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Automatisch meer comfort.
Heel easy.
De slimme thermostaat

EasyControl

2 | Automatisch meer comfort

Perfect warmtecomfort was
nog nooit zo gemakkelijk
Er zijn veel slimme thermostaten, maar deze is anders: EasyControl is misschien wel de
slimste en eenvoudigste thermostaat op de markt. Bovendien ziet hij er goed uit. Hij zorgt
voor de juiste temperatuur in huis. Als u wilt, voor iedere kamer afzonderlijk. EasyControl
past zich automatisch aan uw levensritme aan. Zo bespaart u energie zonder dat u het merkt.
EasyControl is voorbereid op integratie met Smart Home oplossingen*.

Comfort: zo eenvoudig kan het zijn
EasyControl is een unieke, intelligente oplossing.
De thermostaat ziet wanneer er iemand thuis is en zorgt
automatisch voor de juiste temperatuur. Zonder dat u er
zelf iets voor hoeft te doen!
Automatisch minder energie verbruiken
EasyControl voorkomt onnodig verwarmen.
De geïntegreerde aanwezigheidsdetectie maakt dit
mogelijk. Hierdoor kan uw energieverbruik aanzienlijk
lager uit komen –automatisch! Bovendien is in combinatie met Nefit HR-ketels een energielabel A+ mogelijk.
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Elk vertrek afzonderlijk geregeld
In combinatie met de nieuwe slimme radiatorkranen
van Bosch - de Smart Radiator Thermostats - maakt de
EasyControl het mogelijk om de temperatuur in verschillende vertrekken afzonderlijk te regelen. Met de gratis
EasyControl app kan de verwarming voor maximaal 19
verschillende vertrekken afzonderlijk worden aangestuurd.
Steeds slimmer in de toekomst
Met EasyControl haalt u de toekomst in huis. Op termijn
zullen slimme extra functies toegevoegd worden. Zo wordt
EasyControl steeds slimmer. Automatisch, heel easy.
Houd voor meer informatie de website in de gaten.

*Deze mogelijkheden komen later beschikbaar.

Automatisch meer comfort | 3

Eenvoudig en fascinerend
Met zijn stijlvolle design past EasyControl in elk interieur.
Bij bediening met de app licht de Ambient Light status
indicator van de EasyControl op.

Dutch Design
EasyControl is ontwikkeld in het R&D centrum van Nefit
Bosch in Deventer en wordt wereldwijd onder het merk
Bosch op de markt gebracht.
Bosch en Nefit: combineren is easy
EasyControl werkt perfect met Nefit HR-toestellen,
maar ook met andere merken. In combinatie met drie
Smart Radiator Thermostats (Starter Kit) verbetert hij
de energie-efficiency van uw cv-installatie met 5%,
wat resulteert in een energielabel A+.

LAGE RESOLUTIE!

Eenvoudig te bedienen
Met de app kunt u de EasyControl eenvoudig en intuïtief
bedienen. Iedereen kan ermee overweg. En u zult merken:
het was nog nooit zo gemakkelijk om uw verwarming
perfect te regelen!

Kijk voor meer info op
bosch-easycontrol.com

EasyControl: Automatisch meer comfort. Heel easy.

Privacy gewaarborgd, geen data in de cloud
Compatibiliteit
App beschikbaar voor Android (4.2 en hoger)
en iOS (9.0 en hoger) devices
Compatibel met HomeMaticIP (686 MHz), Zigbee
Werkt met alle Nefit en Bosch gaswandketels
van 2008 en later
Ook geschikt voor Nefit en Bosch toestellen
van vóór 2008, cv-toestellen van andere merken
(OpenTherm en AAN/UIT) en stadsverwarming3
Op termijn ook geschikt voor warmtepompen
Op termijn ook geschikt voor aansturing van
vloerverwarming per vertrek
Comfort en gemak
Comfort per vertrek te regelen via de app2
Gemakkelijk in te stellen
Aanwezigheidsdetectie (Geofencing) op basis van 3G/4G
en WiFi
Aanwezigheid gebruikers wordt in het hele huis
gedetecteerd (tot 10 smartphones)
Intuïtieve bediening: swipe & touch
Eenvoudige stap-voor-stap installatie met setup wizard

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 3, 7400 AA Deventer
www.bosch-easycontrol.com
© Bosch Thermotechnik GmbH

Probeer de gratis EasyControl app met demo
Nú in Apple App Store (iOS) en Google Play store (Android)
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In combinatie met Smart Radiator Thermostats van Bosch.
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EasyControl kan tot 19 Smart Radiator Thermostats aansturen.
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In combinatie met EasyControl Adapter.
Kijk op bosch-easycontrol.com onder ‘Functies‘

6720885210-01/2019/25

Energiebesparing en inzicht
Verwarming automatisch lager als
er niemand aanwezig is
Voorkomt onnodig verwarmen van
ruimtes die niet gebruikt worden1
Inzicht in de besparingsmogelijkheden
Gedetailleerde weergave van het
energieverbruik in de app
- Verbruik gerelateerd aan de buitentemperatuur
- Verwarming en warm water afzonderlijk weergegeven
- Weergave per dag, week, maand en jaar
Eco Bar bevordert energiebesparend stookgedrag
Geeft luchtvochtigheid van referentievertrek weer

