EasyControl, regulator s številnimi
funkcijami
Regulator lahko po brezžičnem omrežju povežete s
spletom.

Vsak prostor lahko v vsakem trenutku ogrejete na želeno
temperaturo.

Upravljanje regulacijskega sistema je uporabniku
prijazno in preprosto.

Uporabnik regulatorja ima popoln nadzor nad podatki. Kadar koli se
lahko odloči za uporabo katere koli inteligentne funkcije, za njeno
aktivacijo ali dezaktivacijo.

Inteligentna funkcija regulatorja omogoča samodejno
prilagoditev programov ogrevanja navadam in željam
stanovalcev.

Uporabniku regulatorja je v vsakem trenutku na voljo jasen
grafični prikaz dejanske in predvidene porabe energije.

Sistem ogrevanja lahko upravljate s senzorjem zunanje
temperature, ali pa na daljavo, samo z upoštevanjem
vremenskih razmer s pomočjo podatkov o trenutnih
vremenskih razmerah s spleta.
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Nastavitev popolne temperature v vseh
prostorih vašega doma še nikoli ni bila tako
preprosto

Preprosto fascinantno
EasyControl spremlja stanovalce ne glede na to,
v katerem prostoru je regulator nameščen. Če je
regulator nameščen na zid, to omogočajo steklena leča,
intuitivni zaslon na dotik in svetloba v okolici.

Preprosto upravljanje
Dostopna aplikacija omogoča preprosto upravljanje
sistema EasyControl. Upravljanje ogrevalnega sistema
zato še nikoli ni bilo bolj preprosto.

Pozabite na vse, kar ste do zdaj vedeli o termostatih. Regulacija ogrevanja
EasyControl namreč predstavlja pravo revolucijo. Gre za do zdaj najmanjši regulator
s pripadajočimi aplikacijami, ki vam omogoča udobno uravnavanje temperature v
posameznih prostorih ter s tem povsem preprosto upravljanje vašega ogrevanja.

Preprosto udobno
EasyControl regulator se odlikuje po posebni
inteligentni rešitvi - možnosti zaznavanja prisotnosti
stanovalcev v hiši in po uravnavanju temperature glede
na ogrevalne navade. Takoj ko regulator zazna vašo
prisotnost v hiši, samodejno nastavi ogrevanje in ga
prilagodi vašim navadam, brez vašega posega v sistem.
Preprosto zmanjšanje porabe energije do 25 %
EasyControl omogoča vključitev vašega ogrevalnega
sistema samo, če zazna prisotnost stanovalcev. To
vam omogoča integrirana funkcija za zaznavanje
prisotnosti v hiši. Rezultat bo kar do 25 % manjša
poraba energije!

Preprosto individualno upravljanje vsakega prostora
posebej
21 °C v dnevni sobi, 24 °C v kopalnici in 18°C v
spalnici. Z napravo EasyControl preprosto vnesete
želeno temperaturo za vsak prostor posebej in to je
to. Edina dodatna oprema, ki jo za to potrebujete so
pametne termostatske glave Bosch.
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Regulator EasyControl
CT200 je na voljo v beli ali
črni barvi.

21:00
23:00
06:00
08:30
17:30

–
–
–
–
–

23:00
06:00
08:30
17:00
21:00

21
18
23
21
22

°C
°C
°C
°C
°C

Inteligentno. Povezano. Preprosto!
Zaradi revolucionarnega regulatorja EasyControl je
prihodnost že v vašem domu. Regulator ima odprt
vmesnik, ki omogoča preprosto povezavo s sistemom
Bosch Smart Home, z aplikacijami IFTTT ali z
aplikacijami, kot je npr. Amazon Echo voice-controlled
assistant.

