Smarter
Home
–
Een nieuw gevoel
van vrijheid
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SMARTER HOME

INLEIDING

De nieuwe
standaard
voor een
slimmer huis
–

Smarter Home. Het leven wordt gemakkelijker dankzij
het intelligente netwerk van de Smart Home-technologie.
Onze Smart-Home-oplossingen passen zich aan uw
dagelijkse leven aan en geven een nieuwe dimensie aan
wooncomfort, veiligheid en energiebesparing.

Slimmer, voor een leven
zoals u dat wenst
Advies van een expert
Er staat altijd een vakman voor je
klaar voor een perfect functionerend
Smart Home.

Veelzijdigheid
Wij hebben altijd de passende
oplossing – bij ons kunt u namelijk
kiezen uit verschillende systemen.

Prijs-kwaliteitverhouding
We bieden een gunstige prijskwaliteitverhouding: onze
geavanceerde systemen bieden
veel functionaliteiten.

Koploper
Als marktleider op het gebied
van elektro- en installatietechniek
ontwikkelen wij oplossingen voor
de toekomst.
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SMARTER HOME

FUNCTIONALITEITEN

01
–
Smarter Home

Functionali
teiten

Slimme hulp. Oneindige mogelijk
heden voor comfort, veiligheid en
energiebesparing.

FUNCTIONALITEITEN
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SMARTER HOME

FUNCTIONALITEITEN

De deur ontgrendelen
vanaf de bank
–
Comfort. De gewenste verlichting inschakelen, een
comfortabele temperatuur instellen of de rolluiken
dichtdoen – de functionaliteiten van uw Smart Home
helpen u met deze dagelijkse taken, zodat u geniet
van nog meer comfort.

Deurcommunicatie
Vanaf uw bank zien wie er voor de deur
staat – het deurcommunicatiesysteem
Busch -Welcome® biedt veelzijdige en
comfortabele functionaliteiten die u met
uw slimme huisbesturing combineert.

FUNCTIONALITEITEN

Digitale assistent
Amazon Echo en Sonos
communiceren naadloos met
de Smart Home-technologie
van Busch-Jaeger voor nog
meer comfort.

Jaloeziebesturing
Slimme rolluiken zorgen in
alle ruimtes voor de juiste
lichtintensiteit, zonder dat
u steeds de jaloezieën moet
bedienen.

Het perfecte plaatje
Altijd de juiste sfeerverlichting,
temperatuur en geopende
jaloezieën: combineer uw
huisbesturingssysteem zoals
u dat wilt.

Verwarming en
binnenklimaat
De perfecte temperatuur en
het perfecte binnenklimaat
in elke ruimte en op elk
tijdstip: dát garandeert uw
Smart-Home-verwarming.

Lichtbesturing
Even de vaatwasser
uitruimen vraagt om andere
verlichting dan een intiem
diner: schakel en dim uw
lampen individueel of in
combinatie.

Phillips Hue ledverlichting
Van eenvoudig instellen
van de helderheid tot de
intensiteit en kleur. Dankzij
de naadloze integratie van
Philips Hue met Busch-Jaeger
zorgt u eenvoudig voor de
juiste sfeer in uw Smart Home.

Van het perfecte
filmavondje tot
een boek lezen bij
avondschemering.

Uw voordelen
» Eenvoudig een comfortabele sfeer creëren
» Eenvoudige bediening
» Integratie met Philips Hue, Sonos en
Amazon Echo
» Centraal of onderweg bedienbaar
» Naar wens verwarmen: individueel per
tijdstip en ruimte
» Optionele tijdsbesturing van de jaloezieën
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SMARTER HOME

FUNCTIONALITEITEN

Uw woning klaar
voor de toekomst
–

Energie. Met onze systemen wordt de
energiebesparing optimaal georganiseerd:
uw Smart Home stemt verwarming, verlichting
en de jaloezieënbesturing af op uw leefgewoontes
en schakelt deze alleen in als het nodig is.

Besturing op afstand
Altijd weten wat er thuis afspeelt.
Met onze app controleert u overal ter
wereld of alle ramen zijn gesloten of
dat iemand is vergeten het licht uit te
doen. Zo behoudt u de controle –
ook als u niet thuis bent.

FUNCTIONALITEITEN

Zonne-energie
Efficiënt gebruik van zelf
opgewekte zonne-energie
dankzij de intelligente
opslagoplossingen voor
zonnepanelen.

Jaloeziebesturing
Automatisch werkende
rolluiken beschermen u in
de winter tegen kou. In de
zomer blijft de temperatuur
in uw woning lekker koel.

Geen onaangename
verrassing op de
jaarrekening van uw
energieleverancier.

