Nefit ModuLine Easy

Easy
De slimste
thermostaat

Nefit Easy

De slimme thermostaat die verder gaat
Nefit Easy is de meest bekroonde slimme thermostaat van Nederland. Een stijlvol
design dat past in elk interieur. Supereenvoudig te bedienen op afstand via uw
smartphone en tablet en zelflerend. Hij ziet aan de aanwezige smartphones wie
er thuis is en stelt de verwarming automatisch in op de juiste temperatuur. Is er
iets mis met uw cv-installatie? Easy meldt het u direct via de app.
Easy maakt inzichtelijk wanneer er efficiënt wordt verwarmd en hoeveel gas er
wordt verbruikt. De ideale hulp bij energiebesparing, ontwikkeld door de uitvinders van het hoogrendement verwarmen. Dat alles krijgt u zonder contract of
abonnementskosten. Bovendien is Easy eenvoudig te combineren met andere
merken cv-ketels.
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Voor gebruik met sommige cv-ketels is de Nefit EasyControl Adapter nodig.
Kijk op nefit.nl/easy of Nefit Easy geschikt is voor uw situatie.

	Eenvoudige bediening
	Handige app
	Slim energie besparen

Uniek stijlvol design, past altijd
Easy past niet alleen bij de meeste cv-ketels, maar ook bij
elke woonstijl. Het zwartglazen display licht pas op als u in
de buurt komt. De temperatuur veranderen en switchen
tussen handbediening en klokprogramma doet u eenvoudig
met aantippen of swipen.
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AWARDS

2013:

goed industrieel
ontwerp

Publieksprijs

Easy heeft sinds de ontwikkeling in 2012 al vele prijzen
mogen ontvangen.

Makkelijk te bedienen, altijd
en overal. De intuïtieve bediening
via zijn touchscreen en de Easy app
voor smart devices blinken uit in
Snel te installeren en zelflerend. Easy is eenvoudig te

easy

eenvoud.

monteren. Vervanging van een Nefit ModuLine thermostaat
door Easy is zelfs letterlijk secondenwerk. Daarna maakt
de slimme Easy het u gemakkelijk. Hij leert uw dagelijkse

Zelflerend en service op

routine kennen en stemt het warmtecomfort hier automa-

afstand. Easy leert snel uw

tisch op af.

warmtewensen. In combinatie
met actuele Nefit HR-ketels is

Op afstand te bedienen met handige app. Ook als u
buiten de deur bent, heeft u controle over het comfort in

smart

zelfs service op afstand mogelijk.

huis. U kunt zien hoe warm het thuis is. En gaat u eerder of
later naar huis dan anders, dan zorgt u op afstand voor de
juiste temperatuur.

De ideale hulp om energie te
besparen. Easy verlaagt uw gas

Veilig voor uw privacy. Een belangrijk voordeel van

verbruik automatisch door allerlei

Easy is dat er geen data wordt opgeslagen op een externe

slimme oplossingen. En u kunt

server. Alle informatie wordt bewaard in de Easy thermostaat en op de gebruikte smart devices. De onderlinge

efficiënt

ongehinderd overstappen naar
een goedkopere energieleverancier.

communicatie is versleuteld.
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Inzicht in uw verbruik
Indicatie van uw gasverbruik voor
verwarming en warm water.

Klokprogramma / zelflerend
Voor meer comfort en
meer besparing.

App met handige functies
Dankzij automatische updates kunnen
nieuwe functies worden toegevoed.

Service op afstand
U kunt uw installateur op afstand toegang
geven om uw cv-ketel te controleren.

