
Bosch Easy Control CT200
Controlador modulante com 
controlo Wi-Fi

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. 
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Através da app intuitiva 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.
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