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01
 Design
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Busch-Welcome® verenigt design, comfort, efficiëntie en veiligheid in 
perfectie. Nu kunnen woonomgevingen consequent uniform worden 
vormgegeven. Van lichtschakelaar tot deurcommunicatie. Zowel binnen 
als buiten.
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Succesvol design.
Internationaal onderscheiden.

NIeuW!
Met app 

te bedienen
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»  Functie krijgt extra charme  
door design. Zo verweZenlijkt 
Busch-jaeger de meest uiteen- 
lopende persoonlijke wensen.



02
Beschrijving
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Een alomvattend concept. Reeds vandaag de dag vervult Busch-Jaeger de 
wens naar harmonieus op elkaar afgestemde installatieoplossingen. Als 
standaard. Zo kunnen alle binnenposten van de deurcommunicatie passend 
worden geïntegreerd in iedere woonstijl.  
De Busch-WelcomePanel® en de Busch-Welcome® audio-binnenpost met 
hoorn zijn daarom leverbaar in studiowit mat, aluzilver en antraciet mat. De 
Busch-Welcome® audio-binnenpost met infodisplay is verkrijgbaar in studio-
wit, aluzilver, antraciet, alpinwit en wit. En met de nieuwe Busch-Welcome® 
toegangsmodules voor de buitenpost introduceert Busch-Jaeger een nieuw 
type deurslot. De comfortabele en veilige methode voor het betreden van 
gebouwen!
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Busch-Welcome®.
Assortimentsdiepte.

04 05 06

07 08 09

busch-Welcome®

01  busch-WelcomePanel®, studiowit mat,  
als RAL 9016,  
artikelnr. 83220 AP-624

02  busch-WelcomePanel®, aluzilver,  
als RAL 9006,  
artikelnr. 83220 AP-683

03 busch-WelcomePanel®, antraciet mat,  
 als RAL 7021,  
 artikelnr. 83220 AP-681

04  busch-Welcome® audio-binnenpost met display,  
schakelaarprogramma future® linear, studiowit,  
als RAL 9016,  
artikelnr. 83260-84 + 83200 U-101

05  busch-Welcome® audio-binnenpost met display,  
schakelaarprogramma future® linear, aluzilver,  
als RAL 9006,  
artikelnr. 83260-83 + 83200 U-101

06  busch-Welcome® audio-binnenpost met display,  
schakelaarprogramma future® linear, antraciet,  
als RAL 7021,  
artikelnr. 83260-81 + 83200 U-101

07  busch-Welcome® audio-binnenpost, studiowit mat, 
als RAL 9016,  
artikelnr. 83210 AP-624

08  busch-Welcome® audio-binnenpost, aluzilver,  
als RAL 9006,  
artikelnr. 83210 AP-683

09  busch-Welcome® audio-binnenpost, antraciet mat, 
als RAL 7021,  
artikelnr. 83210 AP-681

0201 03

 
Binnenposten
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Mogelijkheden met de inbouwmodules voor 
brievenbussystemen:
» Max. 4 video-buitenposten met max.  

99 beldrukkers     
» Max. 99 woonunits
» In iedere woonunit zijn max.  

4 binnenposten mogelijk,  
onafhankelijk van audio of video

Per videoverdeler-binnen kunnen twee aftak-
leidingen, en de inkomende en doorgaande 
stijgleiding worden aangesloten. 

01  Inbouw-beldrukkeruitbreiding, artikelnr. 83111

02  Cameramodule, artikelnr. 83501-101

03  Inbouw-audiomodule met microfoon  
en luidspreker, artikelnr. 83110

04  Schakelaktor inbouw, artikelnr. 83335 U

01

03

02

04

11 1210

busch-Welcome®

10  busch-Welcome® audio-binnenpost met hoorn, 
studiowit mat, 
als RAL 9016,  
artikelnr. 83205 AP-624

11  busch-Welcome® audio-binnenpost met hoorn,  
aluzilver,  
als RAL 9006,  
artikelnr. 83205 AP-683

12  busch-Welcome® audio-binnenpost met hoorn,  
antraciet mat,  
als RAL 7021,  
artikelnr. 83205 AP-681

 
Buitenposten
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Spreken en luisteren. En indien gewenst ook zien. De Busch-Welcome® 
buitenposten zijn naar wens verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen. 
Alleen als audio-uitvoering of met de comfortabele videofunctie.

0101 02

0403

busch-Welcome®

01  busch-Welcome® video-buitenpost, pure stainless steel  
(geborsteld),  
artikelnr. 83121/1-660

02  busch-Welcome® video-buitenpost, studiowit mat  
(metaal, met coating),  
artikelnr. 83121/1-664

03  busch-Welcome® audio-buitenpost, pure stainless steel  
(geborsteld),  
artikelnr. 83101/1-660

04  busch-Welcome® audio-buitenpost, studiowit mat  
(metaal, met coating),  
artikelnr. 83101/1-664

busch-Welcome® audio-buitenpost – 660 pure stainless steel*

1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 6-voudig 10-voudig 15-voudig

83101/1-660 83101/2-660 83101/3-660 83102/4-660 83102/6-660 83105/10-660 83105/15-660

busch-Welcome® video-buitenpost – 660 pure stainless steel*

1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 6-voudig 8-voudig 12-voudig

83121/1-660 83121/2-660 83121/3-660 83122/4-660 83122/6-660 83124/8-660 83124/12-660

*ook verkrijgbaar in -664 studiowit mat.
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Inbedrijfname zonder pc mogelijk. Directe inbedrijfname zonder extra 
apparaten mogelijk. Comfortabele inbedrijfname met webbrowser mo-
gelijk via Busch-Welcome® IP-gateway, artikelnr. 83342.

100908

0705 06

busch-Welcome®

05  busch-Welcome® buitenpost met vingerafdrukmodule, 
pure stainless steel, oppervlak geborsteld, 
artikelnr. 83100/70-660

06  busch-Welcome® buitenpost met toetsenmodule,  
pure stainless steel, oppervlak geborsteld, 
artikelnr. 83100/71-660

07  busch-Welcome® buitenpost met transpondermodule, 
pure stainless steel, oppervlak geborsteld, 
artikelnr. 83100/72-660

08  busch-Welcome® video-buitenpost 1-voudig met  
vingerafdrukmodule, pure stainless steel, oppervlak  
geborsteld, 
artikelnr. 83122/70/1-660

09  busch-Welcome® video-buitenpost 2-voudig met toet-
senmodule, pure stainless steel, oppervlak geborsteld, 
artikelnr. 83122/71/2-660

10  busch-Welcome® video-buitenpost 3-voudig met  
transpondermodule, pure stainless steel, oppervlak  
geborsteld, 
artikelnr. 83122/72/3-660

Transpondermodule

Voor sleutelkaarten.

Toetsenmodule met dubbele functie

1. Deuropener bedienen door invoeren van pincode

2. Beloproep

Vingerafdrukmodule

Autorisatie door scannen van de vingerafdruk.

Drie integratiemogelijkheden:

»  linesensor
»  er kunnen 64 geBrui-

kers geprogram-
meerd worden.

»  er kunnen 256 ge-
Bruikers geprogram-
meerd worden.

»  aanvullende on-
dersteuning van de 
nFc-technologie 
van smartphones. er 
kunnen 256 kaarten 
geBruikt worden.

» Direct als compleet apparaat bestellen.
» Voor installatie in bestaande systemen:  

toegangsmodule afzonderlijk instellen.
» Individuele modules ook verkrijgbaar  

in -664 studiowit mat.

