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EasyControl CT200 og EasyControl Smart Radiatortermostater

 Giv familien nem komfort med intelligent 
og effektiv varme. Helt enkelt.
Hvad siger du til et produkt, der er så smart, at du kan  
regulere temperaturen i dit hjem – i de forskellige rum –  
og endda sænke temperaturen automatisk, når du ikke er 
hjemme? Måske ønsker du at have 18 grader i soveværel-
set og samtidig have 21 grader i stuen? Derudover kunne 
det måske være fordelagtigt at holde varmen på 16 grader i 
gæsteværelset og kun skrue op, når behovet er der? Alt det er 
nu muligt. Med EasyControl vil du opleve en helt ny komfort i 
dit hjem, for aldrig har det været så enkelt at få den perfekte 
temperatur overalt i din bolig. Og så sparer du endda penge, 
fordi du med EasyControl kun bruger varme, når der er behov 
for det. Helt enkelt. EasyControl er nemlig et intelligent og 
informativt produkt. Og så er det tilmed smukt og stilrent. 
Hvis vi selv skal sige det. 

Hvad er EasyControl 
EasyControl er et system til automatisk temperaturregulering 
i dit hjem. Systemet består som minimum af en EasyControl 
CT200, EasyControl Smart Radiatortermostater og EasyCon-
trol App. Hvis du har et Bosch gasfyr, kan du tilslutte Easy-
Control direkte til fyret. Har du en varmepumpe eller et gasfyr 
fra en anden fabrikant end Bosch, kan du forbinde Easy- 
Control til din varmeløsning vha. en adapter. Denne adapter 
kan også fungere som en simpel strømforsyning, hvis du 
vælger ikke at forbinde EasyControl CT200 til din varmeløs-
ning, men ønsker at benytte EasyControl som styring til dine 
radiatorer. EasyControl er altså også en god mulighed for 
dig, der fx bor i lejlighed og gerne vil kunne regulere varmen 
på en smart og intelligent måde. I alle tilfælde kan du gratis 
downloade vores EasyControl App til IOS eller Android. Og 
med denne app kan du altid opsætte og justere dine person-
lige indstillinger, uanset om du er ude eller hjemme. Så nemt 
har du altså mulighed for at regulere temperaturen i dit hjem 
med EasyControl.

Fordele ved Easy Control

Smart  
– Kan forbindes til din smartphone, så du kan styre varmen i dit hjem via en app. 

Intelligent  
– Ved, hvornår du er hjemme, husker dine rutiner og opdaterer automatisk.

Fascinerende  
– Har et elegant og stilrent design, som vil klæde dit hjem. 

Økonomisk  
– Leverer kun den varme, du ønsker, og sænker automatisk energiforbruget,  

når du ikke er hjemme. 

Komfortabel  
– Giver dig mulighed for nemt at regulere temperaturerne i dit hjem.

Fleksibel  
– Betjen dit varmeanlæg via den gratis EasyControl App, uanset om du er ude  

eller hjemme.

Informativ  
– Fortæller dig hvor meget energi, du bruger på varme og varmt vand.

Download
 vores app på App Store

 eller Goggle Play 

Bosch EasyControl 
og prøv demoversionen 

allerede nu



Få bedre energimærke på dit varmeanlæg  
Når du kobler EasyControl på din varmeløsning stiger effekti-
viteten med op til 5%. Derfor kan du gå fra energimærke A til 
energimærke A+ ved en moderne gasinstallation. Det kan du, 
fordi EasyControl kender den aktuelle udendørstemperatur 
fra den online vejrservice, som EasyControl har adgang til via 
internettet. Denne viden sammenligner EasyControl med den 
aktuelle temperatur indenfor. Sådan kan EasyControl altså 
vurdere, hvor meget varme der er behov for at sende ud til 
dine radiatorer for at nå den ønskede temperatur i dit hjem. 
Med EasyControl får du derfor et intelligent produkt til at styre 
dit varmeforbrug.

EasyControl Smart  
Radiatortermostater
er brugervenlige og komfortable radiatorter-
mostater til EasyControl systemet. På hver 
EasyControl Smart Radiatortermostat har du 
et display, der fortæller den ønskede tempera-
tur, og brugervenlige knapper til når du skal 
justere varmen. De har et lyst og elegant design. 
Samtidig er de nemme at montere og indstille 
og har en rækkevidde på op til 100 meter i fri 
luft. Det betyder, at du ikke skal tænke på at opsætte signal-
forstærkere. De medfølgende batterier holder i ca. 2 år, før de 
skal udskiftes. 

