regulatorului – introduceți denumirea dispozitivului dumneavoastră
•	 Utilizator avansat (Editare parametrii de funcționare) – Această opţiune permite schimbarea 

parametrilor de funcționare ai dispozitivului de control la nivelul site-ului www. După verificarea 
acestei opţiuni este necesară o parolă pentru setările de funcționare.

•	 Acces de la distanță la dispozitiv de către departamentul de service sau producător – permite 
accesul și editarea parametrilor dispozitivului de către departamentul de service și producător.

•	 Activarea trimiterii notificărilor de alarmă pe e-mail –În cazul în care apare o alertă, va fi trimis 
un mesaj de alarmă, inclusiv conţinutul alertei la adresa de e-mail introdusă anterior.

•	 Adresa de instalare a regulatorului (Similară cu cea a adresei utilizatorului) – Bifați acest câmp 
dacă adresa dispozitivului de control este aceeaşi cu adresa rezidenţială.

Contul SmartFER poate fi creat numai după citirea termenilor şi condiţiilor de funcţionare şi bifarea: 
Sunt de acord cu acești termeni și condiții.

Apăsaţi [Înregistrare].



14 15

SmartFER Link SmartFER Link

Un site pentru gestionarea funcționării dispozitivului de 
control al centralei
Descrierea meniului unui website pentru gestionarea funcționării dispozitivului de control al 
centralei:

Citirea curentă a stării de 
funcționare a dispozitivului 
de control al centralei şi 
posibilitatea de a schimba
parametrii.

Citire și modificare a tuturor 
parametrilor dispozitivului 

de control al centralei şi 
instalarea CH/HUW.

Reprezentarea grafică a 
diagramei hidraulice de 
instalare cu citirea stării 
curente de funcționare pentru 
elementele sale speciale.

Arhivarea parametrilor de 
funcționare selectați ai 

dispozitivului de control.
Filă disponibilă doar în

versiunea service.

Lista alarmelor 
dispozitivului de 

control al centralei. Schimbare permite 
alegerea unui alt 
tip de dispozitiv de 
control.

Citire detaliată și modificare 
a parametrilor de funcționare 
ai dispozitivului de control al 
centralei.

Informații 
privind dispozitivul de control 

al centralei şi modulele 
suplimentare, posibilitatea de 
schimbare a adresei şi parola 

de service.

Modificarea datelor 
utilizatorului, adresa de 

instalare a centralei, parola şi 
ştergerea contului SmartFER.      

Modificarea timpului de 
reactualizare a timpului de 
citire. Adăugarea unui nou 

dispozitiv de control.
Filă disponibilă numai în 

versiunea server

Utilizatorul trebuie să cunoască modalitatea de funcţionare a centralei SmartFER pentru 
a îi modifica valorile.

Fila „Date actuale” include casete cu valorile parametrilor de funcţionare de bază ai centralei.
Timpul de reactualizare a parametrilor este setat de utilizator (fila: Setări).

Fila „Diagramă” include diagrama grafică de conexiune dintre centrală și sistemul de încălzire din 
clădire cu înregistrări ale parametrilor de la senzori aflați în anumite puncte de instalare.

Un parametru care trebuie modificat este indicat 
de simbolul. 

Faceţi click pe o casetă şi va apărea fereastra 
Modificare valoare. Introduceţi noua valoare, 
de ex. temperatura centralei şi confirmați cu 
[Salvare].
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Un parametru care trebuie modificat este indicat 
de simbolul. 

Faceţi click pe o casetă şi va apărea fereastra 
Modificare valoare. Introduceţi noua valoare, 
de ex. temperatura centralei şi confirmați cu 
[Salvare].

Parametrii de bază de funcționare ai dispozitivului de control sunt afişați în fila „Parametrii 
utilizatorului”.
Aceşti parametri sunt grupați şi pot fi modificați în întregime de către utilizator.

Fila „Parametri de service” permite citirea şi modificarea parametrilor de service ai regulatorului 
centralei. Pentru a face acest lucru, introduceţi o parolă pentru parametrii de service într-o filă 
„Setări dispozitiv” în câmpul „Parola utilizatorului avansat”.

Fila „Istoric”, numai în versiunea server, permite citirea parametrilor înregistrați privind funcţionarea 
întregului sistem de încălzire într-un timp selectat și prezentarea acestora sub formă de grafic.

Faceţi click pe denumirea unui grup selectat de parametri, de ex. Setări centrală şi deschideți o listă 
cu parametrii disponibili. Selectaţi un parametru pentru a fi modificat, introduceţi noua valoare în 
fereastra suplimentară şi confirmaţi cu [Salvare].
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Alegeți o perioadă de timp pentru citirea datelor, 
făcând click pe De la:  sau Până la:  (selectați 
data și ora în calendar).
Confirmați cu Finalizare.

Alegeți parametrii dintr-o listă derulantă [▼] și 
confirmați cu [+] pentru a adăuga parametrii de 
vizualizat. Ștergeți parametrii cu butonul [X].

În fila „Alarme”:
•	 utilizatorul poate citi o listă de alarme înregistrate și alte evenimente transmise de către 

dispozitivul de control al centralei. 
•	 este afişat un tip de alarmă, eveniment şi perioada apariţiei sale.

