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diowym. Z jego pomocą można więc ustalić różne 
zakresy temperatury i harmonogramy ogrzewania 
nawet dla 24 pomieszczeń w domu. Nowy system 
daje też możliwość dostosowania pracy urządzeń 
grzewczych do pogody, poprzez podłączenie czuj-
nika temperatury zewnętrznej lub poprzez wyko-
rzystanie informacji pogodowych pobranych z In-
ternetu. Bosch EasyControl CT200 oferuje także 
możliwość programowania czasów podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej.

Innowacyjny design i oszczędności
Nowatorski design regulatora CT200, dostępnego  
z frontem w kolorze białym lub czarnym, jest es-
tetycznie spójny z designem kotłów kondensacyj-
nych Bosch Condens. Poprzez regulator wyposażony  
w dotykowy wyświetlacz z wbudowanym czujnikiem 
ruchu, który ogranicza zużycie energii elektrycznej, 
możemy w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać syste-

mem grzewczym. Drugą opcją jest sterowanie syste-
mem za pomocą urządzeń mobilnych (jedna instala-
cja może być zarządzana z poziomu aż 10 smartfonów 

Oferta Junkers-Bosch poszerzyła się o nowy 
system sterowania pracą kotła grzewczego poprzez 
bezprzewodową komunikację między podłączonym 
do kotła regulatorem a elektronicznymi grzejniko-

wymi głowicami termostatycznymi. Regulator Bosch 
EasyControl CT200 może obsłużyć aż 24 niezależ-
nych stref z indywidualnymi programami czasowy-
mi i 64 głowic termostatycznych w standardzie ra-

Bosch EasyControl CT200 umożliwia sterowanie pracą kotła grzewczego oraz instalacją 
ogrzewania i c.w.u. poprzez bezprzewodową komunikację z elektronicznymi głowicami 
termostatycznymi na grzejnikach. Regulator o nowoczesnym designie zapewnia 
zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej systemu ogrzewania nawet o 5%.

Regulator Bosch 
EasyControl CT200 

Ustawianie idealnej temperatury w pomieszczeniach

System sterowania 
EasyControl
Dotyk komfortu

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Łatwa instalacja i jeszcze więcej możliwości
Instalacja grzewcza z jednym obiegiem podzielonym 
na wiele indywidualnie programowalnych stref 
grzewczych to mniej materiałów instalacyjnych. 
Dzięki bezprzewodowej komunikacji regulatora 
z programowalnymi grzejnikowymi głowicami  
termostatycznymi Bosch (komunikacja radiowa)  
i ruterem internetowym (Wi-Fi) instalacja jest  
niezwykle łatwa. Adaptery zaworów grzejnikowych, 
dostarczane z każdą programowalną grzejnikową 
głowicą termostatyczną Bosch, zapewniają jeszcze 
większą swobodę montażu.

Optymalizacja ogrzewania poszczególnych 
pomieszczeń
21°C w salonie, 24°C w łazience, a 18°C w sypialni 
– dzięki EasyControl po prostu wprowadzasz żądaną 
temperaturę dla poszczególnych pomieszczeń
i gotowe. Wymaganym dodatkowym elementem 
układu są programowalne grzejnikowe głowice 
termostatyczne marki Bosch.
Regulator EasyControl może obsługiwać  
do 20 niezależnych czasowo i temperaturowo stref 
grzewczych, w których może być zamontowanych  
do 64 głowic termostatycznych Bosch.

Optymalizacja efektywności energetycznej 
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania 
ekranu regulatora za pomocą wbudowanego czujnika 
ruchu pozwala ograniczyć zużycie energii  
elektrycznej i ułatwia obsługe urządzenia.  
EasyControl to sterowanie pogodowe  
z automatyczną adaptacją krzywej grzewczej oraz 
system samouczenia się z możliwością wprowadzania 
indywidualnych korekt. Dane pogodowe mogą być 
pobierane z Internetu lub z automatyki kotła po 
podłączeniu opcjonalnego czujnika temperatury 
zewnętrznej. EasyControl CT200 może 
współpracować z kotłem jako samodzielny regulator 
a także bezprzewodowo w systemie z programowal-
nymi grzejnikowymi głowicami termostatycznymi 
Bosch. Inteligentny system EasyControl, przy 
współpracy z trzema lub więcej głowicami  
termostatycznymi Bosch, zwiększa sezonową 
efektywność energetyczną pomieszczeń 
nawet o +5%.
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czy tabletów). Współpraca z urządzeniami mobilnymi 
umożliwia również automatyczne wykrywanie obec-
ności użytkowników w domu i automatyczne dosto-
sowanie temperatury w pomieszczeniach.
 
