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Regulators

Vienkārši automatizēts  
lielākām ērtībām
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Noregulēt telpas ideālo temperatūru  
nekad nav bijis tik vienkārši 23�°C

18�°C
18�°C

18�°C
21�°C

21�°C

Aizmirstiet visu, ko jebkad esat apguvuši par termostatiem. Jo EasyControl ir 
būtisks pavērsiena punkts. Viedais regulators un tā lietotne nodrošina ērtu 
temperatūras regulēšanu katrai istabai atsevišķi, tādējādi ļoti vienkāršojot 
apkures vadību.

Vienkārši ērti
Klātbūtnes noteikšanas funkcija un intelektiskais 
pašmācības režīms padara EasyControl par īpaši viedu 
risinājumu. Regulators nosaka jūsu klātbūtni mājā un 
automātiski noregulē apkuri ikdienas ritmam – jūsu 
līdzdalība nav nepieciešama.

Vienkāršs energopatēriņa samazinājums līdz pat 25%
EasyControl nodrošina apkures sistēmas ieslēgšanos 
tikai tad, ja kāds atrodas mājās. To nodrošina integrētā 
klātbūtnes noteikšanas funkcija. Tā tiek panākts 
energopatēriņa samazinājums līdz pat 25% – 
pilnīgi automātiski!

Vienkārši fascinējošs
Neatkarīgi no EasyControl regulatora uzstādīšanas 
telpas – tas vienmēr būs uzmanības centrā. Tā 
pievilcīgais gludā stikla dizains, skārienjutīgais ekrāns 
un aizmugures izgaismojums piesaista visu skatienus.

Vienkārša vadība
EasyControl lietotnei paskaidrojumi nav nepieciešami. 
Ar tās palīdzību izpratne radīsies uzreiz. Turklāt arī 
pamanīsiet, ka tik ērti regulējama apkures sistēma vēl 
nav redzēta.

Vienkārši regulējiet katru telpu atsevišķi
21 °C viesistabā, 24 °C vannas istabā un 18 °C 
guļamistabā – ievadiet katrai telpai nepieciešamo 
temperatūru EasyControl, un viss. Vienīgais 
nepieciešamais papildaprīkojums ir Bosch bezvadu 
SmartRadiator termostati.

Lejuplādējiet savā viedtālrunī vai planšetdatorā 
Bosch EasyControl aplikāciju, lai ērti ieregulētu 
un vadītu apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, 
kā arī izmantotu dažādas enerģijas taupīšanas 
funkcijas.

Tehniskie nosacījumi
Control CT200 var bez pūlēm kombinēt praktiski ar
visām Bosch, Junkers un Buderus pie sienas
stiprināmām gāzes apkures iekārtām, kas ražotas pēc 
2007. gada. Ja izmantojat šādus apkures katlus, varat 
jebkurā laikā uzstādīt regulatoru.*
Vecākām un citu ražotāju iekārtām ar On/Off, iRT vai
OpenTherm 4.0 vadību var izmantot arī Adapteri 
EasyControl (piederums).

* Lūdzu vērsties pie savas montāžas kompānijas, lai 
precizētu iekārtas saderību