Meer buitenposten op aanvraag.

compleet overzicht busch-Welcome®  |  13

Busch-Welcome®  |  02 beschrijving



Beschrijving Busch-Welcome®
Systeemoverzicht
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Algemene planningsaanwijzingen:

» Typische kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8
» Buitenposten zijn in twee uitvoeringen beschikbaar: met en 

zonder video
» Een installatie bestaat minimaal uit:
  – 1 buitenpost
  – 1 systeemcentrale
  – 1 binnenpost
» Per woonunit kunnen maximaal vier binnenposten worden 

gerealiseerd. Dat kunnen zuivere audio- maar ook videobin-
nenposten zijn.

» Video- en audio-binnenposten kunnen worden gecombi-
neerd. Dit geldt zowel voor binnen- als voor buitenposten.

» Bij zuivere audio-installaties is een ster- en lijnstructuur 
(doorlussen) mogelijk.

» Bij video-installaties moeten op de knooppunten video-
verdelers worden geïnstalleerd.

» Bij video-installaties is ook een lijnstructuur mogelijk.
» Bij zuivere audio-installaties kunnen echter reeds video-ver-

delers ingebouwd of voor ombouw gebruikt worden, zodat 
een uitbreiding van audio naar video mogelijk is.

Mogelijkheden met de design-deurposten: 

» Met video zijn maximaal 12 woonunits mogelijk.
» Zonder video zijn maximaal 15 woonunits mogelijk.
» Bij gebruik van de inbouwmodules zijn maximaal 99 woon-

units mogelijk.

Etagebeldrukker

De etagebeldrukker (EBD) hoeft alleen met de eerste binnen-
post te worden verbonden. Ook de overige binnenposten in 
de woonunit ontvangen het signaal van de etageoproep.
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Busch-Welcome® 
audio-buitenpost 

Busch-WelcomePanel®

Busch-Welcome® 
audio-binnenpost 
met hoorn 

Busch-MasterLight®

Busch-Welcome®
systeemcentrale

Busch-Welcome®
videoverdeler binnen, inbouw,
uitvoering: DIN-rail, inbouw
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Busch-Welcome®
Außenstation Video

Busch-Welcome®
Außenstation Audio

Busch-WelcomePanel®

Busch-Welcome®
Innenstation Audio 
mit Hörer

Busch-MasterLight®

Busch-Welcome®
Systemzentrale

Busch-Welcome®
Videoverteiler bauartneutral Innen,
Bauform: REG, UP

Elektrischer Türöffner

Etagenruftaster

Busch-Welcome®  
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De klemaanduiding van de Busch-Welcome®-componenten 
geeft aan op welke buslijn van de installatie ze kunnen worden 
aangesloten.
» Klemmen a2/b2 = apparaten op buitenbus
» Klemmen a1/b1 = apparaten op binnenbus
»  Klemmen a/b = apparaten die zowel op binnen- als buiten-

bus kunnen worden aangesloten.

aansluiting op binnen- en buitenbus van de systeemcentrale

Een Busch-Welcome®-installatie is eenvoudig en gestructureerd opgebouwd en bestaat uit minimaal drie apparaten: een 
buitenpost, een systeemcentrale en een binnenpost. Er is slechts één systeemcentrale die voor audio- en video-installa-
ties wordt gebruikt. 

Audio-buitenpost 
8310x/x-xxx

Video-buitenpost  
8312x/x-xxx

Inbouw-beldrukkeruitbreiding 
83111

Videoverdeler-buiten voor montage op 
DIN-rail 83325/2

Schakelaktor deur/licht
83330

Schakelaktor voor 
inbouwdoosmontage
83335 U

Toegangsmodule vingerafdruk*
83170-660

Toegangsmodule toetsenbord*
83171-660

Cameramodule en inbouw-audiomodule
83501-101 en 83110 

Toegangsmodule transponder* 
83172-281

Audio-binnenpost met hoorn
83205 AP-xxx

Audio-binnenpost
83210 AP-xxx

Binnenpost 83200 U

Busch-WelcomePanel®
83220 AP-xxx

IP-gateway voor montage 
op DIN-rail 83342

Extra voeding
83310

Videoverdeler-binnen
83320/2 U

Videoverdeler-binnen  
voor montage op DIN-rail
83320/2

Schakelaktor voor 
inbouwdoosmontage
83335 U

buitenbus binnenbus

Directe aansluiting van deuropener

a1
b1

a2
b2

Tö

Busch-WelcomePanel
83220 AP-xxx

IP-Gateway REG
83341

Zusatzspannungsversorgung
83310

UP-Schaltaktor
83335 U

Innenstation Audio
83210 AP-xxx

Innenstation 83200 U

Außenbus

Videoverteiler 
Innen
83320/2 U

Videoverteiler 
Innen REG
83320/2

Innenstation Audio Hörer
83205 AP-xxx

Innenbus

»  echt 2-draads systeem voor audio en video 
➔ iedere installatie (Bel- oF radiodistriButie-/omroepsysteem) 
kan worden vervangen door Busch-welcome®, ZelFs met  
video.

»  er kunnen gemengde installaties met audio en video worden 
uitgeBouwd. 

»  inBedrijFname door één persoon. programmeergereedschap: 
schroevendraaier. 



»  uitBreiding van een Bestaande Binnenpost.

»  videoFunctie op smartphone (Bij Bestaande video-
Buitenpost).

»  als alternatieF kan ook een dect-teleFoon met 
android-Besturingssysteem worden geBruikt. 
http://www.gigaset.com/de_de/shop/gigaset-
sl930a.html 

»  alle geZinsleden voordelig integreren.

»  geBruik in huis en onderweg.

»  router hoeFt niet te worden geconFigureerd. 
verBinding via het platForm my.BUSCH-JAEGER.nl 

»  verBindingsopBouw in Beide richtingen moge-
lijk:

 1.  Bij het indrukken van de Beldrukker naar mo-
Biele apparaten.

 2.  vanaF het moBiele apparaat doelgericht 
naar een Bepaalde Buitenpost.

»  het portaal kan gratis worden geBruikt.

 
App / IP-gateway en my.BUSCH-JAEGER.nl 
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Alternatieve binnenposten. Meer flexibiliteit. 

Als de kosten voor een video-buitenpost gelijkmatig over de woonunits worden verdeeld, zijn deze zeer laag en kan iede-
re bewoner individueel beslissen of hij al dan niet de videofunctie wil gebruiken en hoe hij deze wil gebruiken (paneel of 
IP-gateway):
Prijsverschil buitenpost aan de hand van het voorbeeld van een gebouw met zes woonunits:

Prijs video-buitenpost 6-voudig wit 83122/6-664 € 1135,20 
Prijs audio-buitenpost 6-voudig wit 83102/6-664 €   304,44 

Verschil €   830,76

➔ Meerprijs per woonunit voor de video-optie ca. € 138,46

Alternatieven voor appartementencomplex

my.BUSCH-JAEGER.nl

Mobiel met de deur  

communiceren in huis

DECT-telefoon met Android-

besturingssysteem

Tablet

Mobiel met de deur 

communiceren  

onderweg

01

03
02

11

08 06

07

06



»  verBindt de deurcommunicatie met de teleFooninstallatie.

»  via een teleFooncentrale met analoge aansluiting is de  
verBinding met andere deelnemers mogelijk Zoals: 

 » andere analoge teleFoons

 » dect-teleFoons

 » isdn-teleFoons

 » moBiele teleFoons

»  met de geselecteerde teleFoons kan de deur geopend oF de  
verlichting ingeschakeld worden.

»  optimale inBouwmogelijkheden door kleine uitvoering: slechts 4 te.

»  eenvoudige inBedrijFname Zonder pc mogelijk.