Uw voordelen
»G
 eoptimaliseerde energiebesparing
door een betere isolatie met gesloten
rolluiken.
» Smart-Home-verwarming in eco-stand
»A
 utomatisch uitschakelen van de
verwarming bij openstaande ramen
»V
 anuit huis of op afstand bedienbaar
via de app voor smartphone en tablet

Verwarming en
binnenklimaat
Efficiënte regeling van de
kamertemperatuur met onze
Smart Home-oplossingen. In
elke ruimte en op elk tijdstip.
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SMARTER HOME

FUNCTIONALITEITEN

Een slimmer huis
biedt een veilig thuis
–

Veiligheid. Zijn alle ramen gesloten en alle lichten uit?
Met onze Smart-Home-systemen hebt u altijd zicht op uw
woonruimte. Ook wanneer u van huis bent, geeft het een
rustgevend gevoel als u weet dat thuis alles in orde is.

Weerstation
Het weerstation verzamelt alle
gegevens over het weer en stuurt
ze naar uw Smart Home-systeem.
Bij stevige wind gaan de buiten
jaloezieën omhoog en zodra de zon
schijnt, sluiten de jaloezieën om uw
woonruimtes te beschermen tegen
direct zonlicht. Handig toch!

FUNCTIONALITEITEN

Deurcommunicatie
Wie voor uw voordeur staat,
is niet alleen zichtbaar op
uw Smart-Home-paneel,
maar ook via app op uw
Smartphone of tablet

Aanwezigheidssimulatie
Met de automatische
jaloezieën- en lichtbesturing
lijkt het net alsof er altijd
iemand thuis is. Wel zo'n
veilig gevoel.

Busch-secure@home
Met Busch-secure@home is
uw woning beschermt tegen
inbraak, maar ook andere
risico's worden snel gemeld:
zoals brand of wateroverlast.

Paniekschakelaar
De paniekverlichting
schakelt alle verlichting
tegelijkertijd in. Vooral
's nachts schrikt deze
verlichting ongenode
gasten af.

Bewegingsmelder
Onze systemen met
automatische verlichting
voor binnen en buiten
zorgen voor meer veiligheid
in en rondom uw huis.

Raammelder
Met dit meldsysteem hebt
u in één oogopslag een
overzicht van alle ramen.
De sensoren van dit
intelligente systeem
detecteren of de greep in
de juiste stand staat en
daarmee of het raam of de
tuindeur afgesloten is.

Uw Smart Homesysteem biedt
veiligheid in en
rondom uw huis.
Uw voordelen
» Snel geactiveerde paniekverlichting
» Actieve weerbeveiliging bij storm, regen en wind
» Betrouwbare beveiliging van zonneschermen
en jaloezieën tegen weersinvloeden
» Veelzijdige besturingsmogelijkheden
» Actuele weergegevens op smart- phone, tablet
en display
» Busch-secure@home biedt beveiliging
tegen indringers en ook tegen onvoorziene
omstandigheden zoals wateroverlast of brand

13

14

SMARTER HOME

BESTURING

02
–
Smarter Home

Besturing

Alles onder controle. Bepaal zelf hoe
u uw Smart Home wilt bestuurt.

BESTURING
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SMARTER HOME

BESTURING

Eenvoudige
besturing
met één
hand
–

Spraakgestuurd
“Schakel de plafondlamp in de woonkamer in”
De app antwoordt: “Oké. De verlichting van
de plafondlamp is ingeschakeld.” Met behulp
van de intelligente spraakbesturing bestuurt
u de functionaliteiten in uw huis met uw stem.
Fijn als u even geen zin hebt om op te staan.

Via Smart-Home-Paneel
Het paneel wordt geconfigureerd met uw
persoonlijke instellingen. Vanaf een centrale
plek aan de muur worden alle functionaliteiten
in uw woonruimtes aangestuurd. De bediening
van het touchscreen is eenvoudig en
comfortabel.

Via Smart-Home-schakelaar
De schakelaar is de traditionele manier om uw
Smart Home te besturen. Dankzij het moderne
design en de ruime keuze sluiten onze schakelaars
naadloos aan op uw woonstijl. Door de aange
name look en feel en het slijtvaste oppervlak is de
schakelaar een echte aanwinst voor uw interieur.

Via Cloud
Met behulp van de app hebt u overal toegang
tot uw Smart Home. Maak een account aan op
de myBUSCH-JAEGER-Portal en controleer en
bestuur de meeste functionaliteiten vanaf uw
telefoon of tablet - ook onderweg.
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SMARTER HOME

VEELZIJDIGHEID

03
–
Smarter Home

Veelzijdigheid

Smart op maat. Beslis zelf welk
systeem het beste bij u past.