Slimme mogelijkheden

Ontdek de unieke, geavanceerde functies
Nefit Easy is de eerste slimme thermostaat die alleen maar voordelen heeft. Easy
zorgt voor ‘easy living’ en moeiteloos besparen. Hij leert zo snel wat uw wensen
zijn dat u hem niet eens hoeft te programmeren als u dat niet wilt.
Een uniek voordeel van Easy is aanwezigheidsdetectie via de smartphones van
de bewoners. Gaat de laatste de deur uit, dan doet Easy de verwarming vanzelf
omlaag. Ook stemt hij de temperatuur af op persoonlijke voorkeuren. Een voorbeeld: pas als de koukleum van het gezin binnenstapt, gaat de verwarming
vanzelf een graadje hoger. Zo bespaart u automatisch energie.
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Easy is geschikt voor:
	iPhone en iPad
	Android smartphones en tablets

	Zelflerend
	Aanwezigheidsdetectie
	Service op afstand

Uitgebreide mogelijkheden, zoals:
	Grafische weergave gasverbruik
	Openhaardfunctie (andere kamers blijven warm)
	Douchetimer (bij Nefit combiketels zonder voorraad)
	Een extra klokprogramma (handig bij wisselende
dagindelingen)
	Weersafhankelijk regeling (geen buitenvoeler nodig)
	Zondag- en vakantiefunctie
	Energiebesparend warmwaterprogramma
	Cv-ketelservice op afstand
	Meerdere Easy’s beheren via de app
	IFTTT (slimme koppeling met andere apparaten)*
Om gebruik te maken van alle genoemde functies is een
WiFi-netwerk vereist.
*Kijk voor actuele informatie over de beschikbaarheid op nefit.nl/easy.

Service 2.0. Easy zorgt niet alleen slim voor comfort
en besparing, hij houdt ook in de gaten of alles goed
werkt. Hij stuurt direct een bericht naar uw smart-

Easy

phone als er iets mis is. Met een druk op de knop

Eenvoudige bediening op afstand via meerdere apparaten

kunt u de melding doorsturen naar uw installateur.

(tot 10 smart devices). Bovendien onthoudt Easy individuele

Vaak kan hij direct zien wat het probleem is, zodat

voorkeuren en zijn er geen batterijen of extra kabels nodig.

hij beter voorbereid op pad kan. Bij een recent
Nefit cv-toestel kan uw installateur (als u daarvoor

Smart

toestemming geeft) op afstand uw cv-toestel testen

De app herkent via aanwezigheidsdetectie wie er in huis is.

en resetten. Dat is service 2.0.

Daarnaast zijn zowel zelflerende als instelbare klokprogramma’s mogelijk. U krijgt een automatische melding
als iets niet goed werkt. Deze melding kunt u eenvoudig
doorsturen naar uw installateur die uw toestel op afstand
kan controleren en resetten.

Efficiënt
Easy voorkomt onnodig verwarmen en helpt u extra energie
besparen door de eco-indicator. De app geeft u inzicht in
uw gasverbruik voor verwarming en warm water.

Kijk op nefit.nl/easy
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Meer inzicht met Easy
Slimme keuze

Onafhankelijk met Easy. Met Easy bent u niet gebonden
aan een energiecontract en betaalt u bovendien géén
abonnementskosten. Anders dan bij veel andere slimme
thermostaten houdt u alle vrijheid om over te stappen
naar een andere energieleverancier.
Inzicht in uw verbruik. Easy geeft het betrouwbaarste
inzicht in het gasverbruik van uw cv-ketel. Bij Nefit cv-ketels
krijgt u een overzichtelijke grafische weergave van het
verloop van het verbruik. Zo ziet u onder meer in één
oogopslag of u zuiniger stookt dan het jaar ervoor.
Groen blaadje? Goed bezig! Bij een positieve verandering licht het groene Eco-blaadje op, zowel op de thermostaat als in de app. Zo wordt iedereen in huis gemotiveerd
om extra energie te besparen.

