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Smart thermostaat EasyControl CT 200 

Smart thermostaat met innovatief bedieningsconcept via touch-screen en de applicatie “EasyControl”. Bedieneenheid voor 
wandmontage, met talrijke smart-functies. Ontwikkeld voor gaswandketels met 1 verwarmingscircuit en warm water direct 
aan de warmtebron gekoppeld (combiketel of toestel met boiler). Kamer- of weersafhankelijke regeling en uitbreid-
baar met Bosch Smart Home radiatorthermostaten. Verkrijgbaar in witte of zwarte kleur.

Functies en eigenschappen
Detailbeschrijving:
• Smart design bedieneenheid voor temperatuurregeling in bvb. familiewoning
• Intelligente regeling voor gaswandketels. Belangrijkste functies direct aan het touch screen. Complete func-

tie-instellingen via de applicatie Bosch Easycontrol. (Gratis in iOS app-store / Android store)
• Slank design met glasfront in zwart of wit met status-info in spaarmodus door ambi-light
• Geoptimaliseerde automatische aanwezigheidsherkenning (via de locatieservice van de Smartphone of hand-

matig via app EasyControl)
• Efficiëntiedisplay “Eco-Bar” op scherm CT200 en weergave van gas- en energieverbruik  voor warm water en 

verwarming in de app
• Geïntegreerde ruimtevochtigheidssensor, aanduiding in de app Easycontrol
• Veilige internettoegang via gecodeerde WiFi-verbinding (WPA2)
• Installatie-assistent in de app Easycontrol
• Kamer- of weerafhankelijk gestuurd of individuele ruimteregeling met optionele Bosch Smart Home radiatorthermostaten. Buitentemperatuur-

opname via een buitensensor of draadloos via online weerdienst.
Systeemvereisten:
• Systeem met max. 1x ongemengd verwarmingscircuit en warm waterproductie direct aan de ketel (3-wegklep, geen laadpomp), bvb. combiketel.
• Compatibele geaswandtoestellen zie www.bosch-climate.be
• Niet combineerbaar met thermostaten en uitbreidingsmodules uit het EMS2 gamma alsook de internet gateway MB LAN-2
• WLAN-router met actieve internettoegang en een Apple of Android Smartphone. Bijbehorende app “Bosch EasyControl’ als gratis download in 

de app-store, compatibel vanaf iOS V10.3 of Android V4.2
• Verdere actuele informatie kunt u vinden op: www.bosch-climate.be
Montage en opstart:
• CT200 op de wand monteren mbv. wandmontageplaatje. Verbinding met de ketel via een 2-aderige kabel.
• WiFi verbinding tot stand brengen met CT200
• Easycontrol app downloaden op smart toestel en installatie-assistent volgen.

Leveringsomvang:
• EasyControl CT 200
• Bevestigingsplaatje voor wandmontage
• Verkorte handleiding met QR-code

Toebehoren:
• Slimme radiatorthermostaat: 7736701574
• EasyControl adapter (voor verbinding met een ketel via aan/uit contact of OT-signaal): 7736701598

Fabrieksgarantie
Fabriekswaarborg van 2 jaar, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre die gebeurt 
binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel.
De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en 
onderhouden uitvoeren na de waarborgperiode. 
De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Technische gegevens
CT 200

Nominale spanning V DC 14,3...16,0

Pmax W 0,9

Toegestane omgevingstemperatuur °C 0 ... 45

WLAN Mhz IEEE 802.11b (P = max. 17 dBm)
IEEE 802.11g (P = max. 14,1 dBm)

Φ %RV 10 ... 90

Beschermingsklasse IP30
Gewicht g 50
Afmetingen b x h x d mm 100 x 145 x 27

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Klasse van de temperatuurregelaar VI
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie 4,0


