
Väčší komfort jednoducho 
a automaticky

EasyControl CT200

Regulácia vykurovania



21.00 – 23.00   21 °C
23.00 – 06.00   18 °C
06.00 – 08.30   23 °C
08.30 – 17.00   21 °C
17.30 – 21.00   22 °C
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Zabudnite všetko, čo ste sa doteraz naučili o regulovaní vykurovania, pretože EasyControl je revo-
lučne iný. Inteligentný regulátor s mobilnou aplikáciou vám umožňuje komfortné regulovanie 
teploty jednotlivých miestností a dokonale vám uľahčuje ovládanie kúrenia.

Zabezpečiť dokonalú tepelnú 
pohodu nebolo nikdy jednoduchšie

Výrazne nižšia spotreba energie
Regulátor EasyControl je vybavený funkciou rozpozná-
vania prítomnosti osôb. Regulátor registruje, keď ste 
doma, a automaticky prispôsobí vykurovanie vášmu 
každodennému režimu – a to bez toho, aby ste museli 
čokoľvek urobiť. Prevádzka vykurovania je teda aktívna 
vždy iba vtedy, keď ju skutočne potrebujete. Taká jed-
noduchá môže byť úspora energie!



20 °CMoja 
teplota: 

20 °C

Jeho teplota: 
23 °C

23 °C
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Jednoducho fascinujúci
Je úplne jedno, v ktorej miestnosti regulátor 
namontujete – EasyControl pritiahne na seba 
pozornosť. Jeho fascinujúci štíhly sklenený dizajn 
s dotykovým displejom a podsvietením z neho robí 
naozajstný skvost na vašej stene.

Jednoduchá obsluha
Aplikácia EasyControl, s ktorou môžete regulátor 
bez námahy ovládať, je samovysvetľujúca. 
Okamžite sa v nej budete vedieť zorientovať a roz-
poznať funkcie: Ešte nikdy nebola obsluha vášho 
vykurovania tak jednoduchá. A je jedno či ste 
doma alebo na cestách.

Jednoducho inteligentne prepojené
S revolučným regulátorom EasyContol prichádza do 
vašej domácnosti technológia budúcnosti. Baví vás 
programovanie? Perfektné – Bosch vám ponúka voľne 
použiteľné rozhranie pre váš regulátor. Vďaka tomu je 
možné aj jednoduché sieťové prepojenie s aplikáciami 
IFTTT alebo s aplikáciami, ako napríklad hlasové ovlá-
danie Alexa.

Jednoducho individuálne ovládanie miestností
21 °C v obývačke, 24°C v kúpeľni a 18 °C v spálni – 
pomocou regulátora EasyControl ich môžete ovládať 
bez námahy. Jednoducho zadáte želanú teplotu pre 
každú miestnosť a hotovo. Jedinou prídavnou 
technikou, ktorú potrebujete, sú termostatické 
hlavice Bosch.

Viac informácií nájdete na
www.bosch-easycontrol.com
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Chyby a technické zmeny vyhradené.