Combineren is easy!
Alle actuele Nefit HR-toestellen zijn geschikt.
TrendLine, TopLine, ProLine NxT (met EasyControl
Adapter), BaseLine en daarnaast ook Nefit SmartLine.
Easy maakt betere energieprestaties mogelijk: het energie-

SYSTEEM

Met EasyControl Adapter

XL

label van TrendLine HR-ketels komt zelfs uit op A+.
EasyControl Adapter. Voor sommige Nefit-typen (Ecom
Line HR, Economy HR, ProLine NxT) en andere merken
cv-ketels is de EasyControl Adapter (accessoire) nodig om
de Easy thermostaat aan te sluiten. Kijk op nefit.nl/easy
voor meer informatie.
Click & Play. Easy is gemakkelijk te installeren. Heeft u
een Nefit ModuLine 100-400 thermostaat? Dan klikt u de
Easy thermostaat in één tel op de bestaande grondplaat.
Kijk op nefit.nl/easy voor meer informatie. Naast ondersteunde toestellen vindt u hier video’s, updates en nog veel meer.
De classificatie geeft de energie-efficiëntie aan van Nefit TrendLine HRC25/CW4 II i.c.m. Nefit Easy.
De classificatie van andere producten in deze serie kan eventueel afwijken.
Meer informatie over energielabels vindt u op nefit.nl/energielabel.
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A+
A

Nefit laat u nooit in de kou staan

Kiezen voor Nefit biedt zekerheid
Nefit houdt Nederland warm. Nefit introduceerde als

Nefit staat garant. Miljoenen huishoudens en zakelijke

eerste ter wereld de succesvolle HR-ketel. Tegenwoordig

klanten vertrouwen dagelijks op onze systemen. Nefit heeft

biedt Nefit als onderdeel van de Europese marktleider

alles zelf in huis. Daarom heeft uw installateur maar één

Bosch het meest uitgebreide assortiment voor verwarming,

aanspreekpunt. Onze ervaren serviceorganisatie maakt

warm water en duurzame energie.

elke dag haar reputatie als betrouwbare partner waar.

Zuinig

en duurzaam

Veilig

en betrouwbaar

Investering in de toekomst. Met Nefit investeert u in

Iedereen maakt het wel eens mee: thuiskomen in een

de toekomst. Deskundig advies, installatie en onderhoud

koud huis omdat er iets mis is met de cv-installatie.

door een erkende Nefit Dealer staat garant voor jarenlang

Met de slimme Nefit Easy is dit verleden tijd.

zorgeloos warmtecomfort. Nefit Easy combineert perfect

Easy houdt alles in de gaten en stuurt direct een

met de recente HR-ketels van Nefit. Zo kunt u Nefit Easy

melding naar uw smartphone als er iets mis is

combineren met een Neft TrendLine HR-ketel voor een

Met één druk op de knop waarschuwt u uw

nog groener energielabel. Ook bij vloerverwarming of een

installateur

zonneboilersysteem kan Easy een comfortverhogende en

Uw installateur kan uw cv-toestel op afstand

energiebesparende aanwinst zijn. Vraag uw Nefit Dealer

controleren en sneller zorgen voor een oplossing.

om advies.

Een geruststellende gedachte!
Deze functie is beschikbaar voor de recentere
Nefit-toestellen. Vraag uw Nefit Dealer naar de
mogelijkheden.

Meer weten? Neem contact op met uw Nefit Dealer
of met Nefit Consumenten Service (zie achterzijde
brochure of website).
nefit.nl/easy
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Nefit ModuLine Easy

Energie-efficiency

1

Het verplichte energielabel geeft een indicatie van de

2

energieprestaties van een product. Meer informatie?

3

Kijk op nefit.nl/energielabel.
1

Productinfo: leverancier, merk, type

2

Energie-efficiencyklasse cv

3

Energie-efficiencyklasse warm tapwater

4

Geluidsniveau in dB

5

Vermogen in kW

4

5

Postbus 3, 7400 AA Deventer
Nefit Consumenten Service
T. 0570 602 500
E. consument@nefit.nl
www.nefit.nl
Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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