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Gebouwbesturing was 
nog nooit zo mooi_
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01  Roestvrij staal
02  Grafiet
03  Satijngoud
04  Roségoud
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Overzicht Busch-SmartTouch® 10“ 

Groot beeldscherm:  
10-inch IPS-beeldscherm met een resolutie van 
1.280 x 800 pixels. Het platte, slanke frame  
van echt metaal ligt vlak tegen de wand (14 mm) 
en is verkrijgbaar in vier elegante kleuren (roestvrij 
staal, grafiet, satijngoud en roségoud) en naar 
keuze met zwart of wit glas. Zo kan het naadloos 
in elk interieur geïntegreerd worden. 

Wifi-verbinding:
»  Voor Busch-free@home® in eerste instantie  

een paneel zonder busaansluiting
»  Verbinding met Busch-Welcome®-deur-

communicatie voor bediening op afstand
»  Weergave van de weersverwachting voor  

de komende vijf dagen

Integratie:
Regel, bewaak en beheer het hele systeem  
met één apparaat, zoals verlichting, zonwering, 
verwarming en airco. Voorzien van twisted pair- 
aansluitingen voor talloze integratiemogelijkheden 
van ABB i-bus® KNX, Busch-free@home® en 
Busch-Welcome®.

Wereldwijde standaard:
Toepassing van KNX-technologie; de wereldwijde 
standaard voor gebouwautomatisering. 



Gebouwbesturing was 
nog nooit zo mooi_

1 Aansluiting voor binaire ingang
2  Aansluiting voor temperatuursensor
3 Netaansluiting/busaansluiting
4 Beldrukker
5 KNX-/Busch-free@home®-aansluiting
6  USB-aansluiting voor firmware-upgrade  

(alleen voor toepassing af fabriek)
7 SD-kaartsleuf
8 Microfoon
9 Luidspreker
10 Temperatuursensor
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Eigenschappen  
Busch-SmartTouch® 10“:
 » Basisfuncties: schakelen,  
dimmen, RGBW-schuifregelaar,  
jaloeziemanagement, RTR,  
tijdschakelklok, scènes, logica en  
aanwezigheidssimulatie

 » Weersverwachting voor  
de komende vijf dagen

 » Foutmeldingen, alarmmeldingen
 » Snelnavigatie, snel vinden  
van de gewenste functie

 » Stroomvoeding via Busch-Welcome®, 
optioneel 24 Volt DC, 500 mA

 » Voor inbouwmontage 6136/07 
inbouwdoos, voor opbouwmontage 
compatibel met de volgende dozen: 
6136/UP, 8136/UP, 8136/01 UP, houder 
voor tafelbevestiging mogelijk

 » SD-kaartsleuf voor screensaver en 
back-ups

 » IP 20, temperatuurbereik: 10 – 55°C 

Functies voor KNX:
 » 450 functies op 25 pagina’s,  
18 per pagina

 » Inbedrijfstelling via SD-kaart  
of KNX-bus

 » Eenvoudige busaansluiting  
via schroefloze stekkers

 » Programmering vanaf ETS 5/6 via 
DCA (ABB/BJE DCA Busch-Smart-
Touch® 10”, verkrijgbaar op KNX.org)

 » Firmware-updates online of  
via SD-kaart

 » Split unit-aansturing/integratie  
mogelijk

 » Geen KNX-wifi-koppeling
 » Max. 3 RTR integreerbaar

Functies voor Busch-free@home®:
 » TP- en wifi-integratie mogelijk
 » Via TP: 18 functies op 1 pagina voor 
basisfuncties van  
Busch-free@home®, zolang bij de 
klant nog geen wifi beschikbaar is

 » Via wifi: Alle functies en apparaten 
van de installatie worden  
gedetecteerd via wifi en het System 
Access Point en automatisch  
weergegeven, net als bij de  
Busch-free@home® APP next.

 » 1 RTR geïntegreerd

Functies voor Busch-Welcome®:
 » Geïntegreerde IP-gateway;  
afzonderlijke IP-gateway overbodig

 » Tot 8 binnenstations
 » Integratie van analoge camera’s  
en IP-camera’s (ONVIF, alleen UDP)

 » Directe bediening van max. 5 KNX-  
of Busch-free@home®-acties

 » SD-kaartsleuf voor videogeheugen  
en uploaden van eigen beltonen

 » Uitgerust met een ringleiding voor 
het doorgeven van audiosignaal naar 
hoorapparaten

BUSCH- 
SMARTTOUCH® 10” ARTIKELNR. BESTELNR.

Wit, roestvrij staal frame ST/U10.1.11-811 2TMA310050W0001

Zwart, roestvrij staal frame ST/U10.1.11-825 2TMA310050B0001

Wit, grafiet frame ST/U10.2.11-811 2TMA310050W0002

Zwart, grafiet frame ST/U10.2.11-825 2TMA310050B0002

Wit, satijngoud frame ST/U10.3.11-811 2TMA310050W0003

Zwart, satijngoud frame ST/U10.3.11-825 2TMA310050B0003

Wit, roségoud frame ST/U10.4.11-811 2TMA310050W0004

Zwart, roségoud frame ST/U10.4.11-825 2TMA310050B0004

Frame voor opbouwmontage wit ST/A10.11-811 2TMA310160W0001

Frame voor opbouwmontage zwart ST/A10.11-825 2TMA310160B0001
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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 vind je op busch-jaeger.nl.

Heb je 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.
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