
Een nieuw gevoel
van vrijheid

Smarter 
Home_

#smartertogether

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
community.busch-jaeger.nl

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

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.

Busch-Jaeger-community
community.busch-jaeger.nl



Smarter Home. Het leven wordt gemakkelijker dankzij
het intelligente netwerk van de Smart Home-technologie.
Onze Smart-Home-oplossingen passen zich aan uw
dagelijkse leven aan en geven een nieuwe dimensie aan
wooncomfort, veiligheid en energiebesparing.

De nieuwe
standaard
voor een
slimmer huis_
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Slimmer, voor een leven 
naar wens

Advies van een expert
Er staat altijd een vakman klaar  
voor een perfect functionerend
Smarter Home.

Prijs-kwaliteitverhouding
We bieden een gunstige  
prijskwaliteitverhouding: onze
geavanceerde systemen bieden
veel functionaliteiten.

Veelzijdigheid 
Wij hebben altijd de passende
oplossing – bij ons kunt u namelijk
kiezen uit verschillende systemen.

Koploper  
Als marktleider op het gebied
van elektro- en installatietechniek
ontwikkelen wij toekomstgerichte  
en -bestendige oplossingen.
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Slimme hulp. Oneindige mogelijk- 
heden voor comfort, veiligheid en
energiebesparing. 

01
 

Smarter Home

Functio na  liteiten_
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Deurcommunicatie 
Vanaf uw bank zien wie er voor de  
deur staat – het Welcome®-deur-
communicatiesysteem biedt veelzijdige 
en comfortabele functionaliteiten die  
u met uw slimme huisbesturing  
combineert.

De deur openen
vanaf de bank_
Comfort. De gewenste verlichting inschakelen, een
comfortabele temperatuur instellen of zonwering
dichtdoen – de functionaliteiten van uw Smart Home
helpen u met deze dagelijkse taken, zodat u geniet
van nog meer comfort. 
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DALI-gateway  
De Busch-free@home® 
DALI-gateway maakt de 
eenvoudige integratie van 
DALI-verlichting in het 
Busch-free@home®- 
systeem mogelijk.

Van het perfecte 
filmavondje tot 
een boek lezen bij 
avondschemering

Lichtsturing
Even de vaatwasser 
uitruimen vraagt om andere 
verlichting dan een intiem 
diner: schakel en dim uw 
lampen individueel of in
scènes.

Jaloeziemanagement
Slimme zonwering zorgt in 
alle ruimtes voor de juiste 
lichtintensiteit, zonder dat  
u deze steeds opnieuw moet 
bedienen.

Het perfecte plaatje
Altijd de juiste sfeerverlich ting, 
temperatuur en geopende 
zonwering: combineer uw 
huisbesturingssysteem zoals 
u dat wilt.

Digitale assistent
Amazon Echo en Sonos 
communiceren naadloos met 
de Smart Home-technologie 
van Busch-Jaeger. Voor nog 
meer comfort. 

Phillips Hue-ledverlichting
Van eenvoudig instellen 
van de helderheid tot de 
intensiteit en kleur. Dankzij 
de naadloze integratie van 
Philips Hue met Busch-Jaeger 
zorgt u eenvoudig voor de 
juiste sfeer in uw Smart Home. 

Uw voordelen
»  Eenvoudig een comfortabele sfeer creëren
» Gebruiksvriendelijke bediening
»  Integratie met Philips Hue, Sonos en  

Amazon Echo
»  Vanuit huis én onderweg bedienbaar 
»  Naar wens verwarmen: individueel per 

tijdstip en ruimte
»  Optionele tijdbesturing van zonwering
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Uw woning is klaar  
voor de toekomst_

Energie. Met onze systemen wordt de
energiebesparing optimaal georganiseerd:  
uw Smart Home stemt verwarming, verlichting  
en zonwering af op uw leefgewoontes en  
schakelt deze alleen in wanneer nodig.

Besturing op afstand  
Altijd weten wat er thuis afspeelt.  
Met onze app controleert u overal  
ter wereld of alle ramen zijn gesloten  
of dat iemand is vergeten het licht uit  
te doen. Zo behoudt u de controle –  
ook als u niet thuis bent.
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Geen onaangename 
verrassingen op de 
jaarrekening van uw 
energieleverancier

Split Unit Gateway
Split unit-airconditioning-
systemen maken  
vraag gestuurde koeling 
van afzonderlijke ruimtes 
mogelijk. 

