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Intuïtieve bediening

Een hoogwaardig, superslank aluminiumframe en een glazen 
beeldscherm in zwart of wit – het nieuwe, compacte KNX-
bedieningsapparaat Busch-RoomTouch® is een functionele 
eyecatcher in elke ruimte. Het licht afgeronde frame van 
geborsteld aluminium is subtiel, elegant, heeft de afmetingen 
van 80,3 bij 143,6 mm en is slechts 11 mm dik. Busch-
RoomTouch® kan zowel horizontaal als verticaal worden 
gemonteerd.

De nieuwe Busch-RoomTouch® maakt indruk. Dit intelligente 
bedieningsapparaat voor KNX-gebouwbesturing overtuigt niet 
alleen met zijn vele mogelijkheden, maar ook met intuïtieve 
bediening en een slank design.

De bediening is intuïtief: met de bekende bewegingen 
voor smartphones en tablets, zoals aanraken en swipen, 
kunnen bijna alle smarter home-functies worden bediend. 
Voor het openen en sluiten van rolluiken of jaloezieën 
hoeft bijvoorbeeld alleen maar over het glazen oppervlak 
met capacitief beeldscherm, geveegd te worden.  

Ook voorgeprogrammeerde ruimtescènes, bijvoorbeeld de 
combinatie van licht- en rolluikbesturing, kunnen op deze 
manier worden opgeroepen. 

Voor maximale energiebesparing heeft de Busch-
RoomTouch® een stand-bymodus en een benaderingssensor, 
die het paneel automatisch inschakelt zodra iemand in 
de buurt komt. Daarnaast heeft het apparaat een dag-
en-nachtmodus die ervoor zorgt dat de helderheid van 
het beeldscherm zich aan het licht in de ruimte aanpast. 
Een binaire ingang maakt het mogelijk een conventionele 
lichtschakelaar aan het paneel te koppelen, om bijvoorbeeld 
handmatig verlichting in- en uit te schakelen.

Om een elegante, vlakke uitstraling te creëren is voor de 
Busch-RoomTouch® een speciale inbouwdoos ontwikkeld,  
die ook liggend of staand kan worden geïnstalleerd, 
afhankelijk van de gewenste inbouwsituatie.

Busch- 
RoomTouch®_



Perfecte visuele ervaring Uw voordelen

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: RT/U30.0.11-811*

Bestelnr. 2TMA200050W0010

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: RT/U30.0.11-825*

Bestelnr. 2TMA200050B0008

Met het nieuwe, compacte KNX-bedieningsapparaat 
Busch-RoomTouch® breidt Busch-Jaeger haar 
porte  feuille in de KNX-intallatiesector uit, met 
name in het smarter home-segment. Het apparaat 
is een aantrekkelijke, alternatieve oplossing voor 
gebruikers die de voorkeur geven aan decentrale 
ruimtebesturing. Bovendien scoort het nieuwe product 
hoog dankzij een subtiel, elegant ontwerp, dat perfect 
in elk interieur perfect past.

Horizontaal of verticaal
Afhankelijk van de bouwkundige situatie en de 
wensen van de klant kan het 5“ HD-IPS-touchdisplay 
verticaal of horizontaal worden gemonteerd.

Busch-RoomTouch® 5”, wit glas

Busch-RoomTouch® 5”, zwart glas

* Inbouw-montagedoos noodzakelijk. 
Art.nr.: BOX/U5.11, Bestelnr. 2TMA200160B0002

Demontagegereedschap 
Art.nr.: TZW/U.0.11.CK, Bestelnr. 2CKA006300A1610

 » Tot 30 bedieningselementen in één apparaat
 » Elegant, vlak ontwerp
 » Gemaakt van hoogwaardige materialen als glas  
en metaal

 » Ruimtegebonden en gebruiksvriendelijke bediening
 » Voor de weergave en intuïtieve bediening van de 
volgende KNX-standaardfuncties: schakelen,  
wipschakelaar, dimmen (4-bit en 8-bit),  
schuifregelaar, jaloezie- en rolluiksturing,  
RGBW-bedieningselement, splitunit-bedienings- 
element, standenschakelaar, scèneschakelaar,  
display-element of audiobedieningselement 

 » Verdere functies: 20 storings- en alarmmeldingen,  
10 logische functies, 10 tijdschakelklokken met elk  
6 schakeltijden, 4 scène-actoren, 1 ruimte- 
temperatuurregelaar en afzonderlijke pagina's  
kunnen met een pincode worden beveiligd

 » Statusindicatie, weergave van datum en tijd,  
en weergave van binnen- en buitentemperatuur

 » Ingestelde functies met één hand te bedienen
 » Ingebouwde benaderingssensor 
 » Nachtmodus voor gebruik in het donker  
dankzij ingebouwde helderheidssensor

 » Extreem slanke uitvoering (11 mm)
 » Montagerichting: liggend/staand
 » Montagehoogte: 150 cm

Intuïtieve  
ruimtebesturing

Scan de  
QR code voor de 
online catalogus
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Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op
faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. 
Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van 
de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op
faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. 
Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van 
de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.


