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Bosch EasyREmotE

Aplikacja Bosch EasyRemote przeznaczona jest 
do mobilnego sterowania systemami grzewczy-
mi z regulatorem Cw400 i modułem MB-LAN2 
lub MB LANi. Umożliwia ona komunikację on-line  
(przez internet mobilny lub sieć wLAN) z automa-
tyką sterującą kotłem lub pompą ciepła, obiegami 
grzewczymi i ciepłej wody, czyli możliwość swo-
bodnego programowania żądanej temperatury 
wewnątrz pomieszczeń, ciepłej wody oraz trybu 
pracy. Użytkownik ma również dostęp do informa-
cji o stanie pracy kotła grzewczego, ewentualnych 
nieprawidłowościach, temperaturze wewnątrz  
i na zewnątrz budynku, a w przypadku zastoso-
wania systemu kolektorów słonecznych, do in-
formacji o aktualnym uzysku solarnym oraz do 
danych historycznych. Oczywiście praca źródła 
ciepła w systemie z aplikacją Bosch EasyRemote 

jest w pełni modulowana, co przynosi wymier-
ne korzyści ekonomiczne i wpływa na żywot-
ność kotła. Aplikację Bosch EasyRemote można 
pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store.

Bosch homEcom Easy

Aplikacja HomeCom Easy jest dostępna dla klima-
tyzatorów i pomp ciepła a wkrótce także dla ko-
tłów, systemów solarnych i wentylacji. Aplikacja  

Bosch EasycontRol

Aplikacja Bosch EasyControl zapewnia mobilne 
sterowanie domowym systemem ogrzewania wy-
posażonym w regulator CT200 za pomocą smart-
fona lub tabletu z systemem operacyjnym iOS lub 
Android. Jedynym warunkiem jest dostęp do in-
ternetu mobilnego lub sieci wLAN. System stero-
wany przez Bosch EasyControl może być również 
wyposażony w elektroniczne grzejnikowe głowi-
ce termostatyczne Bosch komunikujące się bez-
przewodowo z regulatorem CT200, umożliwiając 

indywidualne nastawy czasów pracy z zapro-
gramowanymi wartościami temperatury nawet 
w kilkunastu pomieszczeniach. Dzięki przetwa-
rzaniu informacji o aktualnej temperaturze na 
zewnątrz budynku i w pełni modulowanym ste-
rowaniu systemy z kotłami grzewczymi Junkers-
-Bosch wykorzystującymi magistralę EMS2 (BUS) 
i obsługiwane przez Bosch EasyControl osiąga-
ją zwiększoną efektywność energetyczną nawet 
5% (zgodnie z Dyrektywą ErP). Aplikację Bosch 
EasyControl można pobrać bezpłatnie z Google 
Play lub App Store.

Aplikacje mobilne oferowane przez Junkers-Bosch stanowią zarówno 
ułatwienie w obsłudze urządzeń, jak i w znaczący sposób wpływają na 
komfort i efektywność użytkowania nie tylko źródła ciepła, ale całych 
systemów ogrzewania i ciepłej wody.

AplikAcje mobilne bosch

http://www.instalreporter.pl
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nowej efektywności energetycznej to zaledwie 
1%. Najwyższej klasy zestawy regulacji jak np. 
regulator Bosch EasyControl CT200 z minimum 
trzema bezprzewodowo sterowanymi głowica-
mi termostatycznymi ma klasę VIII, co oznacza, 
że udział w sezonowej efektywności energetycz-
nej ogrzewania pomieszczeń to aż 5%.
Ponieważ efektywność zestawu: kocioł plus 
regulator sumuje się, w praktyce oznacza to,  
że w przypadku gazowego kotła kondensacyj-
nego o efektywności energetycznej 94% zasto-
sowanie taniego regulatora-termostatu klasy I 
poprawi sezonową efektywność energetyczną 
zaledwie o 1%, czyli osiągnie 95%, a w przypad-
ku klasy VIII poprawi o 5%, czyli wzrośnie do 99%. 
Oba parametry powinny być deklarowane przez 
producenta regulatora, właśnie w celu łatwej we-
ryfikacji przez użytkownika oraz w celu oblicze-
nia łącznej efektywności energetycznej zesta-
wu urządzeń stanowiących źródło ogrzewania. 
Systemy regulacji oparte na komunikacji EMS2 
(BUS) marki Bosch to szeroka gama sterowni-
ków umożliwiających wysoką klasę regulacji 
systemu ogrzewania. Oprócz wspomnianego 