EasyControl App
Med vores EasyControl App er det 
nemt at regulere temperaturen i dit 
hjem – uanset hvor du er. I appen kan 
du foretage alle indstillinger af tidspro-
grammer og registrere familiens smart-
phones, så EasyControl ved, hvornår du 
og din familie er i hjemmet og har brug 
for varme. Alt i alt er EasyControl appen 
et brugervenligt og intuitiv interface til 
din EasyControl CT200, udviklet for at 
du kan få mest muligt ud af din varme. 

Med appen kan du også følge med i, hvor meget varme 
du benytter – og hvornår. Undersøg fx betydningen af 
at sænke temperaturen i dele af hjemmet, hvor du ikke 
opholder dig så ofte og gerne vil spare på varmen. I appen 
kan du nemlig aflæse forbrugskurver. Med EasyControl får 
du derfor et informativt produkt til at styre dit varmefor-
brug.

Indstil nemt varmen  
til dine behov 
Når EasyControl er blevet installeret i dit hjem, kan du begynde 
at indstille det efter dine behov vha. vores EasyControl App. 
Det gør du via opsætningsassistenten. Her fortæller du, hvilken 
temperatur du ønsker i de forskellige rum. Og det er heldigvis 
nemt. Derefter vil EasyControl Smart Radiatortermostater 
sende de enkelte rums temperaturer til EasyControl CT200. 
Herefter kan du bruge din app til at regulere varmen. Med 
EasyControl App styrer du dine EasyControl Smart Radiator-
termostater. Så enkelt regulerer du varmen på dine radiatorer. 
Samtidig vil EasyControl CT200 regulere din varmeløsning, når 
disse er forbundet, til at give præcis den varme, du ønsker. 
Med EasyControl får du derfor et smart produkt til at styre dit 
varmeforbrug.

Spar på varmen, når du ikke er hjemme
Hvorfor ikke spare på varmen, når du ikke er hjemme? Med 
EasyControl indstiller du den temperatur, du ønsker, når du 
er hjemme, og den du ønsker, når du er ude. Og fordi Easy-
Control kan forbindes til din smartphone, kan EasyControl 
selv detektere, om du er hjemme eller ej. Du kan naturligvis 
tilslutte flere smartphones, og er der familiemedlemmer, som 
ikke har smartphone, kan denne funktion let fra- og tilkobles. 
Du behøver derfor ikke kende og kortlægge dine vaner og der-
efter indkode dem præcist. EasyControl ved nemlig, hvornår 
du har brug for varmen, og hvornår du ikke har. Efter et stykke 
tid vil EasyControl endda lære dine vaner at kende, så den kan 
optimere din boligopvarmning endnu mere. Og når dit varme-
anlæg kun leverer varme, når der er nogen hjemme, er der en 
økonomisk gevinst at hente. Faktisk kan du opnå en besparel-
se på dit varmeforbrug med EasyControl. Med EasyControl får 
du derfor et fleksibelt produkt til at styre dit varmeforbrug.
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EasyControl CT200
er et smart og intelligent produkt, hvortil 
du tilslutter din varmeløsning og dine 
EasyControl Smart Radiatortermosta-
ter. Faktisk er det så smart, at du kan 
tilslutte op til 19 EasyControl Smart 
Radiatortermostater og angive op til 20 
områder i dit hjem – til bare en EasyCon-
trol CT200. Derudover slukker displayet 
automatisk, når EasyControl CT200 går 
på standby, og lyser op igen, når du er 
inden for rækkevide. Du kan kommunikere med EasyControl 
CT200 vha. din EasyControl App. Når du gør dette - enten 
aktivt eller når du forlader hjemmet – lyser EasyControl CT200 
op langs siderne bagpå. Det unikke Bosch design er ikke alene 
elegant, men også yderst funktionelt. 

EasyControl Adapter 
er både fleksibel og kompatibel. 
Denne adapter benyttes ved tilslutning 
af EasyControl CT200 til andre 
varmeløsninger end Bosch gasfyr, og 
hvis du ønsker at bruge EasyControl 
selvstændigt til at styre dine radiatorer. 
Den kan styre alle varmeløsninger enten modulerende eller on/
off afhængig af system. Besøg www.bosch-easycontrol.com for 
yderligere information og vejledning.
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Følg dit varmeforbrug på din smartphone 
Med EasyControl kan du holde øje med, hvor meget varme du 
benytter – og hvornår. Du kan også undersøge betydningen af 
at sænke temperaturen i dele af hjemmet, hvor du fx ikke  
opholder dig så ofte og gerne vil spare på varmen. Optimerin-
gen af dit forbrug foretages ved at aflæse de forbrugskurver, 
der leveres direkte fra EasyControl. Kurverne kan du aflæse 
i din EasyControl App. Med EasyControl får du derfor et in-
formativt produkt til at styre dit varmeforbrug.