Accesează smartfer.ferroli.ro pentru a vedea toate jurnalele cu condiţii de alarmă de la începutul 
funcţionării dispozitivului de control. Logarea la reţeaua locală LAN oferă posibilitatea de a vedea 
doar 100 din cele mai noi jurnale.
Notificările de alarmă pot fi trimise pe e-mail. Acest lucru permite utilizatorului să reacţioneze rapid 
pentru a restabili funcţionarea normală a dispozitivului de control al centralei.

Fila „Setări dispozitiv” din versiunea server permite:
•	 schimbarea adresei de instalare a regulatorului centralei, denumirea etichetei, serviciul de 

acces şi parola de utilizator avansat,
•	 citirea versiunii software a modulului dispozitivului de control şi a modulelor sau panourilor 

suplimentare,
•	 actualizarea software-ului intern SmartFER Link. 

Introduceţi noile date în formular şi apăsaţi [Trimitere].
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Serverul SmartFER verifică periodic disponibilitatea noilor versiuni de software pentru modulul 
SmartFER Link. Fila Setări dispozitiv afişează informaţii referitoare la o nouă versiune de software.

Tot ce trebuie să facă utilizatorul este să apese [Actualizare].

Pictogramă pentru modificarea datelor cu caracter personal ale contului SmartFER. 
Actualizare sau modificare a adresei, ştergerea contului, adăugarea unui dispozitiv noi.
Modificările sunt aplicabile numai versiunii server.

În funcţie tipul modificărilor efectuate, alegeţi butonul corespunzător şi introduceţi noile date în 
câmpurile selectate.
Toate modificările trebuie confirmate utilizând următoarele butoane: [Salvare modificări], 
[Schimbare parolă], [Modificare adresă utilizator], [Configurare timp de actualizare]. 
Utilizatorul poate introduce un nou număr de identificare şi adăuga un dispozitiv nou în contul 
SmartFER. În câmpul Utilizator avansat: utilizatorul poate selecta  o opţiune pentru  configurarea 
avansată a parametrilor numită Editarea parametrilor de service. Pentru a face acest lucru, 
utilizatorul trebuie să introducă o parolă pentru parametrii de service în dispozitivul de control al 
centralei. Pentru a şterge contul SmartFER, selectaţi [Ştergere cont].

Procesul de actualizare a software-ul poate fi mai scurt sau mai lung, în funcţie de viteza 
conexiunii la Internet. Nu deconectaţi dispozitivul de la o sursă de alimentare cu energie 
electrică în timpul procesului de actualizare, deoarece aceasta nu se va efectua corect. 

În fila „Setări” din versiunea locală utilizatorul poate:
•	 citi adresa IP  adresa  și  starea  rețelei Ethernet  sau  Wifi (Conectat/Deconectat),
•	 citi puterea semnalului WiFi [%],,
•	 citi informaţii privind adresa IP a serverului principal SmartFER, starea acestuia şi 

disponibilitatea sa. După apăsarea butonului „Verificare disponibilitate server”, utilizatorul 
poate verifica dacă serverul extern este disponibil cu ajutorul unui navigator de Internet (cu 
excepţia modulului SmartFER Link),

•	 citi informaţii referitoare la dispozitivul de control selectat:  nume de identificare, numărul UID, 
versiunea software-ului din modulul dispozitivului de control, module suplimentare şi panouri,

•	 actualiza software-ul pentru SmartFER Link (procedeu similar ca în versiunea  server), 
•	 schimba parametrilor de conectare: utilizator şi parola.

La schimbarea rețelei WiFi, faceți click pe [Reactualizare listă rețele], selectați Nume rețea și Tip 
de securitate utilizat (de exemplu, WPA2 Personal) și introduceți Parola rețelei selectate. 
În Rata de actualizare [s] utilizatorul poate defini intervalul în care serverul va citi datele provenite 
de la centrală. 

Toate modificările trebuie să fie confirmate prin apăsarea butonului [Aplicare].
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Tasta [Schimbare parola] permite schimbarea datelor de autentificare 
(nume de utilizator și parola) ale modulului de internet SmartFER Link. 

Introduceți datele vechi și noi în câmpuri. Salvați modificările făcând 
click pe [OK].

Modulul SmartFER Link trebuie să fie conectat la sursa de 
alimentare: 
1. Apăsați butonul WPS / RESETARE în timpul  modului 

de funcționare normală, 
2. Țineți apăsat acest buton timp de cel puțin 10 secunde,

În cazul în care utilizatorul a uitat parola pentru logarea în modulul de internet SmartFER 
Link, este posibilă restaurarea datelor implicite cu ajutorul unui buton de pe carcasa 
SmartFER Link.

Numele de utilizator şi parola implicite (utilizator:  admin, parola:  admin) pot fi restaurate prin 
utilizarea butonului WPS / RESETARE situat lângă indicatori pe
carcasa SmartFER Link.

3. Eliberați butonul WPS / RESETARE,
4. Un indicator LED de lângă buton ar trebui să clipească 

de mai multe ori,
5. Aplicația are nevoie de 2 minute,
6. Modulul va porni automat și se va conecta la Internet.
7. Numele de utilizator și parola implicite vor fi restabilite 

(utilizator: admin, parola: admin)
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