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Smart Switch_



De verbinding loopt via een draadloos  
mesh-netwerk. En het gebruik van de  
EnOcean-bluetoothmodule garandeert  
volledige compatibiliteit met alle zogenaamde 
‘EnOcean-systeempartners’. Zo kan de nieuwe 
Bluetooth Smart Switch de verlichting van  
diverse toonaangevende fabrikanten direct 
aansturen, denk aan Casambi, Helvar,  
Vossloh-Schwabe, Xicato en Wirepas.

Inbedrijfstelling met bijvoorbeeld de Casambi-app
De Smart Switches worden via apps van fabrikanten 
als Casambi in gebruik genomen. Deze app is zowel 
voor iOS als Android beschikbaar in de betreffende 
appstores. 

Via de app kan men Casambi-deelnemers zoeken 
en groeperen in netwerken, en de door Casambi-
partners geleverde functies configureren – van 
eenvoudige tot complexe besturing. Dat maakt de 
app dan ook zeer geschikt voor zowel particulier als 
professioneel gebruik.

Mogelijke functies zijn:
 » Kleurbediening (RGBW)
 » Tunable white (instelbare witbalans led)
 » Simulatie van zonsopgang en zonsondergang
 » Kalender en timer (tijdschakelaar)
 » Groepering van verlichting
 » Scènebesturing
 » Reeksen (tijdelijke veranderingen)
 » Gebruik van eigen plattegronden voor  
een betere oriëntatie
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Verlichting

Eindapparaat/wandzender
Router/actor

Netwerk
Onderbroken transmissie
Nieuwe transmissie

Bluetooth is voor Smart Home-netwerken 
bijzonder interessant, omdat de techniek in bijna 
alle smartphones, tablets en zelfs smartwatches 
zit en direct gebruikt kan worden. Daarnaast zijn 
gebruikers bekend met het gebruik van bluetooth, 
bijvoorbeeld voor het koppelen van luidsprekers.

Verbinding via bluetooth_

Bluetooth verbruikt bovendien weinig energie en zorgt 
er zo voor dat bedieningselementen en componenten 
langdurig op batterijen, accu’s of energy harvesting 
werken (zelfvoorzienend).
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Conventionele 
schakelaar

Nieuwe 2-voudige 
afdekramen  

en bedienings  elementen  
monteren.

Wipper en 1-voudig  
afdekraam verwijderen. 

Montageplaat op de wand 
bevestigen.

App Schakelaar EnOcean- 
schakelaar toevoegen

NFC

Bluetooth Smart Switch:  
Ideaal voor achteraf monteren
De Bluetooth Smart Switches kunnen snel en eenvoudig in  
de bestaande elektrotechnische installaties geïntegreerd worden  
of als aparte bedieningselementen gemonteerd worden.
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Bespaar tijd en moeite
De nieuwe Smart Switch sluit perfect aan bij de actuele en 
groeiende plug-and-play-trend. Complexe montage is  
namelijk verleden tijd, want de batterijloze bluetoothzender 
kan direct op de wand gemonteerd worden. Deze werkt 
volledig draadloos en op energy harvesting (zelfvoorzienend), 
en is zonder extra bedrading op elke willekeurige plaats in 
de woning te plaatsen. De ontvanger kan op zijn beurt in een 
centraaldoos geplaatst worden en beide communiceren met 
elkaar via het Casambi-protocol. Voor meer gemak,  
eenvoud en snellere installatie.

Verkrijgbaarheid
De Bluetooth Smart Switch bestaat uit:
Smart Switch-sokkel, 2-voudige wipper, 1-voudig 
afdekraam, en een montageplaat met tussenring. 
De schakelaar is in meerdere schakelaardesigns  
en kleuren verkrijgbaar.

Koppelen aan een netwerk
Na de installatie wordt de schakelaar via de Casambi-
app aan het gecreëerde netwerk toegevoegd. Near-field 
communication (NFC) helpt daarbij. De Casambi Smart  
Switch hoeft alleen maar tegen een smartphone gehouden  
te worden en wordt zo geïdentificeerd. Na het inlezen  
van de taster kun je de volgende functies vrij toekennen: 
lichtsturing, scènes oproepen, groepen sturen et cetera.

Toewijzing van de knoppen
Na toevoeging aan een netwerk kan de Bluetooth 
Smart Switch voorzien worden van vier functies.



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
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