Bosch
EasyControl

Het eerste wat u zal opvallen aan deze thermostaat, is zijn stijlvolle design.
Een bijzonder mooi touchscreen dat oplicht als u in de buurt komt. Daarbij
is de bediening super eenvoudig. Zo past u de temperatuur aan door slechts
aantippen of swipen. Eigenlijk is het een wonder van eenvoud.
Ook “ziet” de thermostaat wie er thuis is en zorgt automatisch voor de juiste
warmte. De EasyControl is ook met een app te bedienen. Via uw smartphone
of tablet zijn instellingen te wijzigen vanuit uw stoel... maar ook onderweg
kunt u elke gewenste aanpassing doen.
De Bosch EasyControl helpt om energie te besparen en gaat zelfs nog een
stap verder. De thermostaat signaleert een eventuele cv-storing en geeft u
daarvan automatisch bericht. Hesi kan vervolgens op afstand het cv-toestel
uitlezen, testen en resetten. Wat een efficiëntie!

HEERLEN

Koperslager 14
6422 PR Heerlen
045 - 541 22 20

MAASTRICHT

SITTARD/GELEEN

AACHEN

043 - 362 07 05

046 - 474 89 28

+49 241 - 568 77 603
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specificatie

De Bosch EasyControl is een thermostaat met veel voordelen.
U kunt de verwarming handmatig regelen of met een app op
uw smartphone of tablet. Met zijn aanwezigheidsdetectie (op
basis van uw smartphone) wordt de temperatuur automatisch
geregeld. Zijn bediening is eenvoudig. Geen ingewikkelde
functies, of vervelend programmeerwerk. De Bosch EasyControl
maakt het iedereen makkelijk!

Slim geregeld - De Bosch EasyControl reageert direct op de kamertemperatuur. Het verschil met de
gewenste temperatuur is altijd minimaal.
Zone regeling - In combinatie met de slimme radiatorkranen is het mogelijk om de temperatuur in
verschillende vertrekken afzonderlijk te regelen. Met de gratis EasyControl app kan de verwarming voor
maximaal 19 vertrekken worden aangestuurd.
Eco indicatie - Het groene eco-blaadje licht op in het display als u zuiniger verwarmt dan normaal.
Service op afstand - De thermostaat meldt u via de app wanneer er iets mis is met uw verwarming. Als
u dat wilt, kunt u de melding met één druk op de knop doorsturen naar Hesi. Wij kunnen op afstand uw
cv-toestel controleren en resetten (op termijn beschikbaar).
Inzicht in uw verbruik - De app geeft nauwkeurig inzicht in het gasgebruik voor de verwarming en
warm water.
Zelflerend - De Bosch EasyControl onthoudt uw voorkeuren en stelt zichzelf in. Dit geeft een hoog
comfort en energiebesparing zonder dat het u enige moeite kost.
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
stadsverwarming (i.c.m. EasyControl Adapter)

•

Op termijn ook geschikt voor warmtepompen en voor
aansturing van vloerverwarming per vertrek.
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