»  optioneel wordt een comFortaBele inBedrijFname uitgevoerd via de 
weBinterFace van de gateway, artikelnr. 83342

 
Telefoon-gateway

LAN

01

02

03

04

05

06

07

08

1009

01  busch-Welcome® video-buitenpost

02 busch-Welcome® systeemcentrale

03 busch-WelcomePanel®

04 Telefoon-gateway

05 IP-telefoon

06 Smartphone

07 FRITZ!Fon of andere DECT - telefoons

08 Router

09 Analoge telefoon

10 ISDN-telefoon

11 IP-gateway
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Welcome 3D
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Met de Welcome 3D-app kunt u comfortabel thuis testen hoe de pro-
ducten uit de Busch-Jaeger Welcome-serie bij u en uw woonstijl passen. 
De augmented-reality-app verbluft met geniale en eenvoudige func-
ties. De app verrijkt de reële wereld met virtuele objecten en overtuigt 
daardoor met extra voordelen. En het is leuk om te doen...
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Welcome 3D.
Enthousiaste klanten ter plaatse!

Het trackingmotief. Uw toegangskaartje voor de indrukwekkende drie- 
dimensionale visualisering van onze Busch-Welcome® producten. Eenvou-
dig uitknippen, aan de muur plakken en met de gratis Welcome 3D-app 
met de camera opnemen. Fascinerend!

Welcome 3D-app

 »  3D-visualisering in de reële thuisomgeving

Busch-Welcome®

 Welkom thuis.

1. Get the AR app.

2.  Trackingmotief knippen en 
    plakken op een plek waar het 
    product moet worden    
    geplaatst.

Die Zukunft ist da.

 App downloaden
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En zo wErkt hEt!
»  app downloaden.
»  trackingmotieF op het gewenste 

punt aan de wand Bevestigen. 
»  de app starten en de camera van de 

taBlet oF smartphone ca. 30 cm van 
het trackingmotieF houden. 
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04
Configurator
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Moderne deurcommunicatie – moderne planning. De deurcommunicatie 
van Busch-Jaeger opent nieuwe perspectieven: voor algehele veiligheid, 
meer comfort en een modern stilistisch passend design. Met de nieuwe 
Busch-Welcome® configurator bieden we ook voor de planning van een 
deurcommunicatiesysteem een innovatieve oplossing. 
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De Busch-Welcome® configurator.
De efficiënte planning via internet.

Nadat u heeft gekozen voor de gedetailleerde of snelle 
planning, volgen de verdere planningsstappen van de bin-
nenpost, via de buitenpost tot aan het eindresultaat. 

Bij de gedetailleerde planning geeft u nog het soort be-
drading aan om later de projectspecifieke overzichts- en 
aansluitschema's te verkrijgen.

Planning ter plaatse met ieder apparaat 
De nieuwe Busch-Welcome® configurator is een internet-
applicatie die met iedere browser werkt. Installeren of 
latere updates zijn niet nodig. De configurator kan zowel 
op kantoor met de computer als onderweg bij de klant op 
een tablet worden gebruikt. 
Daarmee is het een efficiënt hulpmiddel voor medewer-
kers van een elektrogroothandel en voor elektrotechnisch 
installateurs, architecten en planners. 

» www.Busch-jaeger-conFigurator.nl
» online-tool 
»  geen soFtware-installatie
»  altijd de actuele versie
» onaFhankelijk van de hardware 
»  kan met pc, mac oF taBlet worden  

geBruikt
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gedetailleerde planning 
Ook met de gedetailleerde planning bereikt u snel uw 
doel, bijvoorbeeld als u in een appartementencomplex veel 
identieke appartementen wilt plannen. Bovendien biedt de 
gedetailleerde planning de mogelijkheid om in ieder appar-
tement veranderingen aan te brengen. De snelheid waar-
mee de planning gerealiseerd kan worden is in belangrijke 
mate afhankelijk van het aantal speciale wensen. 

binnenposten  
Leg de indeling van het gebouw vast. Daarna kunt u de 
appartementen uitrusten met binnenposten. Via de filters 
worden de bijbehorende apparaten weergegeven.

Kopieerfunctie 
Met de kopieerfunctie die ook de geprojecteerde appara-
ten omvat heeft u na de definitie van het standaardappar-
tement slechts nog vijf muisklikken nodig om een gebouw 
met twaalf appartementen te plannen. Toch blijft het 
mogelijk om de verschillende appartementen te individu-
aliseren. Als ieder appartement individueel moet worden 
gepland, is het praktisch om appartementen en etages 
zonder apparaten toe te voegen.

1. Definieer het eerste appartement  
    (referentieappartement). 
2. Kopieer de appartementen op één etage. 
3. Kopieer de etages in het gebouw.

Filters 
De snelheid van de planning hangt af van de snelheid 
waarmee de gewenste artikelen worden gevonden. Met de 
filters kunt u het zoeken beperken en het aantal weergege-
ven apparaten aanzienlijk reduceren. 

buitenpost 
Afhankelijk van de planning van de woonunits worden 
meteen de bijpassende buitenposten voorgesteld. Natuur-
lijk kunt u het voorstel afslaan en een ander aantal bel-
drukkers als filter voor de keuzehulp aangeven.

Voorbeelden:

» 6 woonunits buitenpost met 6 beldrukkers

» 7 woonunits buitenpost met 8 beldrukkers

» 20 woonunits buitenpost met inbouwmodules

Bij het kiezen van opbouw- en inbouwbehuizing voor de 
buitenpost wordt de voorkeurskleur symbolisch weergege-
ven. 

Gedetailleerde planning

Tip: Als er zich op één etage in grootte verschillende appar-
tementen bevinden, die verschillend worden uitgerust, voert 
u de individualisatie uit voordat de etages worden gekopi-
eerd. Zo past u de speciale wensen op iedere etage toe.

10 11 12

7 8 9

4 5 6

1
1. Appartement 
plannen

Twee muisklikken om het appartement 
op één etage te kopiëren

Na de planning van het eerste apparte-
ment zijn vijf klikken met de muis 
voldoende voor de planning van de 
binnenposten van een appartementen-
complex met twaalf appartementen.

Eventueel kunnen grotere of kleinere 
appartementen op één etage anders 
worden ingericht voordat de etage 
wordt gekopieerd.
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Plausibiliteitscontrole 
Terwijl u de configuratie invoert, wordt steeds gecon-
troleerd of deze nog plausibel is. U wordt dus al tijdens 
de planning op onmogelijke planningen geattendeerd. 
Bovendien wordt u erop gewezen als planningen niet 
plausibel lijken, bijvoorbeeld als het aantal beldrukkers op 
de buitenpost lager is dan het aantal appartementen. Toch 
kan de planning zo worden afgesloten, zodat ook speciale 
vereisten kunnen worden gerealiseerd.

bedrading 
Het soort bedrading is belangrijk in de gedetailleerde plan-
ning en wel om twee redenen. Enerzijds is dit belangrijk 
voor het maken van de bedradingsschema's, anderzijds 
zijn bij video-installaties afhankelijk van de netwerkstruc-
tuur video-binnenverdelers nodig.

eén appartementstype – één toegangsdeur 
Dat is de eenvoudigste situaties voor de planning heeft 
u amper zestig seconden nodig. Voer het aantal apparte-
menten in en definieer de binnenposten, waarbij nog geen 
verschil tussen audio en video wordt gemaakt. In dit geval 
moeten bij wijze van voorbeeld twaalf appartementen 
worden gepland. 
Bij de buitenposten wordt meteen rekening gehouden met 
het juiste aantal beldrukkers. 
Het resultaat is een stuklijst en een prijs met alle beno-
digde systeemcomponenten.