VEELZIJDIGHEID
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SMARTER HOME

VEELZIJDIGHEID

Uw slimme
woning zelf
inrichten
–

Busch-free@home®
Busch-free@home® is afgestemd op de
eisen van slimme woningen & gebouwen en
optimaal geschikt voor zowel nieuwbouw als
renovatieprojecten. Jaloezieën, verlichting,
verwarming, binnenklimaat of deurcommunicatie
zijn eenvoudig en naar uw persoonlijke wensen
te besturen. De functionaliteiten kunnen zowel
afzonderlijk als gecombineerd worden gebruikt.
U bepaalt zelf het type en het aantal functio
naliteiten die u 'smart' wilt maken. Daarnaast hebt
u de mogelijkheid om bepaalde functionaliteiten
op een later tijdstip uit te breiden of om andere
systemen te integreren, zoals Sonos of Philips Hue.

VEELZIJDIGHEID

Onze systemen
Intelligente huisbesturing met Busch-free@home®,
Busch-secure@home, het gestandaardiseerde KNXsysteem of ons deurcommunicatiesysteem BuschWelcome®: bij ons vindt u individuele oplossingen
die voldoen aan uw wooneisen en behoeften.

Busch-secure@home
Comfort door veiligheid. Met een compleet
geïntegreerd systeem. Het veiligheidssysteem
secure@home voor woningen is naast de huis
besturing Busch-free@home® en het toegangssysteem Busch-Welcome® onderdeel van het
Smarter-Home-systeem van Busch-Jaeger.

Gemakkelijke afstandsbediening
Altijd weten wat er zich thuis afspeelt? Dankzij de
koppeling met free@home controleert u overal ter
wereld of alle ramen zijn gesloten of dat iemand
is vergeten het licht uit te doen. Zo behoudt u de
controle - ook als u niet thuis bent.
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SMARTER HOME

VEELZIJDIGHEID

KNX
KNX is een zeer geschikte oplossing voor
nieuwbouw, waarbij een goed presterend,
toekomstbestendig en schaalbaar systeem kan
worden geïnstalleerd. Wereldwijd is KNX de
standaard. Het systeem biedt een uitgebreide
veelzijdigheid aan modules en is daardoor
eindeloos uit te breiden. Alle functionaliteiten
kunnen op een later tijdstip worden aangepast
of uitgebreid.

VEELZIJDIGHEID

Complete veelzijdig
heid. Afgestemd op
uw woonwensen.

Busch-Welcome®
Ons deurcommunicatiesysteem Busch-Welcome®
is beschikbaar als specifieke oplossing, maar ook
flexibel te combineren met Busch-free@home®
of KNX. De veelzijdige oplossingen voor binnen
en buiten zorgen voor meer veiligheid en comfort
rondom uw voordeur.

23

24

SMARTER HOME

VOO RD ELEN

04
–
Smarter Home

Voordelen

Meer dan een Smart Home.
Wij bieden full service om aan jouw
wensen te voldoen.

VOO RD ELEN
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SMARTER HOME

VOO RD ELEN

Slimmer,
door de oplossingen
van de vakman
–
Functioneert zoals het moet. Onze Busch-Jaeger
elektromonteurs installeren uw Smart-Home-systeem
direct bij u aan huis. Zo weet u zeker dat alles vakkundig
is geïnstalleerd en perfect werkt.

Vind het passende
Smart-Home-systeem
met de configurator op
yoursmarterhome.nl

VOO RD ELEN

Uw voordelen
op een rij

Marktleider
Als marktleider met meer dan
130 jaar ervaring ontwikkelen
wij innovatieve en complete
oplossingen voor de toekomst.

Toekomstgericht
Wij blijven onze intelligente elektroen installatietechniek innoveren en
ontwikkelen, zodat ze altijd flexibel
uitbreidbaar zijn en een veilige
investering voor uw toekomst zijn.

Service
Uw Smart Home wordt door een
ervaren elektromonteur op locatie
geconfigureerd en in een paar stappen
geïnstalleerd. Daarnaast krijgt u altijd
deskundig advies.

Integratie
Gerichte communicatie tussen de
systemen zorgt voor meer comfort,
veiligheid en efficiëntie, voor
een nog slimmer huis.

Kwaliteit
Onze producten en oplossingen
voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en de geldende certificering
van onafhankelijke controle-instanties.

Individuele oplossingen
Wij bieden maatwerk voor uw
Smart-Home-oplossingen,
afgestemd op uw wensen en
behoeften.

Gegevensbescherming
Busch-Jaeger garandeert de IT
veiigheid van KNX, Busch-Welcome®
en Busch-free@home®. De bekabelde
en de draadloze componenten van
Busch-free@home®, de Busch-free@
home® app voor iOS en Android en de
toegang op afstand via myBUSCH-JAEGER werden door de VDE
gecontroleerd en als veilig bestempeld.