wcześniej zestawu Bosch EasyControl CT200 
z elektronicznymi głowicami termostatyczny-
mi (klasa VIII, 5%), w ofercie znajdują się regu-
latory pokojowe CR10 i CR100RF (klasa V, 3%), 
CR100RF (klasa VI, 4%) oraz regulatory pogo-
dowe Cw100, Cw400 lub Cw800 (klasa VI, 4%).  
w zależności od potrzeb i konfiguracji elemen-
tów systemu umożliwiają one sterowanie mo-
dulacją gazowego kotła kondensacyjnego, ob-
sługę od jednego do ośmiu obiegów grzewczych 
lub do 20 stref grzewczych, współpracę z sys-
temami solarnymi, podgrzewaniem wody do 
celów sanitarnych oraz zarządzanie zarówno  
z poziomu regulatora, jak i urządzeń mobilnych 
takich, jak smartfon lub tablet. 
Oczywiście wyboru systemu regulacji należy do-
konać w porozumieniu z projektantem lub insta-
latorem. Jednak wiedza o klasie regulatora będzie 
na pewno ułatwieniem podczas podejmowania 
świadomej decyzji odnośnie najbardziej optymal-
nego rozwiązania, zapewniającego wysoki komfort 
użytkowania i efekt energetyczny mający wpływ  
na koszty eksploatacji instalacji.

współpracuje z urządzeniami wyposażonymi  
w moduł do komunikacji zdalnej. Docelowo zastą-
pi wymienione wcześniej aplikacje EasyControl  
i EasyRemote. Za pomocą smartfona możesz  
w dowolnym miejscu i czasie sterować ogrzewa-
niem, ciepłą wodą czy klimatyzacją w Twoim domu.
Przejrzysty interfejs umożliwia przegląd tempe-
ratury zewnętrznej lub pokojowej, trybu pracy, 
parametrów technicznych i komunikatów błę-
du. w przypadku awarii urządzenia automatycz-
nie otrzymasz powiadomienie na swój smartfon. 
Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w użyciu, dzięki 
czemu zmiana temperatury w pomieszczeniu, 
wybór trybu pracy lub ustawienie programu cza-
sowego jest niezwykle łatwe.
wybierz harmonogram, który najbardziej pasu-
je do Twojego stylu życia i dostosuj go do siebie.  
Z HomeCom Easy jest to łatwe i szybkie.

REgulatoRy z klasą 
– systEm REgulacji Bosch

Na rynku dostępna jest cała gama termostatów  
i regulatorów pokojowych oraz pogodowych, które  

na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo po-
dobne. Jak dokonać najlepszego wyboru skoro 
do dyspozycji są termostaty, regulatory, pokojo-
we, pogodowe, ON/OFF, modulacyjne, bez pro-
gramowania, z programowaniem dobowym lub 
tygodniowym, a w perspektywie… rachunki za 
ogrzewanie? Okazuje się, że porównanie regula-
torów przeznaczonych do sterowania kotłem lub 
całym systemem grzewczym nie jest takie trud-
ne. Dyrektywa ErP określa klasy regulatorów tem-
peratury od I do VIII przyporządkowując każdej 
klasie regulatora odpowiedni udział w sezonowej 
efektywności energetycznej ogrzewania pomiesz-
czeń. Najprostsze i najtańsze termostaty pokojo-
we ze sterowaniem ON/OFF (dwupołożeniowym 
włącz/wyłącz) mają klasę I, a ich udział w sezo-
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Przejdź  Więcej o aplikacjach Bosch HomeCom easy

Przejdź  razem zawsze lepiej – urządzenia grzewcze i inteligentne systemy regulacji
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