Verschillende appartementstypen – meer toegangsdeuren 
Als u een appartementencomplex met meer uitrustings-
niveaus plant, kunt u verschillende appartementstypen 
maken, een naam geven en het aantal per type bepalen. 
Daarbij wordt er automatisch rekening mee gehouden, hoe 
de binnenposten over de appartementen worden verdeeld. 
Deze informatie is belangrijk voor de automatische bereke-
ning van de voeding. 

In dit voorbeeld werden negen standaardappartementen 
en een comfortappartement gepland.

buitenpost en bedrading 
Ook buitenposten worden bij de gedetailleerde planning 
aangemaakt. Een bedradingswijze kan niet worden aange-
geven.

Snelle planning

Wat kost eigenlijk een deurcommunicatiesysteem voor een gebouw met twaalf appartementen? Deze of soortgelijke vragen 
moet u snel kunnen beantwoorden. Dat geldt zowel voor elektrotechnisch installateurs als voor medewerkers van een elek-
trogroothandel. Het is belangrijk om zo snel mogelijk betrouwbare prijsinformatie te krijgen zonder systeemcomponenten te 
vergeten. Het is bijvoorbeeld voor het plannen van een installatie belangrijk om te weten of op de aftakpunten video-verde-
lers moeten worden ingezet.
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Resultaat en documentatie

uitgaven 
De resultaten worden direct in de Busch-Welcome® configurator weergegeven en als pdf-document in twee varian-
ten aangeboden. Voor het maken van een offerte of het bestellen van de artikelen bij de elektrogroothandel kunt u de 
stuklijst als PDF-document exporteren.

Documentatie

Uitvoerige 
planningsdocumentatie

Configurator PDF-document

Stuklijst in 
browser

Stuklijst

browser 
In de Busch-Welcome® configurator is het resultaat van uw planning meteen beschikbaar in de vorm van een stuk-
lijst. Zo krijgt u een totaalbedrag van de catalogusprijzen en de subtotalen voor binnen- en buitenposten.

De ‘uitgebreide planningsdocumentatie’ bestaat uit:

» een stuklijst met foto's en prijzen
» totaalkosten worden toegewezen aan productgroepen
» projectspecifiek installatieoverzicht
» projectspecifiek aansluitschema
» bestekteksten
» maattekeningen

Alle informatie is projectspecifiek. Er worden alleen 
bestekteksten en maattekeningen van de geplande appa-
raten uitgevoerd.

Bovendien kan bij de uitgebreide planningsdocumentatie 
de titel gepersonaliseerd worden.
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PDF-document

stuklijst met catalogusprijzen 
Als u alleen prijsinformatie of een stuklijst nodig heeft, is een eenvoudige documentatie voldoende. Deze is inhoudelijk 
gelijk aan de weergave in de Busch-Welcome® configurator en kan als PDF-document snel per e-mail doorgestuurd of 
geprint worden.
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Titel

De documentatie begint met een gepersonaliseerde titel met de naam van uw klant of het bouwproject.

Logo/adres

Hier heeft u de mogelijk-
heid om uw eigen logo 
te plaatsen.

Bovendien worden hier 
automatisch de naam 
en het adres van uw 
bedrijf ingevuld.

Titel / subtitel

Formuleer zelf een titel 
en subtitel

Titelfoto

Met drag-and-drop kunt u hier 
uw eigen titelfoto plaatsen.

Ook de titelpagina kunt u in-
dividueel vormgeven: logo en 
adresgegevens van uw klant 
aangeven, titel en subtitel zelf 
formuleren en zelfs de titelfoto 
opgeven. Uiteraard stopt de 
personalisering niet bij de titel-
pagina. 

Nieuwbouw modelhuis
 Deurcommunicatie

jaNseN
ELEKTRO BV

Jansen Elektro BV
1234 AB MijnPlaats

Mijnstraat 12
Tel: 0123-456789

www.Jansen-Elektro.nl
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Installatieoverzicht

Maattekeningen en afbeeldingen van alle geplande artikelen – dekblad.

uitvoerige planningsdocumentatie 
Uitvoerige documentatie voor het deurcommunicatiesys-
teem is om verschillende redenen zinvol. 
Vooraf krijgt de klant een uitgebreide offerte met de ver-
schillende diensten. Deze professionele presentatie schept 
vertrouwen bij de klant. 
Voor de installatie wordt een gedetailleerde planning 
geleverd waarin rekening wordt gehouden met de ge-
bouwstructuur en de bedrading; de bedrading wordt in een 
individueel overzichts- en bedradingsschema berekend en 
uitgevoerd. U krijgt een op de specifieke installatie toege-
sneden documentatie, die enerzijds voor een eenvoudige 
en eenduidige installatie verantwoordelijk is en die ander-
zijds voor onderhoudsdoeleinden gedetailleerde informatie 
geeft over de wijze waarop het deurcommunicatiesysteem 
is geïnstalleerd en aangesloten.  
 
Bij deze documentatie behoort ook een stuklijst met pro-
ductfoto's.

aansluitschema

Die Zukunft ist da.
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Projecten beheren 

In de Busch-Welcome® configurator aangemelde gebruikers kunnen voorafgaand aan een configuratie of vanuit de lo-
pende configuratie een project maken. Met het projectbeheer kan de gebruiker op ieder moment bestaande configuraties 
hergebruiken en deze veranderen.

Bovendien biedt het projectbeheer de mogelijkheid om 
de planningsdocumenten op basis van de wensen van de 
gebruiker te personaliseren. Daarnaast kan hij binnen het 
projectbeheer informatie beschikbaar stellen, waarmee hij 
de resultaten van zijn configuratie individueel voor de klant 
kan vormgeven en uitvoeren:
» projectnaam
» logo
» adres van afzender
» titelregels en afbeelding voor dekblad

De voordelen op een rij

Met de nieuwe Busch-Welcome® configurator wordt de 
planning en berekening van Busch-Welcome® installaties 
duidelijk comfortabeler en efficiënter.

»  te geBruiken op taBlet en pc,  Zonder installatie

»  voor iedere planningssituatie, snelle oF  

grove planning

»  intuïtieF in geBruik, comFortaBele conFiguratie

»  plausiBiliteitschecks helpen Bij de juiste  

planning

»  alle relevante planningsdocumenten met  

een druk op de knop

»  comFortaBel projectBeheer

»  planningsdocumenten kunnen ook worden  

gepersonaliseerd
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stuks artikelnr. benaming Pg stukprijs Totaal

1 83402 U-681 Doos voor inbouwmontage maat 1/3 22  € 67,91   €  67,91 

1 83121/1-660 Video-buitenpost 1-voudig 23  €  1.226,02  €  1.226,02 

1 83342 IP-gateway 23  €  308,57  €  308,57 

1 83300 Systeemcentrale voor montage op DIN-rail 23  €  157,90  €  157,90 

1 83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® 23  €  673,90  €  673,90 

Totaal voor prijsgroep 22  €  67,91

Totaal voor prijsgroep 23  €  2.366,39

Totaalkosten voor deze installatie  €  2.434,30

Eengezinswoning

Naast de weergave op het Busch-WelcomePanel® kan uw klant dankzij de IP-gateway op zijn tablet of smartphone zien 
wie er voor de deur staat en binnen het WLAN-netwerk (WiFi) diverse functies van de deurinstallatie bedienen.

