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De toekomst begint nu.

Ontdek de vrijheid van intelligente
huisbesturing voor uw individueel
wooncomfort.
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Veiligheid ontmoet

inspiratie.
Veiligheid is een basisvereiste voor iedere leefruimte en
een beslissende voorwaarde voor de ontplooiing van
levenskwaliteit. De intelligente huisbesturing van
Busch-Jaeger stijgt ver uit boven de persoonlijke basisbehoefte aan veiligheid en inspireert door innovatieve oplossingen. Zo ontstaan volledig nieuwe expressiemogelijkheden
bij de enscenering en besturing van individuele leefruimtes.
Bewoners worden vormgevers en verwezenlijken zo hun
eigen wensen op het gebied van veiligheid, comfort en
energiebesparing.
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Intelligentie ontmoet

comfort.

Intelligentie schept ruimte voor ontplooiing en brengt een huis
iedere dag opnieuw tot leven. De nieuwe generatie huisbesturingen van Busch-Jaeger denkt mee en reageert flexibel op de
meest uiteenlopende eisen. Het maakt niet uit of het daarbij
om de verbetering van de energie-efficiëntie of de realisatie
van individueel comfort of welbehagen gaat. Door het innovatieve
bedieningsconcept kan intuïtief een volledig nieuwe beleveniscultuur
gecreëerd worden, die uw huis een heel persoonlijke sfeer geeft.
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Functie ontmoet

emotie.

Als alles simpelweg zoals gepland functioneert, ontstaat ruimte
voor emoties. De intelligente huisbesturing van Busch-Jaeger
reduceert de complexiteit en schept zo iets volledig nieuws: de
ervaring van individualiteit op het hoogste niveau. Het exclusieve design is daarbij het ene, intrinsieke waarden zijn het andere.
Samen zorgen zij voor een hoge mate van flexibiliteit en genereren
automatisch de passende sfeer: een compositie van licht, warmte
en geluid, die overeenkomt met iedere gewenste stemming en
individuele wensen, zowel voor afzonderlijke ruimtes als de totale
woonomgeving.
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Gebruik ontmoet

enscenering.

Leefruimtes veranderen en woonruimtes krijgen een nieuwe definitie. Badkamers worden wellness-oasen, keukens worden communicatieeilanden
en woongedeelten worden op uw persoonlijke wooncultuur ingesteld.
De nieuwe generatie huisbesturingen van Busch-Jaeger stelt zich in op de
gewijzigde leefgewoonten en verenigt de complete huisbesturing met
nuttige info- en entertainmentfuncties. Daarbij legt Busch-Jaeger wat
functionaliteit en bedieningscomfort betreft nieuwe maatstaven aan. Want
met de intelligente schakelcentrale bestuurt u intuïtief de gehele woning.
Het leven van alledag wordt zo een persoonlijke ervaring. Centraal, via een
netwerk en fascinerend eenvoudig.
Intelligente huisbesturing | 11

Busch-priOn®.
Zo veelzijdig als het leven.

Busch-priOn® vult de woning iedere dag opnieuw met leven.
De verscheidenheid aan functies biedt nieuwe individuele
vormgevingsperspectieven. Vanuit een centrale bedieningsplaats kunnen licht, klimaat en geluid afzonderlijk geschakeld
of gezamenlijk tot woonscènes omgevormd worden. Mooi, als
de besturing zich wat functie en design betreft flexibel op uiteenlopende eisen instelt. Nog mooier, als zo telkens individuele
leefruimte ontstaat.

Busch-priOn®.
De centrale sturing.
»»Intuïtieve bediening
»»Tijdloos design voor iedere ruimte
»»Concentratie op het belangrijkste
»»Diversiteit die aan iedere stijl tegemoetkomt
»»Modulair design voor alle toepassingen

Gewoonten vergemakkelijken vaak het leven van alledag. Busch-priOn®
schept door de synthese van traditionele schakeling en intuïtieve menusturing nieuwe perspectieven. Alle functies zijn met een draai bereikbaar,
iedere ruimte laat zich snel en efficiënt sturen of bewaken. Daarbij geeft
het 3.5" TFT-display (8,9 centimeter) alle informatie overzichtelijk en in
kleur weer. Busch-priOn® is in vier designvarianten verkrijgbaar en past
dus bij iedere levensstijl. Met drie vrij programmeerbare bedieningswippen worden individuele functies zoals lichtscènes, jaloezieën of lampen
direct gestuurd. In combinatie met het unieke kleurconcept wordt de
persoonlijke leefomgeving op een innovatieve wijze gedefinieerd.
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Eén draai en u heeft alles onder controle.