Verwarming en 
airconditioning
De perfecte temperatuur en
het perfecte klimaat in elke
ruimte en op elk moment van 
de dag wordt gegarandeerd 
door uw Smarter Home-
ruimteregeling.

De klimaatregeling wordt 
nog comfortabeler met 
de Split Unit Gateway: het 
vormt de interface tussen 
het Busch-free@home®-
systeem en airconditioners 
van vele fabrikanten. 

Jaloeziemanagement
Automatisch werkende
zonwering beschermt u in  
de winter tegen kou. In de
zomer blijft de temperatuur
in uw woning lekker koel.

Verwarming en 
binnenklimaat
Efficiënte regeling van de
ruimtetemperatuur met onze 
Smart Home-oplossingen. In 
elke ruimte en op elk tijdstip.

Uw voordelen
»  Geoptimaliseerde energiebesparing 

door een betere isolatie dankzij 
gesloten zonwering.

»  Smart-Home-verwarming in eco-stand 
»  Automatisch uitschakelen van de 

verwarming bij openstaande ramen
»  Vanuit huis of op afstand bedienbaar 

via de app voor smartphone en tablet
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Een slimmer huis  
biedt een veilig thuis_

Veiligheid. Zijn alle ramen gesloten en alle lichten uit? 
Met onze Smart-Home-systemen hebt u altijd zicht op  
uw hele woning, zelfs wanneer u niet thuis bent. Dat geeft 
een veilig gevoel.  

Weerstation  
Het weerstation verzamelt alle
gegevens over het weer en stuurt  
ze naar uw Smart Home-systeem.  
Bij stevige wind gaat de zonwering 
buiten omhoog en zodra de zon schijnt, 
sluit de zonwering automatisch om  
uw woonruimte te beschermen  
tegen direct zonlicht. Handig toch!
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Uw voordelen
»  Snel geactiveerde paniekverlichting
»  Actieve weerbeveiliging bij storm, regen en wind
»  Betrouwbare beveiliging van zonneschermen  

en jaloezieën tegen weersinvloeden 
»  Veelzijdige besturingsmogelijkheden 
»  Actuele weergegevens op smartphone,  

tablet en paneel aan de wand

Uw Smart Home-
systeem biedt 
veiligheid in en 
rondom uw woning

Deurcommunicatie
Wie voor uw voordeur staat,  
is niet alleen zichtbaar op  
uw Smart-Home-paneel, 
maar ook via app op uw 
smartphone of tablet

Aanwezigheidssimulatie
Met de automatische 
zonwering- en lichtbesturing 
lijkt het net alsof er altijd 
iemand thuis is. Wel zo'n 
veilig gevoel. 

Bewegingsmelders
Onze systemen met 
automatische verlichting
voor binnen en buiten
zorgen voor meer veiligheid 
in en rondom uw woning.

Raammelders
Met dit meldsysteem hebt 
u in één oogopslag een 
overzicht van alle ramen.  
De sensoren van dit 
intelligente systeem 
detecteren of de greep in 
de juiste stand staat en 
daarmee of het raam of  
de tuindeur afgesloten is.

Paniekschakelaar 
De paniekverlichting
schakelt alle verlichting
tegelijkertijd in. Vooral  
's nachts schrikt deze 
verlich ting ongewenste 
bezoekers af.
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Het levensreddende
Busch-rookalarm®_

Busch-rookalarm®. Brand is verraderlijk omdat het grootste 
gevaar niet komt van zichtbaar open vuur, maar van rook, 
die zich bij een brand binnen enkele seconden ontwikkelt. 
De rook is vaak nauwelijks zichtbaar, zeer giftig en leidt  
ongemerkt binnen zeer korte tijd tot bewusteloosheid.  
Meestal met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.  
Busch-Jaeger-rookmelders detecteren rookontwikkeling 
tijdig en waarschuwen u met een luid alarmsignaal.

Busch-CO-Alarm
ProfessionalLINE
ProfessionalLINE is een 
koolmonoxide-alar m-  
toestel met elektro-
chemische sensor. Het is 
geschikt voor aansluiting  
op externe systemen  
zoals Busch-free@home® 

via de draadloze module  
Busch-CO Alarm RF in 
combinatie met de  
Buschfree@home®-  
alarmstick.

