
SMARTER HOME

Busch-Welcome® IP 
De nieuwe standaard in 
deurcommunicatie  
–



Busch-Welcome® IP werkt voor video- en audio- 
communicatie met de meest actuele versleutelmethoden. 
Zowel voor de interne communicatie van versleutelde 
tekstberichten als voor de externe communicatie naar  
de clouddienst myBUSCH-JAEGER beloven we de best 
mogelijke bescherming. Dit wordt mogelijk gemaakt 
dankzij de strenge IT-beveiligingseisen van Busch-Jaeger. 
Via de online updatefunctie in myBUSCH-JAEGER kunnen 
ook toekomstige beveiligingsupdates worden uitgevoerd.

Focus op beveiliging
–

App & Cloud
Dankzij de koppeling met  
myBUSCH-JAEGER Clouddienst worden 
alle deuroproepen doorgeschakeld naar 
de mobiele apparaten.



Flexibiliteit van het buitenstation
Bij Busch-Welcome IP® kunt u de buitenstations met een 
eenvoudige klikmodule ook individueel samenstellen. 

Alle Busch-Welcome® buitenstations worden geleverd  
met HD-videocamera, spraakondersteuning en  
bewegingsdetector. Naast de geïntegreerde ringleiding  
is ook de statusweergave in de cameramodule  
geïntegreerd.
 
Het Video touch 5"-buitenstation biedt eveneens een 
intuïtief bedienbaar 5”-touchdisplay met geïntegreerde 
RFID-lezer (MIFARE® DESFire®). Bovendien kunnen  
bedrijven hun logo in het zoekveld integreren.

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: D04011-03

Bestelnr. 2TMA400260W0008

Smart Access Point Pro

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: H81381T-S-03

Bestelnr. 2TMA130010X0027

Video touch 5"-buitenstation

Productoverzicht

Een systeem  
met vele highlights
–



IP touch
De IP touch 7" en de IP Touch 10" bieden met het 
intuïtieve bedieningsoppervlak een uniforme oplossing 
voor Busch-free@home®, ABB i-bus® KNX en Busch-
Welcome® IP. Er zijn twee elegante kleuropties voor de 
nieuwe IP touch van Busch-Jaeger verkrijgbaar: het 
witte of zwarte glas met een hoogglans uitvoering blinkt 
uit in kwaliteit, duurzaamheid en tijdloze esthetiek.

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: H82364-W-03

Bestelnr. 2TMA130050W0016

Binnenstation, IP touch, 7 inch

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: H8237-4B-03

Bestelnr. 2TMA130050B0058

Binnenstation, IP touch, 10 inch

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: 51381SP3-03

Bestelnr. 2TMA130160N0021

BESTELGEGEVENS

Art.nr.: 51381RP1-03

Bestelnr. 2TMA130160N0023

Toetsmodule (knop) 1-voudig

Toetsmodule (touch-module) 3/6-voudig



Wat is  
Busch-Welcome® IP? 
–
Busch-Welcome® IP is een deurcommunicatiesysteem 
dat eenvoudig te installeren en te bedienen Is. Ideaal  
op locaties die hoge eisen stellen aan een systeem. 
Dankzij de vele besturings-mogelijkheden - via het 
binnenstation, de app en browser of via speciale 
oplossingen voor toegangscontrole - is het systeem 
zeer flexibel.

Dankzij de interactie met Busch-free@home® kunt  
u een woning nog slimmer maken.  

Voordelen
 » Modulaire oplossingen
 » Eenvoudige montage en installatie
 » Hoge mate van flexibiliteit in besturing
 » Beeld- en videotransmissie in  
HD (720p)

 » Externe toegang en toekomstgerichte 
updatefunctie via myBUSCH-JAEGER

 » Gestructureerde LAN-bekabeling 

Functies
 » Video-intercoms
 » Conciërgediensten
 » Infodiensten (bijv. bij liftonderhoud)
 » Intercomfunctie 
 » App-koppeling
 » Noodontgrendeling in geval van alarm

Toepassingsgebieden
 » Woningen
 » Appartementencomplexen
 »  Commerciële gebouwen
 » Multifunctionele gebouwen
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Opmerking: Herdruk en fotomechanische reproductie zijn alleen 
toegestaan met onze uitdrukkelijke toestemming. Aan het drukwerk 
van Busch-Jaeger is veel zorg besteed, de informatie is echter niet  
juridisch bindend. De kleuren, afmetingen en uitvoering op alle 
afbeeldingen en foto's van de weergegeven producten zijn niet 
bindend. De meeste producten van Busch-Jaeger zijn wettig gedepo-
neerde handelsmerken. Aan de informatie in deze catalogus kunnen 
geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en aanpassingen ter  
verbetering voorbehouden. Alle producten in deze uitgave die  
voldoen aan de CE-richtlijnen zijn voorzien van een CE-markering  
op de verpakking en het product.

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de  
mogelijkheden van  
Busch-free@home® vindt u  
in deze brochure.

ABB b.v. | Busch-Jaeger
Bezoekadres: Frankeneng 15, 6716 AA EDE
Postadres: Postbus 104, 6710 BC EDE

Support voor consumenten:
Telefoon 088 2600 999

Technische support voor installateurs:
Telefoon  088 2600 900

Busch-Jaeger Benelux
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