Licht

Verwarming

Scène

Via de menusturing kunnen afzonderlijke
lampen direct worden aangestuurd en
gedimd. Ook jaloezieën reageren op de
draaiknop – conform de tijdsturing of uw
individuele wensen. De temperatuurregeling
zorgt in ieder vertrek voor het juiste klimaat.
En aangepast aan uw persoonlijke gewoonten
creëren complete scènes de individuele
ambiance.
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Busch-ComfortTouch®.
Iedere dag een individuele ervaring.

infotainment | entertainment | huisbesturing
De centrale en intuïtieve besturing van het complete huis
is vandaag geen droom meer, maar een indrukwekkend
genoegen. En als u daarbij ook nog belangrijke informatie
kunt oproepen en genieten van verschillende entertainmentfuncties is de moderne levensstijl perfect. De intelligente
Busch-ComfortTouch® 9 en Busch-ComfortTouch® 12.1 zijn een
comfortabele keuze voor de optimale huisbesturing. Zo kunt
u uw eigen omgeving volgens uw persoonlijke wensen vormgeven, bewaken, organiseren en optimaliseren.

Busch-ComfortTouch®.
Navigeren met slidefunctie.

Geschikt voor vingerbediening.
De Busch-ComfortTouch®
kan eenvoudig met veegbewegingen
worden bediend.

De intelligente Busch-ComfortTouch® bestuurt het huis in alle opzichten individueel en
autonoom. En met de ergonomisch verbeterde menunavigatie kunt u de ComfortTouch
ook zelf bijzonder eenvoudig en comfortabel bedienen. Bijvoorbeeld met de praktische
slidefunctie waardoor u de ComfortTouch net als uw mobiele apparaten kunt bedienen
door met de vinger een vegende beweging over het scherm te maken.
De overzichtelijke, aanraakgevoelige kleurendisplays met een beeldschermdiagonaal
van 9" (22,86 centimeter) of 12.1" (30,73 centimeter) kunnen dus net zo gemakkelijk en
snel worden bediend als uw smartphone of tablet. Zo navigeert u nog gemakkelijker,
nog vanzelfsprekender, nog intuïtiever van functie naar functie.
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Busch-ComfortTouch®.
De nieuwe vorm van individualiteit.
»»Efficiënte en flexibele huisbesturing
»»Vanaf één punt alles onder controle
»»Met tijdschakelklokken veel functies regelen
»»Omvangrijke veiligheid door deurcommunicatie
»»Camerabewaking rondom het huis
»»Entertainment met mediaspeler

Of u nu wilt genieten van de entertainmentfuncties, de huisbesturing
efficiënt wilt bedienen of u thuis veilig wilt voelen, u regelt alles via
de display. De geïntegreerde mediaspeler zorgt altijd voor het perfecte
concert. Met de moderne deurcommunicatie, waarmee u ziet en hoort
wie er voor de deur staat, heeft u altijd alles onder controle. En met
de praktische tijdschakelklokken kunnen de temperatuur geregeld,
licht en jaloezieën bediend of bewegingsschakelaars ingeschakeld
worden. Met de camerabewaking heeft men rondom het huis alles veilig
in het zicht – een geruststellend gevoel.
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infotainment | entertainment | huisbesturing
De veelzijdige Busch-ComfortTouch® combineert de functies van een moderne
huisbesturing met infotainment- en entertainmentfuncties. De bedieningspagina’s
zijn overzichtelijk vormgegeven en kunnen met intuïtieve veegbewegingen met de
vingers worden bediend. De hier gegeven voorbeelden tonen slechts enkele van
de talrijke bedieningsmogelijkheden voor alle delen van uw huis.

Geïntegreerde mediaspeler

Deurcommunicatie.

Tijdschakelklokken.

Camerabewaking.
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Busch-ComfortTouch®.
De handige app.
»»Afstandsbediening met smartphone of tablet
»» Bewegingsvrijheid met de Busch-ComfortTouch®-app
»»Persoonlijke instellingen opslaan
»»Echte ruimtes afbeelden met eigen foto's
»»Gratis downloaden in de Apple* Store en Google Play Store