Busch-WelcomePanel® 

Busch-Welcome® video-
buitenpost, 1-voudig

IP-gatewaySysteemcentrale voor montage op DIN-railRouter

Smartphone
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stuks artikelnr. benaming Pg stukprijs Totaal

1 83122/6-660 Video-buitenpost 6-voudig 23  €  1.341,60  €  1.341,60 

1 83403 U-681 Doos voor inbouwmontage maat 1/4 22  €  90,82  €  90,82 

1 83310 Extra voeding voor montage op DIN-rail 22  €  112,49  € 112,49 

1 83300 Systeemcentrale voor montage op DIN-rail 23  €  157,90  €  157,90

6 83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® 23  €  673,90  €  4.043,40

Totaal voor prijsgroep 22  €  203,31

Totaal voor prijsgroep 23  €  5.542,90

Totaalkosten voor deze installatie  €  5.746,21

Gebouw met zes woonunits,  
video-installatie
Met deze video-installatie kunnen alle zes woonunits in het gebouw zien wie er aan de deur gebeld heeft. Voor de 
verbinding met smartphone en tablet kan op ieder moment een IP-gateway in de betreffende woonunit worden 
geïnstalleerd (artikelnummer 83342, prijs: € 308,57).

De kosten per woonunit bedragen € 957,70 
(bij installatie achteraf van een IP-gateway € 1.266,27).

Per woonunit een 
Busch-WelcomePanel® 

Per woonunit een 
Busch-WelcomePanel® 

Busch-Welcome® video-
buitenpost, 6-voudig

Extra voeding voor montage op DIN-rail

IP-gateway

Systeemcentrale voor montage op DIN-rail

Router

Smartphone
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stuks artikelnr. benaming Pg stukprijs Totaal

1 83402 U-681 Doos voor inbouwmontage maat 1/3 22  €  67,91  €  67,91 

6 83205 AP-624 Audio-binnenpost met hoorn 22  €  63,16  €  378,96

1 83102/6-660 Audio-buitenpost 6-voudig 23  €  457,18  €  457,18 

1 83300 Systeemcentrale voor montage op DIN-rail 23  €  157,90  €  157,90 

Totaal voor prijsgroep 22  €  446,87

Totaal voor prijsgroep 23  €  615,08

Totaalkosten voor deze installatie  €  1.061,95

Gebouw met zes woonunits, 
audio-installatie
De klassieke deurcommunicatie, iedere woonunit heeft een binnenpost met hoorn.

De kosten per woonunit bedragen € 176,99.

Per woonunit een audio-
binnenpost met hoorn

Per woonunit een audio-
binnenpost met hoorn

Busch-Welcome® audio-
buitenpost, 6-voudig

Systeemcentrale voor montage op DIN-rail
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stuks artikelnr. benaming Pg stukprijs Totaal

2 83403 U-681 Doos voor inbouwmontage maat 1/4 22  €  90,82  €  181,64

1 83330
Schakelaktor deur/licht voor montage op 
DIN-rail

22  €  110,53  €  110,53 

1 83315 Beltransformator 12V 1,3A voor DIN-rail 22  €  37,05  €  37,05 

1 83310 Extra voeding voor montage op DIN-rail 22  €  112,49  €  112,49 

2 83210 AP-624 Audio-binnenpost 22  €  78,95  €  157,90

2 83122/6-660 Video-buitenpost 6-voudig 23  €  1.341,60  €  2.683,20

1 83325/2
Video-verdeler-buiten voor montage op 
DIN-rail

23  €  78,95  €  78,95 

1 83300 Systeemcentrale voor montage op DIN-rail 23  €  157,90  €  157,90

3 83320/2 U Video-verdeler-binnen inbouw 23  €  78,95  €  236,85

4 83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® 23  €  673,90  €  2.695,60

Totaal voor prijsgroep 22  €  599,61

Totaal voor prijsgroep 23  €  5.852,50

Totaalkosten voor deze installatie  €  6.452,11

Gebouw met zes woonunits en twee toe-
gangsdeuren, gecombineerde installatie
Met de gecombineerde installatie is het mogelijk om per woonunit rekening te houden met de individuele wens voor een 
video- of audio-installatie. De ombouw naar een video-installatie is dankzij de video-verdeler op ieder moment mogelijk. 
De koppeling van de deurinstallatie met internet is met een IP-gateway in de woonunit zonder problemen en op ieder 
moment realiseerbaar.

De prijs varieert afhankelijk van de samenstelling van de installatie (audio/video). In deze constellatie bedra-
gen de kosten per woonunit met video-installatie € 1.234,17 en met audio-installatie € 657,67. 

Per woonunit (video) 
83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® 

Per woonunit (audio)  
83210 AP-624 audio-binnenpost

Per toegangsdeur Busch-Welcome® video-buitenpost 6-voudig

Extra voeding voor 
montage op DIN-rail

Schakelaktor 
Deur/licht voor 
montage op 
DIN-rail

Beltransformator 
12V 1,3A voor 
DIN-rail

Video-verdeler-
buiten voor 
montage op 
DIN-rail

Systeemcentrale voor 
montage op DIN-rail
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05
Bestelinformatie 

producten
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Vele mogelijkheden en meer. Complete veelzijdigheid. Voor iedere 
toepassing. Voor iedere situatie. Voor iedere behoefte. Want het  
assortiment van Busch-Jaeger is ontwikkeld op basis van holistische 
principes. Daarom is gekozen voor een modulaire en flexibele opbouw 
die in de meest uiteenlopende projecten kan worden ingezet.
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MU83105/7-660

€ 683,00

7-voudig

13-voudig

MU83105/13-660

€ 755,00

15-voudig

83105/15-660

€ 716,21 

10-voudig

83105/10-660

€ 660,48 

6-voudig

83102/6-660

€ 457,18 

4-voudig

83102/4-660

€ 434,47 

1-voudig

83101/1-660

€ 344,69 

2-voudig

83101/2-660

€ 355,83 

3-voudig

83101/3-660

€ 367,39 

9-voudig

MU83105/9-660

€ 707,00

busch-Welcome® audio-buitenpost – 660 pure stainless steel

5-voudig

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost – 660 pure stainless steel

14-voudig

MU83105/14-660

€ 767,00

Artikelnr. 

Prijs

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost – 660 pure stainless steel

MU83102/5-660

€ 485,00

MU83105/8-660

€ 695,00

8-voudig 11-voudig

MU83105/11-660

€ 732,00

MU83105/12-660

€ 744,00 

12-voudig

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost – 664 wit

6-voudig

MU83105/7-664

€ 503,00

7-voudig4-voudig

83102/4-664

€ 281,74 

5-voudig

83102/6-664

€ 304,44 

1-voudig

83101/1-664

€ 186,00

2-voudig

83101/2-664

€ 203,30 

3-voudig

83101/3-664

€ 213,62 

Artikelnr. 

Prijs

MU83102/5-664

€ 320,00

9-voudig

MU83105/9-664

€ 539,00

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost – 664 wit

MU83105/8-664

€ 527,00

8-voudig 11-voudig

MU83105/11-664

€ 565,00

83105/10-664

€ 506,71 

10-voudig 13-voudig

MU83105/13-664

€ 588,00

MU83105/12-664

€ 576,00

12-voudig
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MU83105/70/5-664

€ 1.038,00

audio-buitenpost met vingerafdrukmodule – 660 pure stainless steel

6-voudig

MU83105/70/6-660

€ 1.216,00

4-voudig

MU83105/70/4-660

€ 1.204,00

5-voudig

MU83105/70/5-660

€ 1.215,00

1-voudig

MU83102/70/1-660

€ 982,00

2-voudig

MU83102/70/2-660

€ 993,00

3-voudig

MU83102/70/3-660

€ 1.005,00

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost – 664 wit

14-voudig

MU83105/14-664

€ 599,00

Artikelnr. 

Prijs

15-voudig

83105/15-664

€ 562,44  

10-voudig

MU83105/70/10-660

€ 1.264,00 

9-voudig

MU83105/70/9-660

€ 1.252,00 

Artikelnr. 

