
Termostatul de cameră Control CT100 
Bucuraţi-vă de pe acum de confortul 
termic al viitorului



Inteligent şi atrăgător
Design modern şi control confortabil de la distanţă al centralei termice cu ajutorul 
smartphone-ului: termostatul de cameră Bosch Control CT100. Cu acesta puteţi nu 
doar controla confortabil încălzirea şi prepararea apei calde menajere folosind 
aplicaţia, ci şi să economisiţi energie. Iar cel mai important aspect: termostatul este 
compatibil cu aproape toate centralele termice murale pe gaz Bosch, fabricate 
începând cu 2007.*

Modul auto-învăţare
Termostatul memorează comportamentul 
zilnic al utilizatorului. Acesta adaptează în 
mod automat funcţiile de încălzire 
programate şi, astfel, vă optimizează 
consumul de energie.

Funcţia de detectare a prezenţei
În funcţie de poziţia smartphone-ului 
dumneavoastră, termostatul poate 
detecta dacă sunteţi acasă. De îndată 
ce constată că sunteţi acasă, acesta 
activează încălzirea. Atunci când 
plecaţi de acasă, Control CT100 scade 
automat nivelul de încălzire.

Temporizator pentru duş
Este atât de uşor să limitaţi consumul de 
apă caldă menajeră în timpul duşului: 
alegeţi pur şi simplu o perioadă de timp 
în care să se furnizeze apă caldă 
menajeră pentru duş.

* Lista detaliată de produse compatibile este disponibilă la adresa 
http://www.bosch-climate.ro/produse/automatizari/termostate-cu-conexiune-la-internet/ct-100.html
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Siguranţa datelor
Orice date înregistrate de centrala termică sunt 
stocate în termostat şi în smartphone-ul 
dumneavoastră. Datele nu sunt stocate pe medii 
externe. Persoanele străine nu au acces la datele 
dumneavoastră. Transmiterea datelor se realizează în 
mod securizat, prin internet, acestea fiind criptate.

Afişarea consumului de 
energie
Câtă energie consumaţi 
acasă pentru încălzire şi 
pentru prepararea apei calde 
menajere? Cu doar câteva 
click-uri în cadrul aplicaţiei 
instalate pe smartphone vi se 
afişează detaliat consumul de 
energie. Datele sunt stocate 
în termostat şi pot fi accesate 
chiar şi după câţiva ani.

Recunoaşterea condiţiilor 
meteorologice
Termostatul poate folosi 
informaţiile meteorologice 
despre localitatea 
dumneavoastră, preluate de 
pe internet, pentru a 
gestiona nivelul de încălzire 
în funcţie de temperatura 
exterioară. Astfel, un senzor 
exterior suplimentar devine 
inutil.
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Cum puteţi reduce cu uşurinţă costurile de încălzire
Printre punctele forte deosebite ale termostatului 
Control CT100 se numără şi economia de energie. Este 
suficient să apăsaţi un buton şi aplicaţia vă va afişa 
consumul de energie pentru încălzire şi pentru 
prepararea apei calde menajere. Astfel, puteţi 
recunoaşte mai uşor potenţialul de economisire a 
energiei din locuinţa dumneavoastră. Directiva ErP 
privind proiectarea energetică a produselor cu impact 
energetic pleacă de la premisa că o automatizare 
inteligentă, precum Bosch Control CT100, 
îmbunătăţeşte eficienţa centralei dumneavoastră 
termice cu până la 4%. Iar atunci când folosiţi centrala 
în modul Eco, economisirea energiei în locuinţa 
dumneavoastră este programată în prealabil.

Deştept: funcţia de detectare a prezenţei
Internetul face posibil acest lucru: termostatul poate 
identifica dacă sunteţi acasă, prin localizarea 
telefonului dumneavoastră. În cazul în care funcţia de 
detectare a prezenţei este activată, termostatul 
comută automat centrala pe un nivel ridicat de 

încălzire atunci când vă aflaţi în casă. De îndată ce 
părăsiţi casa, automatizarea scade nivelul de încălzire. 
Folosind programul de temporizare al termostatului 
puteţi observa intervalele orare în care funcţia de 
detectare a prezenţei este activă pentru ca, de 
exemplu, aceasta să fie dezactivată automat în timpul 
nopţii.

Inteligent: modul auto-învăţare
Automatizarea Control CT100 învaţă singură. 
Termostatul observă, memorează comportamentul 
zilnic al dumneavoastră şi controlează automat 
centrala termică astfel încât să consumaţi cât mai 
puţină energie, dar menţinând un confort termic 
constant.

Iscusit: temporizatorul pentru duş
Un membru al familiei a uitat din nou de noţiunea 
timpului când era la duş? Pentru a minimiza consumul 
de apă caldă menajeră, cu ajutorul temporizatorului 
puteţi seta o limită de timp pentru furnizarea apei calde 
menajere la duş.

Genial de simplu, pur şi simplu genial

Căutaţi un termostat de cameră inteligent cu multe funcţii utile şi un design modern, atrăgător? Atunci 
Bosch Control CT100 este dispozitivul perfect pentru dumneavoastră. Termostatul poate fi utilizat uşor 
şi confortabil, iar prin intermediul aplicaţiei instalate pe smartphone vă oferă diverse funcţii inteligente 
de economisire a energiei, pentru a vă ajuta să reduceţi cât mai mult posibil factura de energie.