Oszczędności inwestycyjne
Dzięki bezprzewodowej komunikacji regulatora 
CT200 z elektronicznymi grzejnikowymi głowicami 
termostatycznymi nie musimy instalować w domu 
kilku obiegów grzewczych, co minimalizuje ilość ma-
teriałów i robociznę potrzebne do wykonania insta-
lacji hydraulicznej i elektrycznej. Podczas pracy systemu 
na podstawie informacji o aktualnych i zaprogramowa-
nych wartościach temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach, regulator CT200 analizuje potrze-
by cieplne budynku i przekazuje odpowiednią infor-
mację do kotła, umożliwiając modulację jego pracy 
i ograniczenie zużycia gazu.

Ustawienie idealnej temperatury 
w pomieszczeniach jest niezwykle łatwe

Bosch EasyControl to rewolucyjne rozwiązanie. Dzięki inteligentnej jednostce sterującej  
oraz dedykowanej aplikacji możesz z łatwością regulować temperaturę w poszczególnych  
pomieszczeniach i zarządzać ogrzewaniem budynku.

Inteligentna optymalizacja
EasyControl to inteligentny system zarządzania 
ogrzewaniem, który optymalizuje ogrzewanie  
poszczególnych pomieszczeń i pracę kotła grzewczego 
zapewniając komfortową temperaturę otoczenia oraz 
ciepłej wody. Regulator idealnie współpracuje z kotłami 
Junkers-Bosch wyposażonymi w magistralę EMS2. Przy 
zastosowaniu niewielkiego adaptera może być również  
montowany z kotłami innych producentów 
wykorzystującymi technologię OpenTherm® lub nawet 
najprostsze sterowanie ON/OFF.

Obniżenie zużycia energii nawet o 25% 
Dzięki EasyControl system ogrzewania włącza się  
tylko wtedy, kiedy ktoś jest w domu. Jest to możliwe 
dzięki zintegrowanej funkcji wykrywania obecności. 
Dzięki temu zużycie energii może zmniejszyć się 
nawet o 25% – automatycznie!

Wyjatkowy design
Regulator EasyControl przyciąga uwagę i jest 
prawdziwą ozdobą pomieszczenia. Wyjątkowy 
design, obudowa o zaokrąglonych narożnikach, 
szklany front w kolorze białym lub czarnym  
z dotykowym wyświetlaczem oraz boczne 
podświetlenie ambientowe dyskretnie sygnalizujące 
aktualny stan regulatora, sprawiają, że idealnie pasuje 
on do innowacyjnej linii urządzeń grzewczych Bosch.

Mobilnie sterowanie z aplikacją EasyControl
Obsługa regulatora EasyControl jest niezwykle łatwa 
i intuicyjna. Można go programować za pomocą 
dotykowego wyświetlacza na regulatorze a także 
za pomocą smartfonów oraz tabletów. Mobilną 
aplikację EasyControl można bezpłatnie pobrać 
z App StoreTM (dla systemu iOS) lub Google PlayTM 
(dla systemu Android). Do jednego regulatora można 
bezpłatnie pobrać aplikację nawet dla dziesięciu 
użytkowników. Nigdy wcześniej obsługa układu 
grzewczego nie była tak łatwa.
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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

Nagrody i wyróżnienia:
– German Design Award 2017
– Lider Instalacji 2018 w kategorii "energooszczędność"

Użytkownik otrzymuje większy kom-
fort użytkowania systemu grzewcze-
go, który jest doskonale dostosowany 
do jego potrzeb. Optymalizacja pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej 
oraz zwiększenie sezonowej efektyw-
ności energetycznej ogrzewania po-
mieszczeń nawet o 5% to kolejne zale-
ty systemu EasyControl CT200 Bosch.
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