EasyControl, универсалният талант
Управлението лесно може да бъде свързано с
интернет чрез WIFI.

Функцията за разпознаване на присъствие автоматично

Управлението е изключително интуитивно и лесно за
използване.

Пълен оперативен контрол.
Вие винаги може да решите кои интелигентни функции да използвате
и кои да се активират или деактивират - по всяко време.

Режимът на самообучение автоматично адаптира програмата
на отоплението към местоположението Ви.

Можете във всеки един момент да потърсите и да видите графики
на действителното и прогнозираното потребление на енергия.

Отоплителната система може да се управлява и
по външната температура - с датчик за външната
температура или чрез безжична връзка, с онлайн услуга
за прогноза за времето.

РОБЕРТ БОШ ЕООД
Направление "Термотехника"
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Информацията в тази брошура е валидна към декември 2017. Материалът не е изключено да съдържа грешки. Подлежи на технически промени без предизвестие

отчита има ли някой удома.

Свързаност, която ви дава
огромно предимство в
отоплението на Вашия дом
Интелигентни термоуправления

EasyControl
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Никога не е било по-лесно
да поддържате идеалната
стайна температура
Забравете всичко, което знаете за терморегулаторите. EasyControl e коренно различен:
интелигентно управление чрез приложение, функция, разпознаваща присъствие и
интелигентен режим на самообучение - всичко това осигурява изключителен комфорт и
прави много лесно управлението на отоплителната Ви система.

Просто удобно
Функцията за разпознаване на присъствие и
интелигентният режим за самообучение правят
EasyControl изключително интелигентно решение за
Вашия дом. Контролерът отчита, когато сте вкъщи, и
автоматично настройва отоплението спрямо Вашето
местоположение - без да се налага да правите
абсолютно нищо.
Намалява потреблението с до 25%
EasyControl гарантира, че Вашата отоплителна система
ще се включи, само когато наистина някой е в
жилището. Интегрираната функция за разпознаване на
присъствие прави това възможно. В резултат на това
потреблението Ви на енергия може да намалее с до
25% - автоматично!
Интелигентно. Свързано. Лесно!
С революционния EasyControl бъдещето е тук, във
Вашия дом. Контролерът има отворен интерфейс,
който позволява безпроблемно свързване в мрежата
с IFTTT приложения или приложения като гласовото
управление от Amazon Echo.
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Пленяващ
Независимо от това къде ще инсталирате EasyControl - всички погледи са приковани от интелигентния
контролер. Неговият завладяващ, елегантен стъклен
дизайн със сензорен екран и обкръжаващата го
светлина го превръщат в истинска забележителност,
когато е монтиран на стената.
Лесно управление
Приложението, което можете да използвате за
управлението на EasyControl, е изключително
интуитивно. Ще забележите, че никога до сега
управлението на Вашата отоплителна система не е
било по-лесно.

По-висока енергийна ефективност с 5%

Опростена интернет свързаност

EasyControl не просто пести от намаленото потребление
на ресурси, чрез него енергийната ефективност на
системата се увеличава с 5% (съгласно ErP Директивата за екодизайн).

EasyControl използва WiFi, за да предостави сигурен
достъп до интернет. Това дава възможност да превърнете
лесно дори старите отоплителни ситеми в интелигентно
решение за вашия дом.

