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*  App EasyControl disponível para dispositivos Android 4.2 e IOS9

Temperatura personalizada
 em cada divisão

Eficiência 
energética

conforto dentro 
e fora de casa.

Descubra o controlador EasyControl, 
uma solução simples e inteligente para 
tornar a sua casa mais quente. 

Com o controlador EasyControl, a 
inovação entra em sua casa. 

Função de 
autoaprendizagem

              Graças à função de 
autoaprendizagem, este 
controlador memoriza os hábitos 
de consumo e faz a gestão do 
aquecimento para que tenha 
sempre a temperatura perfeita 
em sua casa.

Fácil 
instalação

              O EasyControl 
destaca-se pela sua simples 
instalação, manuseamento e 
configuração. 

Design 
diferenciador

              O seu design elegante 
e discreto, com ecrã tátil, 
permite instalar o controlador 
em qualquer parte da sua casa.  

               Com o EasyControl é fácil ter a temperatura 
desejada em cada divisão: 21ºC na sala de estar, 19ºC no 
quarto, 20ºC na cozinha. Também é possível combinar o 
controlador modulante EasyControl com as válvulas 
termostáticas Smart para assegurar o conforto da sua casa. 

 Até 25% de redução no consumo e um aumento 
de eficiência energética da instalação de até mais 4%. O 
EasyControl aumenta o desempenho do seu sistema 
graças ao funcionamento modulante e, combinado com as 
válvulas termostáticas Smart melhora a classe da 
eficiência energética do controlador até mais 5%. 

Controlo de 
presença

              Disfrute da liberdade que 
o EasyControl lhe proporciona, já 
que pode reconhecer a posição 
GPS do seu smartphone e dar-lhe 
a temperatura mais acolhedora no 
seu regresso a casa.

Controlo 
remoto

              Seja no seu sofá ou fora de sua casa, pode manusear o 
EasyControl através da aplicação Bosch Control. A aplicação garante um 
controlo contínuo, podendo decidir a temperatura a qualquer momento. 
Permite uma programação semanal tanto para o aquecimento como para a 
água quente sanitária. Adicionalmente, com a aplicação pode ainda 
monitorizar o consumo e em caso de ocorrer alguma anomalia, fazer um 
pedido de assistência técnica imediata através de um simples "clique".
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Termóstato modulante programador com ligação Wi-Fi, para 
controlar o aquecimento e a água quente sanitária.

EasyControl

Contacta con nosotros

Bosch Termotecnologia SA
Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa
Portugal

Características principais: 

u  Cronotermóstato modulante via Wi-Fi compatível com as caldeiras das 
gamas Condens 2300iW, 4300iW, 4700iW, 5300iWT, 6000 W e 8700iW.

u  Possibilidade de programar o aquecimento através da temperatura 
exterior sem necessidade de instalar um sensor exterior (leitura dos 
dados climatéricos da sua zona através da internet).

u  Controlo da instalação de aquecimento de forma remota, através de um 
dispositivo móvel com ligação à internet utilizando a aplicação gratuita 
Bosch Control (IOS e Android). 

u  Possibilidade de ligação sem fios à caldeira através do receptor Control Key.

u  Ligação à caldeira via Bus com acessório K20RF.

u  Classe VI ErP (4% de eficiência energética adicional) e até 5% em 
combinação com as válvulas termostáticas inteligentes.

u  Possibilidade de programar a temperatura ambiente desejada no próprio 
controlador de meio em meio grau, assim como alterar o modo de 
funcionamento entre manual e automático. 

u  Controlo total dos dados. Pode decidir em qualquer momento que 
funções inteligentes quer utilizar, ativando-as e desativando-as a qualquer 
momento. 

u  Possibilidade de instalação em parede ou num suporte de mesa.

u  Disponível em duas cores, preto e branco.

u  Compatível com válvulas termostáticas Smart sem fios, que permitem 
programar um horário individual para cada radiador, através da App 
EasyControl. 

Através da app poderá: 

u  Programar o aquecimento da sua instalação diária ou semanal.

u  Programar o funcionamento de a.q.s. copiando o programa de 
aquecimento ou através do seu próprio programa.

u  Programar períodos de férias.

u  Visualizar consumos de gás da sua instalação para aquecimento e água 
quente sanitária de forma gráfica.

u  Visualizar no controlador: a temperatura ambiente, o programa de 
aquecimento escolhido e os códigos de erro.

u  Programar funções como autoaprendizagem ou deteção de presença.

u  Visualização do modo eco do gerador de calor.