Busch-free@home®-

alarmstick
Met de Busch-free@home®- 
alarmstick kunnen alle  
Busch-Jaeger-rook-,  
CO- en hittemelders  
via een netwerk in het  
Busch-free@home®-  
systeem worden  
geïntegreerd.

Busch-rookalarm®

Het Busch-rookalarm® wekt 
alle bewoners in huis bij het 
geringste teken van rook – 
luid en direct. De verbinding 
van het Busch-rookalarm® 
met externe systemen  
zoals Busch-free@home®  
in combinatie met de 
Busch-free@home®- 
alarmstick is mogelijk via  
de draadloze module 
Busch-rookalarm® RF.

14 S M A R T E R H O M E F U N C T I O N A L I T E I T EN



Bedien het hele huis
met Home Connect_

Integratie in het huisbesturingssysteem.  
Smarter Home-apparaten van Miele@home en Home Connect  
kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in Busch-free@home®.

Uw voordelen
»  Integratie van tal van Smarter Home-producten  

in het huisbesturingssysteem
» Tijdbesparend
»  Scènebesturing, omdat alle Smart Home- 

apparaten met Miele@home en Home Connect 
autonoom statusmeldingen geven op uw  
mobiele telefoon of paneel

» Statuscheck
» Maximaal gemak
»  Het geofencingsysteem maakt gebruik  

van mobiele telefoontracking om te  
detecteren wanneer geregistreerde  
apparaten het huis verlaten.

Ongecompliceerde
integratie en
bediening dankzij
Busch-free@home®

Alle in het netwerk opgenomen apparaten worden 
met hun pictogrammen in de Busch-free@home® 
APP next en op het Busch-free@homePanel 4,3" 
weergegeven en kunnen van daaruit worden 
bediend. Alle functies kunnen ook rechtstreeks via 
het bedieningspaneel aan de wand worden 
bediend, wat uitsluitend mogelijk is met Busch-
free@home®.

Mogelijkheden voor handig gebruik.  
Volledige interactie is dus mogelijk: 
»  Bediening aan/uit 
»  Status opvragen/tonen (b.v. stand-by)
» Super cool/Super freeze voor koelkast/vriezer*
» Resterende looptijden weergeven
» Scènes toevoegen (bv. alles-uit-schakelaar)
»  Het melden van acties, gebeurtenissen en het 

maken van tijdsprofielen

 * Afhankelijk van type toestel en fabrikant
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Besturing_

Alles onder controle. Bepaal zelf hoe 
u uw Smart Home bestuurt.

02
 

Smarter Home
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Eenvoudige 
besturing  
met één 
hand_

Spraakgestuurd
“Schakel de plafondlamp in de woonkamer in.” 
De app antwoordt: “Oké. De verlichting van  
de plafondlamp is ingeschakeld.” Met behulp 
van de intelligente spraaksturing bestuurt u de 
functionaliteiten in uw woning met uw stem.  
Fijn als u even geen zin hebt om op te staan.

Via het Smart Home-paneel
Het paneel wordt geconfigureerd met uw 
persoonlijke instellingen. Vanaf een centrale  
plek op de muur worden alle functionaliteiten  
in de verschillende ruimtes in huis aangestuurd. 
De bediening van het touchscreen is eenvoudig 
en comfortabel.
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Via de Smart-Home-schakelaar
De schakelaar is de traditionele manier om uw
Smart Home te besturen. Dankzij het moderne 
design en de ruime keuze sluiten onze schake-
laars naadloos aan op elke interieurstijl. Door 
de aange name look en feel en het slijtvaste 
oppervlak is de schakelaar een echte aanwinst 
voor uw interieur. 

Via de cloud 
Met behulp van de app hebt u overal toegang  
tot uw Smart Home. Maak een account aan op 
het myBUSCH-JAEGER-portal en controleer en 
bestuur de meeste functionaliteiten vanaf uw 
telefoon of tablet - ook onderweg.



Smart op maat. Beslis zelf welk 
systeem het beste bij u past.

03
 

Smarter Home

Veelzijdigheid_
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Busch-free@home® is speciaal afgestemd  
op de behoeften van slimme woningen  
en is bij uitstek geschikt voor zowel nieuwbouw  
als renovatieprojecten. Zonwering, licht,  
verwarming, airconditioning en deurcommunicatie 
kunnen gemakkelijk en volgens uw persoonlijke  
wensen worden geregeld. U kunt de functies  
afzonderlijk gebruiken of ze in scènes combineren  
met andere. Dit betekent dat u het type en het  
aantal functies bepaalt dat u op intelligente wijze  
wilt regelen. U hebt ook de mogelijkheid om achteraf  
gewenste functies in te bouwen of andere systemen  
te integreren zoals Sonos of Philips Hue.