Prijs

audio-buitenpost met vingerafdrukmodule – 660 pure stainless steel

MU83105/70/8-660

€ 1.240,00

8-voudig 11-voudig

MU83105/70/11-660

€ 1.276,00 

MU83105/70/12-660

€ 1.288,00 

12-voudig

audio-buitenpost met vingerafdrukmodule – 664 wit

6-voudig

MU83105/70/6-664

€ 1.051,00

4-voudig

MU83105/70/4-664

€ 1.021,00

5-voudig1-voudig

MU83102/70/1-664

€ 815,00

2-voudig

MU83102/70/2-664

€ 828,00

3-voudig

MU83102/70/3-664

€ 841,00

Artikelnr. 

Prijs

10-voudig

MU83105/70/10-664

€ 1.099,00

9-voudig

MU83105/70/9-664

€ 1.086,00

Artikelnr. 

Prijs

audio-buitenpost met vingerafdrukmodule – 664 wit

MU83105/70/8-664

€ 1.075,00

8-voudig 11-voudig

MU83105/70/11-664

€ 1.110,00

MU83105/70/12-664

€ 1.123,00 

12-voudig

7-voudig

MU83105/70/7-660

€ 1.227,00

MU83105/70/7-664

€ 1.063,00 

7-voudig
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audio-buitenpost met toetsenmodule – 660 pure stainless steel

MU83105/71/12-660

€ 922,00

1-voudig

MU83102/72/1-660

€ 892,00

2-voudig

MU83102/72/2-660

€ 903,00

3-voudig

MU83102/72/3-660

€ 916,00

Artikelnr. 

Prijs

5-voudig

MU83105/72/5-660

€ 1.114,00

4-voudig

MU83105/72/4-660

€ 1.102,00

MU83105/72/6-660

€ 1.126,00

6-voudig

audio-buitenpost met transpondermodule – 660 pure stainless steel

audio-buitenpost met toetsenmodule – 664 wit

5-voudig

MU83105/71/5-664

€ 669,00

3-voudig

MU83102/71/3-664

€ 473,00

4-voudig

MU83105/71/4-664

€ 657,00

MU83101/71-664

€ 375,00

1-voudig

MU83102/71/1-664

€ 449,00

2-voudig

MU83102/71/2-664

€ 461,00

Artikelnr. 

Prijs

audio-buitenpost met toetsenmodule – 660 pure stainless steel

5-voudig

MU83105/71/5-660

€ 837,00

3-voudig

MU83102/71/3-660

€ 639,00

4-voudig

MU83105/71/4-660

€ 825,00

MU83101/71-660

€ 542,00

1-voudig

MU83102/71/1-660

€ 615,00

2-voudig

MU83102/71/2-660

€ 627,00

Artikelnr. 

Prijs

9-voudig

MU83105/71/9-660

€ 886,00

8-voudig

MU83105/71/8-660

€ 874,00

Artikelnr. 

Prijs

MU83105/71/7-660

€ 861,00

7-voudig 10-voudig

MU83105/71/10-660

€ 898,00

MU83105/71/11-660

€ 910,00

11-voudig

audio-buitenpost met toetsenmodule – 664 wit

Artikelnr. 

Prijs

9-voudig

MU83105/71/9-664

€ 718,00

8-voudig

MU83105/71/8-664

€ 706,00

MU83105/71/7-664

€ 684,00

7-voudig 10-voudig

MU83105/71/10-664

€ 730,00

MU83105/71/11-664

€ 743,00

11-voudig

6-voudig

MU83105/71/6-660

€ 849,00

12-voudig

6-voudig

MU83105/71/6-664

€ 682,00

MU83105/71/12-664

€ 754,00

12-voudig
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audio-buitenpost met transpondermodule – 660 pure stainless steel

Artikelnr. 

Prijs

Artikelnr. 

Prijs

Artikelnr. 

Prijs

9-voudig

MU83105/72/9-660

€ 1.163,00

8-voudig

MU83105/72/8-660

€ 1.149,00

MU 83105/72/7-660

€ 1.144,00

7-voudig 10-voudig

MU83105/72/10-660

€ 1.174,00

MU83105/72/11-660

€ 1.186,00

11-voudig

1-voudig

MU83102/72/1-664

€ 725,00

2-voudig

MU83102/72/2-664

€ 738,00

3-voudig

MU83102/72/3-664

€ 750,00

5-voudig

MU83105/72/5-664

€ 946,00

4-voudig

MU83105/72/4-664

€ 934,00

MU83105/72/6-664

€ 958,00

6-voudig

MU83105/72/12-660

€ 1.196 ,00

12-voudig

audio-buitenpost met transpondermodule – 664 wit

8-voudig7-voudig 9-voudig

MU83105/72/10-664

€ 1.006,00

10-voudig

MU83105/72/11-664

€ 1.019,00

11-voudig

audio-buitenpost met transpondermodule – 664 wit

MU83105/72/12-664

€ 1.031,00

12-voudig

MU83105/72/9-664

€ 995,00

MU83105/72/7-664

€ 971,00

MU83105/72/8-664

€ 983,00
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83122/6-660

€ 1.341,60 

6-voudig

busch-Welcome® video-buitenpost – 660 pure stainless steel

7-voudig

MU83124/7-660

€ 1.592,00

4-voudig

83122/4-660

€ 1.315,80 

5-voudig

MU83122/5-660

€ 1.556,00

1-voudig

83121/1-660

€ 1.226,02 

2-voudig

83121/2-660

€ 1.237,37 

3-voudig

83121/3-660

€ 1.247,69 

Artikelnr. 

Prijs

10-voudig

MU83124/10-660

€ 1.630,00

9-voudig

MU83124/9-660

€ 1.618,00

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® video-buitenpost – 660 pure stainless steel

83124/8-660

€ 1.473,70 

8-voudig 11-voudig

MU83124/11-660

€ 1.641,00

83124/12-660

€ 1.522,20 

12-voudig

83122/6-664

€ 1.135,20 

6-voudig

busch-Welcome® video-buitenpost – 664 wit

7-voudig

MU83124/7-664

€ 1.374,00

5-voudig

MU83122/5-664

€ 1.215,00

Artikelnr. 

Prijs

4-voudig

83122/4-664

€ 1.115,59 

1-voudig

83121/1-664

€ 1.026,84 

2-voudig

83121/2-664

€ 1.037,16 

3-voudig

83121/3-664

€ 1.047,48 

12-voudig

83124/12-664

€ 1.315,80 

Video-buitenpost met vingerafdrukmodule – 660 pure stainless steel

6-voudig

MU83124/70/6-660

€ 2.126,00

4-voudig

MU83124/70/4-660

€ 2.101,23 

5-voudig

MU83124/70/5-660

€ 2.113,00

1-voudig

83122/70/1-660

€ 1.842,12 

2-voudig

83122/70/2-660

€ 1.867,92 

3-voudig

83122/70/3-660

€ 1.893,72 

Artikelnr. 

Prijs

10-voudig

MU83124/10-664

€ 1.411,00

9-voudig

MU83124/9-664

€ 1.399,00

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® video-buitenpost – 664 wit

83124/8-664

€ 1.273,49 

8-voudig 11-voudig

MU83124/11-664

€ 1.422,00
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Video-buitenpost met vingerafdrukmodule – 660 pure stainless steel

9-voudig

MU83124/70/9-660

€ 2.162,00

7-voudig

MU83124/70/7-660

€ 2.138,00

8-voudig

MU83124/70/8-660

€ 2.150,00

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met vingerafdrukmodule – 664 wit

6-voudig

MU83124/70/6-664

€ 1.908,00

4-voudig

MU83124/70/4-664

€ 1.896,00

5-voudig

MU83124/70/5-664

€ 1.896,00

1-voudig

MU83122/70/1-664

€ 1.724,00

2-voudig

MU83122/70/2-664

€ 1.735,00

3-voudig

MU83122/70/3-664

€ 1.747,00

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met vingerafdrukmodule – 660 pure stainless steel

9-voudig

MU83124/70/9-664

€ 1.944,00

7-voudig

MU83124/70/7-664

€ 1.919,00

8-voudig

MU83124/70/8-664

€ 1.932,00

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met toetsenmodule – 660 pure stainless steel

6-voudig

MU83124/71/6-660

€ 1.759,00

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met vingerafdrukmodule – 660 pure stainless steel

9-voudig

MU83124/71/9-660

€ 1.796,00

8-voudig

MU83124/71/8-660

€ 1.783,00

Artikelnr. 

