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Rádióvezérelt termosztát fejek
Akár 20 darab Bosch termosztát fejet szerelhet 
radiátoraira, így még pontosabban szabályozva a szoba 
hőmérsékletet. Maximum 20 darab zóna létrehozására 
van lehetőség. 

ÚJ!
Helyiségenkénti 
hőmérséklet szabályzás 

ÚJ!

22˚C

22˚C

21˚C 12˚C



2 | Intelligens fűtésvezérlés a maximális komfortérzetért Intelligens fűtésvezérlés a maximális komfortérzetért| 3

Még sosem volt ilyen egyszerű  
az otthonában beállítani a tökéletes 
hőmérsékletet. 
Felejtsen el mindent, amit eddig tudott a termosztátokról. Az EasyControl merőben más:  
Az intelligens szabályozó, jelenlét érzékelő funkciójával és intelligens öntanuló móddal  
biztosítja Ön számára a tökéletes kényelmet és megkönnyíti a fűtési rendszer vezérlését. 

21:00 – 23:00   21 °C
23:00 – 06:00   18 °C
06:00 – 08:30   23 °C
08:30 – 17:00   21 °C
17:30 – 21:00   22 °C

Egyszerűen kényelmes
A jelenlét érzékelő funkció és az öntanuló mód különösen 
okos megoldást biztosít. A fűtést automikusan  
az Ön mindennapi rutinjához igazítja, anélkül, hogy  
Ön bármit is tenne. 

Egyszerűen lenyűgöző
Attól függetlenül, hogy melyik szobában helyezi fel 
a szabályozót – minden szem az EasyControlra fog 
szegeződni. A lenyűgöző, karcsú üveg tervezésű 
érintőkijelző modern megjelenésével a falra szerelve 
a lakás dísze lehet. Az okostermosztát fekete illetve 
fehér színben is elérhető.

Egyszerű működés
Az alkalmazás magától értetődő, használatát azonnal 
elsajátítja. A CT200 szabályzó teljeskörű használatá-
nak feltétele internetcsatlakozás. Ezen kívül a keze-
léshez egy iOS  vagy Android alapú okostelefonra van 
szükség. Az alkalmazást egyidejűleg 10 különböző 
eszközzel tudja használni.

Okos! Lenyűgöző! Egyszerű!
A forradalmi okos termosztáttal a jövő megérkezett  
az Ön otthonába is. Szobahőmérséklet alapú szabályozás 
kiegészítve egy külső hőmérséklet érzékelővel vagy az 
aktuális internetes helyi időjárási adatokkal.

Csökkentse egyszerűen energiafogyasztását
Az EasyControl biztosítja, hogy a kazán csak akkor 
induljon el, ha valaki otthon tartózkodik. Ezt a beépített 
jelenlét érzékelő funkció teszi lehetővé. Mobilkészüléke 
segítségével interneten keresztül a világ bármelyik 
pontjáról módosítani tudja otthona hőmérsékletét. 