Busch-free@home®

Uw slimme 
woning zelf 
inrichten_
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Optimale bescherming  
dankzij netwerken

Intelligente huisbesturing met Busch-free@home®, 
het gestandaardiseerde KNX-systeem of ons  
Busch-Welcome®-deur communicatiesysteem.  
Bij ons vindt u individuele oplossingen die aan uw 
eisen en behoeften voldoen.

Onze systemen

23V EEL ZI J D I G H E I D

Oplossingen rookalarm:
»  Lichtscène starten: licht  

op de vluchtroute aan, 
zonwering omhoog,  
pushberichten naar  
vooraf gedefinieerde 
ontvangers

Oplossingen CO-alarm:
»  Lichtscène starten: zonwering 

omhoog, elektrische ramen 
open, pushberichten naar 
vooraf gedefinieerde 
ontvangers, Hue-verlichting 
gaat rood branden

Meer veiligheid is slimmer. Alle rook-, CO- en 
hittemelders van Busch-Jaeger die te koppelen 
zijn, kunnen heel eenvoudig worden geïntegreerd 
in het comfortabele Busch-free@home®-
huisbesturingssysteem. Daarvoor is naast de 
draadloze modules Busch-rookalarm®  
RF/Busch-CO-alarm RF alleen de Busch- 
free@home®-alarmstick nodig. Deze wordt via  
de USB-poort van het System Access Point 
aangesloten en breidt de functionaliteit van 
Busch-free@home® uit met veel alarmopties 
die eenvoudig en individueel kunnen worden 
geïmplementeerd. Zo schakelt het systeem  
de verlichting van de vluchtroutes automatisch 
maximaal in, opent het zonwering voor een 
betere oriëntatie of zorgt het bij een CO-alarm 
dat de elektrische ramen open gaan voor directe 
ventilatie. Tegelijkertijd zorgt Busch-free@home® 
dat Hue in de rode waarschuwings kleur gaat 
branden en stuurt het systeem pushberichten  
naar een vooraf gedefinieerde ontvangersgroep.



Eenvoudige bediening op afstand
Altijd weten wat er zich thuis afspeelt? Door 
verlichting en raammelders op te nemen in 
Busch-free@home® en gebruik te maken van de 
app, controleert u overal ter wereld of alle ramen 
gesloten zijn en alle verlichting uit is. Zo behoudt u 
de controle – ook als u niet thuis bent.
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ABB/Busch-Welcome®

Ons deurcommunicatiesysteem Busch-Welcome® 
is beschikbaar als stand-alone-oplossing, maar 
ook flexibel te combineren met Busch-free@home® 
of KNX. De veelzijdige oplossingen voor binnen 
en buiten zorgen voor meer veiligheid en comfort 
rondom uw voordeur.

Complete  
veelzijdig   heid.  
Afgestemd op uw 
woonwensen
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Meer dan een Smart Home.  
Wij bieden full service om aan  
uw wensen te voldoen.

04
 

Smarter Home

Voordelen_
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Samen zijn we #smartertogether. In een wereld 
vol nieuwe eisen bewijzen echte kwaliteiten zich 
– vooral ook in samenwerkingen. Betrouwbaar 
en toekomstgericht, wij zijn uw partner voor 
elektrische installaties en Smarter Home-
oplossingen. Altijd met een focus op uw projecten. 
Wij onder steunen u daarin nu met nieuwe 
producten, tools en diensten die precies bij uw 
behoeften passen. Plan ons in, want de slimste 
oplossingen ontstaan in teamverband.

Slimme tools die u nu vooruit helpen:
»  Installateursportaal, de tool voor 

professionals incl. afspraken maken en 
functie voor onderhoud op afstand. 
Schrijf u nu in: busch-jaeger.com/
installerportal

»  Onze online catalogus: Altijd actuele 
productinformatie, maattekeningen, 
aansluitschema's, stuklijsten en nog 
veel meer op busch-jaeger.nl/online-
catalogus 

»  Handige configurators en plannings- 
tools voor het plannen en realiseren  
van Smarter Home-projecten en nog  
veel meer. Kijk voor meer informatie op:  
busch-jaeger.nl.