Prijs

5-voudig

MU83124/71/5-660

€ 1.748,00

3-voudig

83122/71/3-660

€ 1.527,36 

4-voudig

MU83124/71/4-660

€ 1.735,00

1-voudig

83122/71/1-660

€ 1.473,70 

2-voudig

83122/71/2-660

€ 1.499,50 

7-voudig

MU83124/71/7-660

€ 1.771,00

83121/71-660

€ 1.421,06 
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Video-buitenpost met toetsenmodule – 664 wit

6-voudig

MU83124/71/6-664

€ 1.541,00

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met toetsenmodule – 664 wit

9-voudig

MU83124/71/9-664

€ 1.577,00

7-voudig

MU83124/71/7-664

€ 1.553,00

8-voudig

MU83124/71/8-664

€ 1.566,00

Artikelnr. 

Prijs

5-voudig

MU83124/71/5-664

€ 1.529,00

3-voudig

MU83122/71/3-664

€ 1.381,00

4-voudig

MU83124/71/4-664

€ 1.516,00

MU83121/71-664

€ 1.285,00

1-voudig

MU83122/71/1-664

€ 1.357,00

2-voudig

MU83122/71/2-664

€ 1.369,00

Video-buitenpost met transpondermodule – 660 pure stainless steel

6-voudig

MU83124/72/6-660

€ 2.036,00

4-voudig

MU83124/72/4-660

€ 2.011,00

5-voudig

MU83124/72/5-660

€ 2.023,00

1-voudig

83122/72/1-660

€ 1.736,86 

2-voudig

83122/72/2-660

€ 1.762,66 

3-voudig

83122/72/3-660

€ 1.790,52 

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met transpondermodule – 660 pure stainless steel

9-voudig

MU83124/72/9-660

€ 2.071,00

7-voudig

MU83124/72/7-660

€ 2.043,00

8-voudig

MU83124/72/8-660

€ 2.060,00

Artikelnr. 

Prijs

Video-buitenpost met transpondermodule – 664 wit

6-voudig

MU83124/72/6-664

€ 1.818,00

4-voudig

MU83124/72/4-664

€ 1.793,00

5-voudig

MU83124/72/5-664

€ 1.806,00

1-voudig

MU83122/72/1-664

€ 1.634,00

2-voudig

MU83122/72/2-664

€ 1.646,00

3-voudig

MU83122/72/3-664

€ 1.659,00

Artikelnr. 

Prijs
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1)Meer informatie over de inbedrijfname en bediening vindt u in het systeemhand-
boek en de online-gebruiksaanwijzing in de actuele elektronische catalogus.

busch-Welcome® audio-buitenpost busch-Welcome® video-buitenpost

Video-buitenpost met transpondermodule – 664 wit

9-voudig

MU83124/72/9-664

€ 1.854,00

7-voudig

MU83124/72/7-664

€ 1.830,00

8-voudig

MU83124/72/8-664

€ 1.841,00

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost busch-Welcome® video-buitenpost

Artikelnr. 

Prijs

Inbouw-audiomodule

83110

€ 123,84 

Inbouw-toetsenuitbreiding

83111

€ 73,27 

Inbouw-audiomodule

83110

€ 123,84 

Cameramodule

83501-101

€ 789,48 

Inbouw-toetsenuitbreiding

83111

€ 73,27 

busch-Welcome® buitenpost 660 pure stainless steel – toegangscontrolesystemen

Artikelnr. 

Prijs

83171-660

€ 220,85 

83172-281

€ 474,72 

Vingerafdrukmodule

83170-660

€ 557,28 

Toetsenmodule Transpondermodule

664 wit

Vingerafdrukmodule

83170-664

€ 557,28 

Toetsenmodule

83171-664

€ 220,85 

Transpondermodule

83172-664

€ 474,72 

83100/70-660

€ 820,44 

Buitenpost met vin-

gerafdrukmodule1)

83100/71-660

€ 484,01 

Buitenpost met 

toetsenmodule1)

83100/72-660

€ 736,85 

Buitenpost met trans-

pondermodule1)

83100/70-664

€ 668,74 

Buitenpost met vin-

gerafdrukmodule1)

83100/71-664

€ 331,27 

Buitenpost met 

toetsenmodule1)

83100/72-664

€ 584,11 

Buitenpost met trans-

pondermodule1)

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® buitenpost 660 pure stainless steel – toegangscontrolesystemen 664 wit
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busch-Welcome® audio-buitenpost 660 pure stainless steel – toebehoren – in- en opbouwbakken

Gr. 2/3

83404 U-681

€ 112,49 

Gr. 2/3

83404 AP-681

€ 112,49 

Gr. 1/3

83402 U-681

€ 67,91 

Gr. 1/3

83402 AP-681

€ 67,91 

Gr. 1/2

83401 U-681

€ 56,76 

Gr. 1/2

83401 AP-681

€ 56,76 

1-voudig

2-voudig

3-voudig:

4-voudig

6-voudig:

10-voudig

15-voudig:

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-buitenpost 664 wit – toebehoren – in- en opbouwbakken

Gr. 2/3

83404 U-689

€ 112,49 

Gr. 2/3

83404 AP-689

€ 112,49 

Gr. 1/3

83402 U-689

€ 67,91 

Gr. 1/3

83402 AP-689

€ 67,91 

Gr. 1/2

83401 U-689

€ 56,76 

Gr. 1/2

83401 AP-689

€ 56,76 

1-voudig

2-voudig

3-voudig:

4-voudig

6-voudig:

10-voudig

15-voudig:

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® video-buitenpost 664 wit – toebehoren – in- en opbouwbakken

Gr. 2/3

83404 U-689

€ 112,49 

Gr. 2/3

83404 AP-689

€ 112,49 

Gr. 1/4

83403 U-689

€ 90,82

Gr. 1/4

83403 AP-689

€ 90,82

83402 U-689

€ 67,91 

83402 AP-689

€ 67,91 

1-voudig

2-voudig

3-voudig:

4-voudig

6-voudig:

8-voudig

12-voudig:

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® video-buitenpost 660 pure stainless steel – toebehoren – in- en opbouwbakken

Gr. 2/3

83404 U-681

€ 112,49 

Gr. 2/3

83404 AP-681

€ 112,49 

Gr. 1/4

83403 U-681

€ 90,82 

Gr. 1/4

83403 AP-681

€ 90,82 

83402 U-681

€ 67,91 

83402 AP-681

€ 67,91 

1-voudig

2-voudig

3-voudig:

4-voudig

6-voudig:

8-voudig

12-voudig:

Artikelnr. 

Prijs

Gr. 1/3 Gr. 1/3

Gr. 1/3 Gr. 1/3

busch-Welcome® buitenpost 660 pure stainless steel

Artikelnr. 

Prijs

Vingerafdrukmodule

83170-660

€ 557,28 

Toetsenmodule

83171-660

€ 220,85 

Transpondermodule

83172-281

€ 474,72 

busch-Welcome® buitenpost 664 wit

Vingerafdrukmodule

83170-664

€ 557,28

Toetsenmodule

83171-664

€ 220,85 

Transpondermodule

83172-664

€ 474,72
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busch-Welcome® buitenpost – 660 pure stainless steel – toebehoren – in- en opbouwbakken 664 wit

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® video-buitenpost – 660 pure stainless steel – vingerafdrukmodule1) – toebehoren – in- en opbouwbakken

Artikelnr. 

