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Easy
De slimste 

thermostaat



Nefit Easy

De slimme thermostaat die verder gaat

Nefit Easy is de eerste slimme thermostaat die alleen maar voordelen heeft.  

U krijgt niet alleen een stijlvol design en bediening op afstand via een app.  

U krijgt ook de ideale hulp bij energiebesparing, want Easy is ontwikkeld 

door de uitvinders van het hoogrendement verwarmen. Easy is zelflerend  

en bespaart extra energie dankzij geavanceerde aanwezigheidsdetectie via 

smart phones. Dat alles krijgt u zonder contract of abonnementskosten.  

Bovendien is Easy eenvoudig te combineren met andere merken cv-ketels.

Let op: sommige functies van Nefit Easy komen later beschikbaar via automatische software updates.
Voor gebruik met sommige cv-ketels is de Nefit Easy Connect adapter nodig. Kijk op www.nefit.nl/easy  
of Nefit Easy geschikt is voor uw situatie en voor de beschikbaarheid van apps, functies en accessoires.
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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 handbedie-

ning en klokprogramma doet u eenvoudig met aantippen of swipen.

Snel te installeren en zelflerend
Easy is eenvoudig te monteren. En heeft u een recente Nefit 

ModuLine thermostaat? Dan is vervanging door Easy letterlijk 

secondenwerk. Daarna maakt de slimme Easy het u helemaal 

gemakkelijk. Hij leert uw dagelijkse routine kennen en stemt het 

warmtecomfort automatisch af op uw dagritme. 

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

in 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. 

Veilig voor uw privacy
Een belangrijk voordeel van Easy is dat er geen data wordt 

opgeslagen op een externe server. Alle informatie wordt  

bewaard in de Easy thermostaat en op de gebruikte smart 

devices. De onderlinge communicatie is versleuteld.

Easy. Makkelijk te  
bedienen, altijd en overal
De intuïtieve bediening via zijn touch-

screen blinkt uit in eenvoud. Dat geldt 

ook voor de Easy app voor smartphone 

en andere smart devices.

Smart. Zelflerend 
en service op afstand
De zelflerende Easy is al snel beter op 

de hoogte van uw warmtewensen dan 

u zelf. In combinatie met actuele Nefit 

HR-ketels is zelfs service op afstand 

mogelijk.

Efficiënt. De ideale hulp  
om energie te besparen
Easy verlaagt uw gasgebruik automa-

tisch door allerlei slimme oplossingen. 

En u kunt ongehinderd overstappen 

naar een goedkopere energieleverancier.

■ Simpele bediening

■ Met handige app

■ Slim energie besparen
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ontwerp

AWARDS

Publieksprijs

W i n n a a r

Slimme mogelijkheden

Voorzien van unieke, geavanceerde functies

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.

Easy
■ Eenvoudige bediening op afstand: 

via meerdere  apparaten

■ Automatische updates

■ Automatisch individuele voorkeuren

 (voor 1 tot 10 smart devices)

■ Geen batterijen of extra kabels

Smart
■ Aanwezigheidsdetectie  

via smartphones

■ Zelflerende en instelbare  

klokprogramma’s

■ Automatische melding als  

cv-toestel niet goed werkt

■ Meldingen doorsturen naar uw  

installateur met een druk op de knop

■ Service op afstand: uw installateur 

kan uw Nefit cv-toestel controleren 

en resetten 

Efficiënt
■ Voorkomt onnodig verwarmen

■ Eco-indicator: helpt u  

extra energie besparen 

■ Inzicht in uw gasverbruik voor  

verwarming en warm water

Let op: sommige functies van Nefit Easy komen later beschikbaar via automatische software updates.
Voor gebruik met sommige cv-ketels is de Nefit Easy Connect adapter nodig. Kijk op www.nefit.nl/easy  
of Nefit Easy geschikt is voor uw situatie en voor de beschikbaarheid van apps, functies en accessoires.



Easy is geschikt voor:
■ iPhone, iPad 

■ Android smartphones en tablets

■ Andere smartphones en tablets,  

en overige computers via internet  

(met alle HTML 5 webbrowsers) 

■ Samsung Smart TV 

■ Zelf lerend

■ Aanwezigheidsdetectie

■ Service op afstand

Gratis opties
■ Grafische weergave gasgebruik

■ Openhaardfunctie (andere kamers blijven warm)

■ Douchetimer (bij Nefit combiketels zonder voorraad)

■ Een extra klokprogramma 

(handig bij wisselende dagindelingen)

■  Weersafhankelijke regeling (geen buitenvoeler nodig)

Kijk op www.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 bericht naar

uw smartphone als er iets mis is, of dreigt te gaan. Met een druk 

op de knop kunt u de melding doorsturen naar uw installateur. 