Vertrouwen heeft 
kwaliteit nodig 
Betrouwbaarheid, vertrouwen en echte kwaliteit 
zijn voor ons geen nieuwe ontdekkingen. Ze zijn 
voor ons vanzelfsprekend en altijd al de maatstaf 
voor ons handelen geweest. Waarden die ons tot 
een verantwoordelijke en gemakkelijk toegankelijke  
partner maken – voor u en uw klanten. Ons doel: 
de beste service, de beste ondersteuning en de 
beste kwaliteit. Wij zijn toegankelijk – zowel online 
als in het echte leven.

#smartertogether
Voor professionals_
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Innovaties die u nu verder brengen:
»  Busch-free@home® flex, onze toekomst-

bestendige en flexibel uitbreidbare Smart 
Room-oplossing.

»  Busch-free@home® APP next met een 
herziene, gebruiksvriendelijke  interface 
en uitgebreide reeksfuncties

»  Busch-axcent® pur in vijf hoogwaardige 
echte materialen en 15 trendy kleuren

»  Schakelaarserie carat® nu ook in fijn 
porselein. 

Weten wat belangrijk is:
»  Bijna CO₂-neutrale en energie-

zelfvoorzienende productie in onze 
vestiging in Lüdenscheid (Duitsland).

»  Uitgebreide netwerken van  
componenten, apparaten en  
oplossingen dankzij OpenAPI- 
platforms. 

»  En nog veel meer.

Individualiteit  
als concept
Alsof ze voor mij gemaakt zijn! Bestaat er een 
groter compliment voor een product? In het  
samenspel van inspirerend design en handige  
functionaliteit creëren wij baanbrekende producten 
die intuïtief te gebruiken zijn en perfect aansluiten 
bij de persoonlijke levensstijl van uw klanten. Het  
is gewoon leuker leven – en natuurlijk werken – 
met onze Smarter Home-oplossingen.

Duurzaam handelen is voor ons de voorwaarde 
voor toekomstbestendige ontwikkelingen.  
Wij richten ons bewust op de huidige levensstijl  
en behoeften van onze klanten en weten zo  
wat belangrijk is – en wat belangrijk zal worden.  
Dit is voor ons de optimale basis om innovatieve 
producten te ontwikkelen op onze bijna CO₂-
neutrale locatie in Lüdenscheid (Duitsland). 
Kostenefficiëntie en constante kwaliteit inbegrepen.

Toekomst met  
perspectief

Link naar onze imagofilm
'Mission to Zero':
youtube.com/
watch?v=eyPFenjome8
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Slimmer,  
door de oplossingen 
van professionals_

Functioneert zoals het moet. Onze Busch -Jaeger- 
installateurs installeren uw Smart -Home-systeem direct 
bij u aan huis. Zo weet u zeker dat alles vakkundig  
is geïnstalleerd en perfect werkt.

Vind het passende  
Smart- Home -systeem  
met de configurator op 
yoursmarterhome.nl
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Uw voordelen 
op een rij

Toekomstgericht
Wij blijven onze intelligente elektro- 
en installatietechniek innoveren en 
ontwikkelen, zodat ze altijd flexibel 
uitbreidbaar zijn en een veilige 
investering voor uw toekomst zijn.

Marktleider
Als marktleider met meer dan  
130 jaar ervaring ontwikkelen  
wij innovatieve en complete 
oplossingen voor de toekomst.

Integratie
Gerichte communicatie tussen de 
systemen zorgt voor meer comfort, 
veiligheid en efficiëntie, voor
een nog slimmer huis.

Service
Uw Smart Home wordt door een 
ervaren elektro-installateur op locatie 
geconfigureerd en in een paar stappen 
geïnstalleerd. Daarnaast krijgt u altijd 
deskundig advies.

Kwaliteit
Onze producten en oplossingen 
voldoen aan de hoogste kwaliteits-
normen en de geldende certificering 
van onafhankelijke controle-instanties.

Individuele oplossingen
Wij bieden maatwerk voor uw
Smart-Home-oplossingen, 
afgestemd op uw wensen en 
behoeften.

Gegevensbescherming
Busch -Jaeger garandeert de veiligheid 
van KNX, Busch -Welcome® en Busch- 
free@home®. De bedrade en draadloze 
componenten van Busch-free@home®, 
de Busch- free@home® APP next voor 
iOS en Android en de toegang op 
afstand via myBUSCH -JAEGER.nl 
werden door de VDE gecontroleerd  
en als veilig bestempeld. 