Prijs

83403 U-681

€ 90,82 

Gr. 1/4 Gr. 1/4

83403 AP-681

€ 90,82 

83403 U-681

€ 90,82 

Gr. 1/4 Gr. 1/4

83403 AP-681

€ 90,82 

busch-Welcome® video-buitenpost – 660 pure stainless steel – met toetsenmodule1) – toebehoren – in- en opbouwbakken

Gr. 1/3

83402 U-681

€ 67,91 

Gr. 1/3

83402 AP-681

€ 67,91 

Artikelnr. 

Prijs

83403 U-681

€ 90,82

Gr. 1/4 Gr. 1/4

83403 AP-681

€ 90,82

1-voudig

2-voudig

3-voudig:

busch-Welcome® video-buitenpost – 660 pure stainless steel – met transpondermodule1) – toebehoren – in- en opbouwbakken

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® buitenpost – toegangscontrolesystemen – sleutelkaart voor de busch-Welcome® transpondermodule

Artikelnr. 

Prijs

83173

€ 12,38 

83400 AP-681

€ 39,73 

Gr. 1/1 Gr. 1/1

83400 U-681

€ 39,73 

83400 AP-689

€ 39,73 

Gr. 1/1 Gr. 1/1

83400 U-689

€ 39,73
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busch-free@homePanel 7“1) – video-binnenpost

Artikelnr. 

Prijs

83221 AP-611

€ 813,96

611 wit

83221 AP-625

€ 825,18

625 zwart

busch-WelcomePanel®1) – video-binnenpost

83220 AP-624

€ 673,90 

624 wit

83220 AP-681

€ 684,22 

681 antraciet

83220 AP-683

€ 692,47 

683 aluzilver

busch-Welcome® audio-binnenpost met display1), 2) – compleet apparaat

Artikelnr.: 

Binnenpost 

Centraalplaat 

Afdekraam 

Prijs

future® linear, 

studiowit mat

83200 U-101 

83260-84 

1722-184K 

€ 113,98

future® linear, 

aluzilver

83200 U-101 

83260-83 

1722-183K 

€ 128,32

future® linear, 

antraciet mat

83200 U-101 

83260-81 

1722-181K 

€ 126,75

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® audio-binnenpost met hoorn1)

624 wit

83205 AP-624

€ 63,16 

681 antraciet

83205 AP-681

€ 69,76 

683 aluzilver

83205 AP-683

€ 74,30 

busch-Welcome® audio-binnenpost1)

624 wit

83210 AP-624

€ 78,95 

683 aluzilver

83210 AP-683

€ 92,88 

681 antraciet

83210 AP-681

€ 87,72 

busch-Welcome® systeemcomponenten

Artikelnr. 

Prijs

Systeemcentrale

83300

€ 157,90 

Extra voeding

83310

€ 112,49 

Schakelaktor  
deur/licht

83330

€ 110,53 

Beltransformator  
12 V AC 1,3 A

83315

€ 37,05 

busch-Welcome® systeemcomponenten

IP-gateway

Artikelnr. 

Prijs

83342

€ 308,57 

IP-gateway*

83341

€ 286,90 

Video-verdeler-bin-
nen voor montage 
op DIN-rail

83320/2

€ 78,95 

Video-verdeler-
binnen 
inbouw

83320/2 U

€ 78,95 

Schakelaktor 
inbouw

83335 U

€ 50,57 

Video-verde-
ler-buiten

83325/2

€ 78,95

Telefoon-gateway

83350

€ 231,21

1)Meer informatie over de inbedrijfname en bediening vindt u in het systeemhandboek en de online-gebruiksaanwijzing in de actuele elektronische catalogus.
2) De hier getoonde producten zijn een selectie uit het Busch-Welcome® assortiment.

* Uitlooptype
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busch-Welcome® toebehoren – inbouwbakkenIn- en opbouwbakken busch-Welcome® toebehoren

Artikelnr. 

Prijs

Gr. 1/2

83551

€ 45,41 

Gr. 1/3

83552

€ 55,73 

83553

€ 78,43

Gr. 1/4 Gr. 2/3

83554

€ 101,14 

busch-Welcome® vervangingsonderdelen 660 pure stainless steel

Artikelnr. 

Prijs

Vingerafdrukmodule

83170-660

€ 557,28 

Toetsenmodule

83171-660

€ 220,85 

Transpondermodule

83172-281

€ 474,72 

busch-Welcome® vervangingsonderdelen 664 wit

Vingerafdrukmodule

83170-664

€ 557,28 

Toetsenmodule

83171-664

€ 220,85 

Transpondermodule

83172-664

€ 474,72 

Artikelnr. 

Prijs

busch-Welcome® vervangingsonderdelen – basis-beldrukkermodule

1-voudig

83140/1

€ 67,91 

2-voudig

83140/2

€ 78,95 

3-voudig

83140/3

€ 90,82 

Vervangingsonderdelen – extra beldrukkermodule

1-voudig

83141/1

€ 56,76 

2-voudig

83141/2

€ 67,91 

3-voudig

83141/3

€ 78,95 

Vervangingsonderdelen

83500

€ 112,49 

CameramoduleAudiomodule

83501-101

€ 789,48 

busch-Welcome® toebehoren – in- en opbouwbakken

Gr. 2/3Gr. 2/3

Gr. 1/1

83400 AP-681

83400 AP-689

€ 39,73 

Gr. 1/1

83400 U-681

83400 U-689

€ 39,73 

Gr. 1/2

83401 AP-681

83401 AP-689

€ 56,76 

Gr. 1/2

83401 U-681

83401 U-689

€ 55,00

Gr. 1/3

83402 U-681

83402 U-689

€ 67,91 

Gr. 1/3

83402 AP-681

83402 AP-689

€ 67,91 

83404 AP-681

83404 AP-689

€ 112,49 

83404 U-681

83404 U-689

€ 112,49 

Artikelnr. 

Prijs

1799/03

€ 15,04

DIN A4-tekststro-

kenblad

busch-Welcome® vervangingsonderdelen

Afsluitlijst grootte 1/x Afsluitlijst grootte 2/x

660 pure stainless steel

83532-660

€ 40,25

660 pure stainless steel

83531-660

€ 11,26

664 studiowit mat664 studiowit mat

Tekststrookhouder Afdichtband Demontagegereed-

schap

Artikelnr.

Prijs

83531-660

€ 11,26

83532-664

€ 22,63

83161

€ 4,49

83530

€ 2,25

83510

€ 3,37

Hoorn

624 studiowit mat 
83505-624

€ 29,26 

681 antraciet mat 
83505-681

€ 32,20

683 aluzilver 
83505-683

€ 34,21

83403 U-681

83403 U-689

€ 90,82 

Gr. 1/4

83403 AP-681

83403 AP-689

€ 90,82 

Gr. 1/4

Hollewand-set

83511

€ 11,26 
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Opmerking:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt 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 catalogus 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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2ABB b.v.

Postbus 104 
6710 BC Ede

Frankeneng 15
6716 AA Ede

www.BUSCH-JAEGER.nl
info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

Central sales service
Tel.: +31 (0318) 66 92 25
Fax: +31 (0318) 64 24 42

ABB N.V.

Hoge Wei 27
B-1930 Zaventem
 
Tel.: +32 (0) 2-718 63 11
Fax: +32 (0) 2-718 68 31

www.abb.com/benelux
busch-jaeger@be.abb.com