Vaak kan hij direct zien wat het probleem is, zodat hij beter voor-

bereid op pad kan. Heeft u een recent Nefit cv-toestel, dan kan 

uw installateur (als u daarvoor toestemming geeft) op afstand 

uw cv-toestel testen en resetten. Hij kan dus service verlenen 

zónder bij u aan huis te hoeven komen! Zo makkelijk maakt alleen 

Easy het.   

Tablet

Internet Smart TV

Smartphone

Om gebruik te maken van alle genoemde 
functies is een WiFi-netwerk vereist.



Alle vrijheid

Optimale keuzevrijheid, maximale kostenbesparing

Nefit Easy geeft u meer controle zónder uw keuzevrijheid te beperken.  

Het maakt Easy niet uit van welk merk uw cv-ketel is. Maar wat belangrijker 

is: anders dan de meeste slimme thermostaten is Easy níet gekoppeld aan een 

contract. U bent nergens aan gebonden. Ook daarom is Easy een slimme, 

kostenbesparende keuze.

Let op: sommige functies van Nefit Easy komen later beschikbaar via automatische software updates.
Voor gebruik met sommige cv-ketels is de Nefit Easy Connect adapter nodig. Kijk op www.nefit.nl/easy  
of Nefit Easy geschikt is voor uw situatie en voor de beschikbaarheid van apps, functies en accessoires.



■ Zonder contract

■ Zonder abonnement

■ Lagere kosten

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. Heel simpel, u zult 

zien dat het werkt!

Onafhankelijk met Easy
Voor een gemiddeld gezin kan de overstap naar een andere  

energieleverancier tot een paar honderd euro voordeel per 

jaar opleveren. Die vrijheid wilt u niet kwijt! Met Easy bent u 

niet gebonden aan een energiecontract en betaalt u bovendien 

géén abonnementskosten. 

Inzicht in uw verbruik
Vergeleken met andere slimme thermostaten geeft Easy het 

meest betrouwbare inzicht in het gasverbruik van uw cv-installatie.

Door de Easy app uit te breiden met grafische weergave van 

uw gasgebruik, ziet u onder meer in één oogopslag of u zuiniger 

stookt dan het jaar ervoor. 

Combineren is easy!
Easy kan worden aangesloten op alle actuele Nefit HR-toestellen:

TrendLine, TopLine, ProLine, ProLine NxT (Easy Connect nodig), 

BaseLine en daarnaast ook op Nefit SmartLine. Heeft u een Bosch 

cv-ketel? Dan kunt u Easy in de meeste gevallen zo aansluiten.    

Easy Connect
Voor sommige Nefit-typen en andere merken cv-ketels is de Easy 

Connect adapter (accessoire) nodig om de Easy thermostaat aan 

te sluiten. Kijk op nefit.nl/easy voor meer informatie.

Zonneboiler 
Is op uw cv-toestel een zonneboiler aangesloten?  

Ook dat is geen probleem voor Easy.  

Kijk voor informatie over ondersteunde toestellen, 
video’s, updates en meer op de website. 

www.nefit.nl/easy

Nefit Easy is te gebruiken in combinatie met de meeste typen en merken cv-ketels

Click & play
Easy is gemakkelijker te installeren dan vergelijkbare  

thermostaten. Bekijk de video’s op www.nefit.nl/easy. Heeft 

u een Nefit ModuLine 100-400 thermo staat? Dan klikt u de 

Easy thermostaat in één tel op de bestaande grondplaat!



Nefit laat u nooit
in de kou staan

Nefit houdt Nederland warm
Als eerste ter wereld bracht het Nederlandse merk Nefit de HR-ketel op de markt. Daarmee 

zette Nefit de trend voor energiebesparende warmteoplossingen. Nefit is al jaren het meest 

gerenommeerde merk in de Nederlandse markt. Meer dan een miljoen huishoudens en 

zakelijke klanten vertrouwen dagelijks op onze producten. In ons productie- en kenniscentrum 

in Deventer werken we aan een breed scala duurzame oplossingen voor heel Europa. 

Het complete Nefit-assortiment vindt u op www.nefit.nl.

De absolute zekerheid van Nefit
HR-ketels maken steeds vaker deel uit van systeemoplossingen. Duurzame systemen,  

die gebruikmaken van zonne-energie en warmtepomptechnologie. Kiezen voor Nefit biedt 

zekerheid. Voor alle componenten van het systeem is er één aanspreekpunt: de Nefit 

serviceorganisatie, die elke dag haar reputatie als betrouwbare partner voor installateurs 

en gebruikers waarmaakt. 

Meer weten? Neem contact op met uw Nefit Dealer of met Nefit Consumenten Service.

Nef it ModuLine Easy

Postbus 3, 7400 AA Deventer, Nefit Consumenten Service: 0570 - 67 85 00 

E-mail: consument@nefit.nl, Website: 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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