Garantie
Uw installateur staat ook na de 
installatie klaar voor al uw vragen  
over Smart Homes van Busch-Jaeger.
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Complete veelzijdigheid in design 
Of het nu de look en feel, akoestiek, oppervlakte, kleur of 
het materiaal van de schakelaar betreft: bij Busch-Jaeger 
hechten we veel waarde aan finesse. Aandacht voor detail 
en kwaliteit zorgt ervoor dat we vandaag de dag een 
uitgebreid assortiment aan slimme schakelaars aanbieden. 

Ook onze 
schakelaarprogramma's 
zijn slimmer_
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Decento®

carat®

Busch-dynasty®

pure stainless steel 
impuls

solo®

Busch-axcent® pur

alpha

future® linear

Busch-balance® SI

Reflex SI
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Een duurzame,  
slimme investering_

De installatie goed plannen. Bij nieuwbouw  
of renovatie van uw woning bepaalt u vooraf met uw 
architect en gecertificeerde installateur de omvang  
van de elektrische installatie. En daar stemt u de  
kosten voor een efficiënte installatie op af. 

Vier procent van de bouw-
kosten worden besteed  
aan een conventionele 
elektrische installatie in  
uw woning.

Al voor ongeveer zeven 
procent van de bouwsom 
kunt u uw woning uitrusten 
met het Busch-free@home®-
huisbesturingssysteem.

Vanaf tien procent van 
de bouwsom heeft u al 
de beschikking over een 
KNX-systeem met twee 
functiegebieden (verwarming, 
verlichting et cetera).

Bron: ELEKTRO+
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Samenwerking voor een 
perfect netwerk 
Om het leven in en het netwerk van Smarter 
Homes nog comfortabeler te maken, werkt  
Busch-Jaeger samen met verschillende partners. 



Gebruik de Smart Home Configurator om uw 
eigen Smart Home te plannen. Conventioneel of 
slim. Van stopcontacten tot data-aansluitingen, 
multimedia, licht- en jaloeziesturing, ruimte-
temperatuurregeling tot rookmelders – de 
configurator biedt u tal van ideeën voor uw 
individuele woning. Informeer bij uw erkende 
installateur voor de mogelijkheden.

Creëer een  
Smarter Home_

busch-jaeger.nl Hier vindt u alle informatie  
over onze Smart Home-oplossingen, de Smart  
Home Configurator en een zoekfunctiemogelijkheid  
om een erkende installateur bij u in de buurt te vinden.

Ontdek onze Smart Home-
oplossingen en de veelzijdigheid 
van Busch-Jaeger

Stel uw persoonlijke Smart 
Home samen met de  
Smart Home Configurator

Hoe slim 
moet uw huis 
worden?
–

Beschrijf kort uw gewenste 
woonsituatie voor een  
voorbeeldconfiguratie. Of start een 
individuele planning.

Configurator
Met behulp van onze configurator ontdekt  
u welk Smart Home-systeem het beste  
bij u past.  

Direct naar de Smart 
Home Configurator
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Vind een erkende installateur en verzeker  
uzelf van een betrouwbare installatie
Ga naar busch-jaeger.nl/vind-een-installateur. Vul in 
het zoekveld een naam, bedrijfsnaam of uw postcode  
in en u krijgt een overzicht van de installateurs die 
zich voor ons zoekbestand hebben aangemeld.

Smart Home  
Configurator
Selecteer de gewenste  

oplossing voor uw woning.

02 
Bepaal de gebouwstructuur

03 
Plan de functies

04 
Ontvang projectdocumentatie

Tip:
Naast een individuele planning, 
kunt u op de startpagina ook kiezen 
uit tal van vooraf geconfigureerde 
voorbeeldprojecten.

01 
Kies een schakelaarserie

In een paar stappen  
naar een Smarter Home
Smart Home Configurator 
De nieuwe configurator helpt zowel professionals 
als consumenten om individuele Smarter  
Home-projecten te realiseren. 

Meer informatie over Smarter Homes kunt 
u ook vinden op de social-mediakanalen 
van Busch-Jaeger. Hier ontvangt u ook tips, 
handleidingen en product- en gebruikersvideo's 
over huisautomatisering.
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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
community.busch-jaeger.nl

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

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.

Busch-Jaeger-community
community.busch-jaeger.nl
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Busch-Jaeger NL
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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.
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De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
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aangegeven op de verpakking.
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