
Modern, şık ve zeki.

CT100

Akıllı Oda Kumandası

Bosch CT100 akıllı oda kumandası 
ile sistem kurulumu 

CT100’ün mobil bir cihazdan 
kumanda edilmesi için internet 
bağlantısı, uygulamayı kurmak için 
bir Apple® veya Android akıllı telefon 
veya tablet gerekir.

Uygulamayı tek seferde çeşitli 
cihazlarda kullanabilirsiniz. Sizinle 
ve ısıtma sisteminizle ilgili tüm 
veriler sadece kumandanız ve akıllı 
telefonunuzda saklanır. Başkalarının 
verilerinize erişimi yoktur.

En üst seviyede güvenlik sağlamak 
için aktarılan tüm veriler şifrelenir.
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Almanya’nın Essen kentinde bulunan Design Zentrum Nordrhein Westfalen 
tarafından her yıl en iyi tasarımlara verilmektedir.

“Başarıyı görünür kılan ödül” sloganıyla Almanya başta olmak üzere tüm 
dünyadan tasarım alanında yenilikçi ve öncü fikirlere verilmektedir.

Tasarım alanında dünyanın en saygın ve bağımsız ödül organizasyonlarından 
biridir. Başvuran projeler kalite, tasarım, malzeme tercihi, teknoloji ve 
inovasyon düzeyi, çevre etkisi, işlevsellik, ergonomi, kullanım amacının 
görselliği, güvenlik ve marka değeri kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini 
geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları 
size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.
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Isıtma masraflarınızı azaltmanın kolay yolu
CT100’ün sağladığı konforun yanı sıra en önemli 
özelliği enerji tasarrufuna yardımcı olmasıdır: Bir 
dokunuşla size ısı ve sıcak su için ne kadar enerji 
harcadığınızı gösterir. Isıtma sisteminizi eko modda 
çalıştırırsanız, evinizdeki enerji tasarrufu o andan 
itibaren başlar.

‘Evde biri var’ işlevi
Uzaktan kumanda akıllı telefonunuzun konumundan 
sizin evde olup olmadığınızı belirler. Bu işlev aktif hale 
getirildiğinde sizin evde olduğunuzu tespit eder etmez 
ısıtmayı önceden ayarlanmış sıcaklığa çıkarır. Evden 
çıktığınızda sıcaklığı yeniden azaltır.

Kendi kendine öğrenme modu
CT100 Akıllı Uzaktan Kumanda kullanım 
alışkanlıklarınızı kaydeder ve evinizi her zaman sıcak 
tutmak için sistemi mümkün olduğu kadar az enerji 
harcamaya ayarlar ve bunu tamemen kendi başına 
yapar.

Duş zamanlayıcı
Sevdiklerinizden biri duşta yine çok zaman mı 
harcadı? Sıcak duş süre sınırını ayarlamak için duş 
zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz ve sıcak su tüketiminin 
daima minimum seviyede tutulmasını sağlayabilirsiniz.

Akıllı ve çok modern 

Hayran bırakan zeka 

Bir bakışta tüm özellikler göz önünde

Kullanmak da, kurmak da çok kolay

Şık tasarımı, dokunmatik ekran panelli ve kullanışlı 
işlevleri ile yenilikçi Bosch CT100 akıllı oda kumandası 
hem ısıtma ve sıcak su sisteminizi uzaktan kontrol 
etmenizi sağlar, hem de enerji tassarrufu yapmanıza 
yardımcı olur.

Bosch CT100 Akıllı Oda Kumandası’nı kurmak 
kullanmak kadar kolay. Dokunmatik ekran paneli 
minimum çabayla duvara sabitlenir ve anında kullanıma 
hazırdır. 

• Uygun cihazların ayrıntılı listesi için: www.bosch-climate.com.tr
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İstenilen oda sıcaklığı
İstenilen oda sıcaklığı, ölçülen oda sıcaklığından 
ne zaman saparsa görüntülenir.

Ölçülen oda sıcaklığı
Sensör tarafından ölçülen mevcut oda sıcaklığı.

Enerji tasarrufu
Ekrandaki yeşil yaprak simgesi enerji tasarruf 
modunun etkin olduğunu gösterir.

Manuel ayarlar aktif
Uygulamayı etkinleştirdiğiniz ve işlevleri kullanmaya 
başladığınız anda ekranda el simgesi görünür.

Haftalık programlama aktif
Isıtma için belirli zamanları ve ısıtma sisteminin 
ne  zaman kapanacağını önceden belirleyebilirsiniz. 
Saat simgesi haftalık programın aktif olduğunu 
gösterir.