U hoeft niet eens thuis te zijn om de Busch-ComfortTouch® te bedienen.
Met de handige Busch-ComfortTouch®-app worden moderne media als
smartphone en tablet mobiele afstandsbedieningen voor uw gehele huisbesturing. Zo kunnen alle gebouwfuncties via de Busch-ComfortTouch® 9 en
de Busch-ComfortTouch® 12.1 worden aangestuurd en bewaakt. Vanuit ieder
vertrek of via internet als u onderweg bent. Daarnaast kunt u uw persoonlijke instellingen in de app opslaan en op ieder moment weer oproepen. Een
bijzonder interessante functie: u kunt met de smartphone eigen foto's van de
ruimtes in uw huis maken en eenvoudig opslaan in de Busch-ComfortTouch®app. Door deze reële afbeeldingen van uw persoonlijke woonomgeving
kunnen de verschillende functies nog overzichtelijker en effectiever worden
aangestuurd.
De Busch-ComfortTouch®-app is verkrijgbaar in de Apple* Store en Google
Play Store.

* Apple, het Apple-logo, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de VS en andere landen geregistreerd zijn. iPhone is een handelsmerk van Apple inc.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor de conformiteit ervan met de veiligheidsstandaards en regulatieve normen.
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Afstandsbediening met app.
De Busch-ComfortTouch®-app biedt een grote vrijheid bij de intelligente
huisbesturing. Met de app kunt u alle functies effectief regelen. Zo bent u
volledig onafhankelijk en heeft u alles comfortabel en volledig onder
controle, zelfs als u niet thuis bent.

Dashboard op tablet.

Matrix op tablet.

Dashboard op smartphone.

Matrix op smartphone.

Ruimte-aanzicht op tablet.
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Het assortiment.
Voor ieder wat wils.

De intelligente huisbesturing van Busch-Jaeger is zowel technisch
als optisch een waar genoegen. U kunt kiezen uit vier verschillende
kleur- en materiaalcombinaties en tussen twee innovatieve besturingen: de praktische Busch-priOn® met 3.5" TFT-display (8,9 centimeter),
en de veelzijdige en overzichtelijke Busch-ComfortTouch® 9 en BuschComfortTouch® 12.1. Beide systemen bieden verschillende mogelijkheden om individuele functies eenvoudig te gebruiken en besturen
autonoom het hele huis.

Displaykleuren.

Blauw

Grijs

Zwart

De Busch-ComfortTouch® kan
ideaal worden gecombineerd met
de Busch-priOn® en de schakelaarserie carat®. Deze overtuigen met
oppervlakken van hetzelfde design.
Busch-priOn®
3-voudige combinatie,
glas zwart,
afsluitlijsten edelstaal

Busch-priOn®
3-voudige combinatie,
glas wit,
afsluitlijsten wit glas

Het modulaire systeem.
Dankzij het praktische modulaire systeem is de
Busch-priOn® niet systeemgebonden. Wie bijvoorbeeld
slechts één of enkele duidelijke functies nodig heeft,
kiest het 1-voudige of 3-voudige bedieningselement.
Of u kiest voor meer mogelijkheden het overzichtelijke,
eenvoudig te bedienen kleurendisplay met draaibedieningselement. De afsluitlijsten worden naar keuze
voorzien van een temperatuurvoeler voor temperatuurregeling, een infrarood-interface voor de afstandsbediening of een benaderingssensor, om het display
of de leds op de bedieningselementen te activeren
als iemand deze nadert.

Busch-priOn®
3-voudige combinatie,
kunststof wit (Corian®),
afsluitlijsten edelstaal

Busch-priOn®
3-voudige combinatie,
edelstaal,
afsluitlijsten edelstaal

Extra componenten.
Bovendien is een eenregelig display verkrijgbaar waarmee
de kamertemperatuur kan worden geregeld of waarop
meldingen kunnen worden aangegeven. Ook deze variant
beschikt over de infrarood-/benaderingsfunctie. Alleen
verkrijgbaar in het design glas zwart.

Eenregelig display en
kamerthermostaat

Busch-Wächter® 180 inbouw,
glas zwart
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Busch-ComfortTouch® 9, zwart glas

Busch-ComfortTouch® 12.1, zwart glas

B usch-ComfortTouch® 9, wit glas

Busch-ComfortTouch® 12.1, wit glas

Voor internationaal gebruik worden nog 21 andere talen ondersteund: Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels,
Estlands, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Lets, Litouws, Noors, Pools, Russisch, Zweeds, Slowaaks,
Spaans, Tsjechisch en Turks.
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Met de handige Busch-ComfortTouch®-app
bestuurt u het hele huis via WLAN of via het
internet met uw tablet of smartphone, ook als
u niet thuis bent.

ABB b.v.

Frankeneng 15
6716 AA Ede
www.BUSCH-JAEGER.nl
info.lowvoltageproducts@nl.abb.com
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