Noua directivă privind proiectarea energetică 
a produselor cu impact energetic pune capăt 
tehnologiilor ineficiente de încălzire

ErP 2015. În spatele acestei abrevieri se află o nouă directivă UE 
privind produsele cu impact energetic. Aceasta reglementează totul, 
prevăzând cerinţe stricte privind eficienţa energetică a soluţiilor de 
încălzire şi de preparare a apei calde menajere. Pentru centralele 
termice vechi se anunţă vremuri grele. De aceea, acesta este 
momentul potrivit pentru a vă îndrepta către centralele cu 
condensare, mai eficiente energetic!

Pe scurt: câtă energie consumă noua mea centrală termică?
Începând cu septembrie 2015, soluţiile de încălzire şi de preparare a 
apei calde menajere trebuie să aibă o etichetă privind eficienţa 
energetică, aşa cum ştiţi deja de la electrocasnice, de exemplu de la 
maşinile de spălat sau frigidere. Pentru dumneavoastră, acest lucru 
înseamnă că în baza culorilor diferite şi a literelor, pe viitor veţi putea 
recunoaşte imediat eficienţa energetică a unui produs.
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Termostatul Control CT100

Ca termostat de cameră sau ca regulator de 
temperatură cu senzor exterior: alegerea vă aparţine
Puteţi folosi Bosch Control CT100 în două moduri 
diferite.

1. În funcţie de temperatura ambientală: termostatul 
se adaptează în funcţie de temperatura ambientală 
setată.
2. În funcţie de condiţiile meteorologice - de 
temperatura exterioară: termostatul identifică automat 
informaţiile privind condiţiile meteorologice. Astfel, 
puteţi seta termostatul în funcţie de condiţiile 
meteorologice, folosind internetul, chiar dacă nu 
deţineţi un senzor exterior. Automatizarea controlează 
centrala termică folosind informaţiile meteorologice 
locale, preluate de pe internet.

Versatil şi atrăgător

Bosch Control CT100 nu impresionează doar la capitolul calităţi intrinseci, ci şi datorită exteriorului 
atrăgător. Designul modern al ecranului tactil cu suprafaţă vitrată neagră face din ecran una din 
caracteristicile atractive ale locuinţei dumneavoastră. În plus, tehnologia inovatoare şi flexibilă vă oferă 
mai multe posibilităţi de a comanda centrala termică.

21,0

20,5

Temperatura ambientală dorită
Temperatura ambientală dorită este afişată 
doar atunci când aceasta diferă cu mai mult 
de 0,5° C faţă de temperatura ambientală 
măsurată.

Temperatura ambientală măsurată
Afişează temperatura ambientală actuală 
înregistrată de senzor.

Economie de energie
Frunza verde de pe afişaj indică faptul că 
funcţia de economisire a energiei este 
activată.

Comandă manuală activă
De îndată ce aţi activat aplicaţia şi aţi 
început să utilizaţi funcţiile, pe ecran va 
apărea o mână.

Programul de temporizare
Puteţi specifica anumite intervale de timp 
pentru a creşte şi a reduce nivelul de încălzire 
al centralei. Simbolul ceasului indică faptul că 
programul de temporizare este activ.

Instalare extrem de simplă
Pe cât de inteligentă este utilizarea, pe atât de simplă 
este montarea. Termostatului este montat pe perete în 
câţiva paşi simpli şi poate fi deja folosit. Instalarea este 
deosebit de facilă, dacă aveţi montat deja unul dintre 
termostatele Bosch CR100, CW100 sau CW400: 
ecranul tactil al noului termostat va fi montat pe placa 
de montaj cu câteva cleme şi totul este gata!

Condiţii tehnice
Control CT100 poate fi utilizat fără probleme cu 
aproape toate centralele termice pe gaz Bosch, 
fabricate începând cu 2007: lista detaliată cu produse 
compatibile este disponibilă la adresa http://www.
bosch-climate.ro/produse/automatizari/termostate-cu-
conexiune-la-internet/ct-100.html. Dacă deţineţi una 
dintre aceste centrale termice, puteţi oricând să o 
completaţi cu acest termostat.
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Sursă de căldură

Control CT100 Router W-LAN
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Smartphone

Smartphone

Internet
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Structura sistemului cu 
Bosch Control CT100
Condiţia pentru a putea utiliza 
Control CT100 este să aveţi acces 
la internet. În plus, pentru utilizarea 
aplicaţiei aveţi nevoie de un 
smartphone Apple® sau un 
smartphone cu sistem de operare 
Android. Puteţi instala aplicaţia, în 
paralel, pe un număr de până la 5 
terminale mobile diferite. Orice 
date înregistrate de centrala 
termică sunt stocate în termostat şi 
în smartphone-ul dumneavoastră. 
Datele nu sunt stocate pe medii 
exterioare. Persoanele străine nu 
au acces la datele dumneavoastră. 
Transmiterea datelor se realizează 
în mod securizat, prin internet, 
datele fiind criptate.

Înlocuirea cu uşurinţă a termostatelor

Pasul 1: montaţi suportul
Din câteva mişcări aţi montat suportul 
pe perete.

Pasul 2: glisaţi ecranul tactil al 
termostatului şi activaţi-l
Acum trebuie să glisaţi Control CT100 
pe suport. Montarea se realizează cu 
uşurinţă.

1. 2.
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