Garantie
Uw elektromonteur staat ook na de
installatie klaar voor al uw vragen
over Smart Home van Busch-Jaeger.
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VOO RD ELEN

Ook onze
schakelaarprogramma's
zijn slimmer
–
Complete veelzijdigheid in design
Of het de look en feel, akoestiek, oppervlakte, kleur of
het materiaal van de schakelaar betreft: bij Busch-Jaeger
hechten we veel waarde aan finesse. Aandacht voor detail
en kwaliteit zorgt ervoor dat we vandaag de dag een
uitgebreid assortiment aan slimme schakelaars aanbieden.
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Decento®

01

carat®

02

Busch-dynasty®

03

100% edelstaal

04

impuls

05
06

solo

®

Busch-axcent

07

®

08

alpha

09

future linear
®

Busch-balance SI

10

Reflex SI

11

®
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SMARTER HOME

VOO RD ELEN

Een duurzame,
slimme investering
–
De installatie goed plannen. Bij de nieuwbouw
of renovatie van uw woning bepaalt u vooraf met uw
architect en gecertificeerde installateur de omvang
van de elektrische installatie. En daar stemt u de
kosten voor een efficiënte installatie op af.

3 % 5% 7 %
Vier procent van de bouw
kosten worden besteed
aan een elektrische
installatie in uw woning.

Bron: Initiativkreis ELEKTRO+

Al voor ongeveer zeven
procent van de bouwkosten
wordt uw woning met ons
Smart-Home-System
Busch-free@home®
uitgerust.

Vanaf tien procent van
de bouwkosten krijgt u
met het KNX-Systeem
al een comfortabele
inrichting met twee
functiegebieden.

VOO RD ELEN

Samenwerking voor een
perfect netsysteem
Om het leven en het netwerk van Smart Home
nog comfortabeler te maken, gaat Busch-Jaeger
de samenwerking aan met verschillende partners.
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SMARTER HOME

VOO RD ELEN

Creëer een
smart home
–

Smarter
Home

–

De nieuwe standaard voor
een slimmer huis.

yoursmarterhome.nl Hier vindt u alle informatie over onze
Smart-Home oplossingen, de Smart-Home-configurator
en een zoekfunctie-mogelijkheid om een deskundig
vakman in de buurt te vinden.

Smart-Home-oplossingen
ontdekken en de veelzijdigheid
van Busch-Jaeger ontdekken
yoursmarterhome.nl
Op yoursmarterhome.nl komt u alles te weten
over ons complete assortiment aan veelzijdige
Smart-Home oplossingen en producten. Alle
informatie over de mogelijkheden en voordelen
van een smart home zijn snel te vinden dankzij
onze overzichtelijke website. Hier vindt u ook
de configurator waarmee u uw eigen Smart
Home kunt samenstellen naar uw persoonlijke
voorkeuren.

Meer informatie over Smarter Home kunt u ook
vinden op de social-mediakanalen van BuschJaeger. Hier ontvangt u tips, handleidingen
en product- en gebruikersvideo's over
huisautomatisering.

VOO RD ELEN
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Smart Home
Configurator
–

SMARTER HOME
Vind het systeem
dat bij u past!
yoursmarterhome.nl

Gewoon slimmer voor een
leven zoals u dat wenst

Vind uw
Smart Home
vakman

Uw persoonlijke Smart Home
samenstellen met de SmartHome-configurator

Specialist vinden die zorgt
voor een betrouwbare
installatie

Configurator
Met behulp van onze configurator ontdekt
u welk Smart Home-systeem het beste bij
u past.

Specialist vinden
Een Smart Home-vakman in de buurt? Voer bij
de zoekfunctie 'specialist zoeken' een naam,
plaats of postcode in en neem contact op.
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N OT I T I E S

Notities

Meer informatie
en alle details
U vindt het complete aanbod aan brochures op onze
website. Daarnaast bieden we online meer inspiratie en
informatie over de schakelaarprogramma's van Busch-Jaeger
en de innovatieve toepassingen om van uw huis een thuis te
maken. Neem een kijkje op onze website!

Busch-Jaeger draagt graag actief bij aan een beter klimaat. Daarom bieden
we sommige brochures alleen als download-PDF aan op onze website.
Wil je de actuele versie van de brochures downloaden? Scan bovenstaande
QR-code en kies de gewenste brochure. Digitaal als E-paper of via de link
www.busch-jaeger.de/nl/service-en-tools/catalogi-en-brochures.

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de
mogelijkheden van
Busch-free@home® vindt u in
bijgeleverde brochure. Of kijk
op www.yoursmarterhome.nl.
Busch-Jaeger Benelux
Technische ondersteuning voor
consumenten vanuit Nederland
0900 2600 006
(35 cent per gesprek)
06 29 45 68 39 (gratis)
Iedere dag bereikbaar van
08.00 tot 22.00 uur
Busch-Jaeger Benelux
24/7

www.BUSCH-JAEGER.nl

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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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.

