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Termostat de cameră
pentru confort sporit
Automatizări

EasyControl
CT200
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Nu a fost niciodată atât de uşor să vă
încălziţi locuinţa la temperatura ideală

Pur şi simplu fascinant
Indiferent de camera în care este instalat,
toate privirile vor fi îndreptate spre termostatul
de cameră EasyControl CT200. Designul său
captivant şi elegant din sticlă, cu ecran tactil şi
lumină ambientală, transformă termostatul întrun adevărat punct de atracţie atunci când este
montat pe perete.

Uitaţi tot ce aţi învăţat până acum despre termostate. EasyControl CT200 este foarte diferit:
termostatul de cameră inteligent cu conectare la internet, funcţie de detectare a prezenţei
şi modul inteligent de auto-învăţare* asigură confort sporit şi facilitează considerabil
utilizarea echipamentului dumneavoastră de încălzire.

Modalitate simplă de utilizare
Aplicaţia, pe care o puteţi utiliza pentru
a acţiona fără efort termostatul de cameră
EasyControl, este intuitivă. Vă veţi familiariza
imediat cu aceasta. Şi veţi observa că nu
a fost niciodată atât de uşor să utilizaţi
sistemul dumneavoastră de încălzire.

Pur şi simplu confortabil
Funcţia de detectare a prezenţei şi modul inteligent
de auto-învăţare* fac ca termostatul de cameră
EasyControl CT200 să fie o soluţie de care nu vă mai
puteţi lipsi. Termostatul detectează momentele în
care sunteţi în locuinţă şi reglează automat temperatura
în acord cu programul dumneavoastră zilnic – fără a fi
necesar să efectuaţi setări suplimentare.
Reducere eficientă a consumului de peste 20%
EasyControl CT200 asigură faptul că sistemul de
încălzire porneşte numai atunci când vă aflaţi în
locuinţă. Funcţia integrată de detectare a prezenţei
face ca acest lucru să fie posibil. Drept rezultat,
consumul dumneavoastră de energie este redus cu
peste 20% în mod automat!
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Inteligent. Conectat. Simplu!
Datorită termostatului de cameră EasyControl CT200
revoluţionar, viitorul este acum în casa dumneavoastră.
Termostatul de cameră are o interfaţă deschisă care
permite conectarea fără efort la reţea cu ajutorul
aplicaţiilor IFTTT sau al altor aplicaţii, cum ar fi asis
tentul comandat vocal Amazon Echo**.

* Funcţia de auto-învăţare va fi diponibilă la o dată ulterioară.
** IFTTT şi Amazon Alexa vor fi disponibile la o data ulterioară.

