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De nieuwe  
standaard  
in flexibele 
installaties_



Nieuwe 
communicatiemogelijkheden_
Het ene past perfect bij het andere
Het veelzijdige flex-assortiment is modulair opgebouwd. 
Dat betekent dat alle bedieningselementen en sokkels 
individueel te combineren zijn. Vrijwel alle conventionele 
schakelaars zijn geschikt voor Busch-flexTronics en 
Busch-free@home® flex en bieden zo de hoogste flexibiliteit. 

Naast de uitgebreidere keuze uit combineerbare sokkels,
zijn deze ook technisch doorontwikkeld. Zo bieden ze 
tal van nieuwe functionaliteiten voor betrouwbaar en 
montagevriendelijk gebruik.
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Busch-flexTronics Busch-free@home® flex

bluetooth

wireless

Leg de basis met  
Busch-flexTronics
Conventioneel, handmatig schakelen

Schakel naar slim met  
Busch-free@home® flex
Draadloos schakelen via bluetooth



Comfortabele besturing
Grote bedieningswippen voor eenvoudige bediening 

met uniforme optische middenpositie

Status-led
Oriëntatieverlichting

Upgrade
Eenvoudig om te wisselen tegen 
draadloze apparaten met extra 

functionaliteiten

Hier zit meer in 
Slimme besturing van Smart Rooms begint heel 
eenvoudig met de individueel combineerbare 
modules van Busch-free@home® flex. Draadloze 
connectiviteit maakt installatie in elke ruimte 
mogelijk en wordt door de vlakke inbouwsokkels 
makkelijk gemaakt. Alle functies zijn bovendien 
flexibel schaalbaar en op elk moment uit te breiden 
– zonder boren of nieuwe kabels. Van enkel 
besturing van Smart Rooms tot complete 
huisbesturing – Busch-free@home® flex is altijd 
toekomstvast.

Busch-free@home® APP next 
Functies
» Lichtsturing
» Jaloeziemanagement
» Op afstand bedienen
» Tijdschakelaar
» Nalooptijd, voorinstellingen, 

scènes, posities

Natuurlijk zijn we ook virtueel op de toekomst 
voorbereid. Digitaal installeren, individueel 
configureren en dan uitbreiden tot volledige 
huisbesturing – de Busch-free@home® APP next 
maakt dat alles mogelijk. Van slimme Smart 
Room-besturing tot de besturing van een 
complete woning; binnen, buiten, op afstand en 
zelfs bij afwezigheid.

 Busch-free@home®  
APP next_



» Stand-alone-systeem
» Gebruikelijke besturing zoals bij een conventionele 

elektro-sokkel
» Extra functionaliteiten als waarden/positie opslaan 

zoals bij serieschakelaars

» Stand-alone-systeem van de inbouwsokkels
» Op afstand te bedienen en parameterisatie van de 

sokkel per app via bluetooth
» In de app kunnen meerdere sokkels gecombineerd 

worden om het wisselen tussen apparaten te  
vereenvoudigen

De individuele bediening per app via bluetooth, 
maakt digitale besturing van meerdere sokkels op 
afstand mogelijk.

De handmatige individuele bediening omvat alles wat 
voor latere uitbreiding naar intelligente individuele 
bediening nodig is.

Busch-free@home®   flex – 
Individuele bediening

Busch-flexTronics – 
Individuele bediening
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De diverse uitbreidingsfasen garanderen meer flexibiliteit met persoonlijke 
voorkeuren als basis. Zo volgen de verschillende fases elkaar logisch op: 
individuele bediening, Smart Room-besturing of het complete systeem 
kunnen zo probleemloos gewijzigd en uitgebreid worden.

Persoonlijke 
voorkeuren vragen 
om flexibiliteit_ 



» Koppeling van de sokkels via PlusWire of  
Busch-free@home® wireless

» Geen System Access Point nodig 
» Bij een draadloze verbinding is een  

myBUSCH-JAEGER-registratie nodig (virtueel 
System Access Point)

» Koppeling van de sokkels via PlusWire of  
Busch-free@home® wireless

» Draadloze verbinding van de Busch-free@home®-
sokkels via een System Access Point

» Volledige koppeling – Toegang tot volledige  
functionaliteiten als spraaksturing, toegang op 
afstand et cetera

De ruimtesturing werkt draadloos of bedraad en 
koppelt zo de verschillende sokkels met elkaar.

Busch-free@home® stuurt de complete woning 
aan – binnen en buiten, in elke ruimte en zelfs op 
afstand.

Busch-free@home®   flex – 
Smart Room-besturing

Busch-free@home® – 
Smart Home-besturing
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Draadloos gemak
Bij een upgrade hoeft alleen het 
bedieningselement gewijzigd 
te worden, omdat de sokkel al 
alle mogelijkheden voor wireless 
bediening in zich heeft.

Plat ontwerp – 25 mm                                                                                                                                               
        Meer ruimte voor 

bedrading en aansluitingen

Klauwbescherming
Biedt bescherming tegen verwondingen 

tijdens montage
PlusWire

Moderne bediening via nevenpost

Meetpunten
Toegankelijk vanaf de voorkant 

voor snelle controle 
in geval van onderhoud

Fijndraadbescherming
Veilige en snelle aansluiting van 
flexibele en starre bekabeling 

door open klemmen

DMC-code
Door het scannen van de code 

is aanvullende info direct 
beschikbaar

Verstelbare steunring (-1/+2 mm)
Stabiele bevestiging op verschillende 

ondergronden en inbouwsituaties

Een sokkel 
die blijft_



Busch-free@home®   flex

Busch-free@home® flex-bedienings-
elementen zijn ideaal voor complete 
besturing van Smart Rooms of 
gekoppelde Smarter Home-systemen. 
Via bluetooth is ook bediening via de 
app mogelijk.

Scènes
Opslaan en activeren van 

voorinstellingen en waarden

Tijdschakelklok
Geïntegreerde 

astrofunctie/timer

Smart Rooms op afstand te bedienen
Via de Busch-free@home® APP next en 

het myBUSCH-JAEGER-account

Batterij-back-up 
Ook bij stroomuitval worden               

instellingen opgeslagen

Individuele bediening via 
bluetooth-interface

Directe verbinding met een 
smartphone

Parameters 
Eenvoudig instellen 

met een smartphone 
via de app

Complete huisbesturing via 
Busch-free@home® wireless 

Voor koppeling met een 
Busch-free@home®-System 

Access Point

Status-led 
Oriëntatieverlichting

Busch-flexTronics is de traditionele 
manier voor individuele 
apparaatbesturing en biedt een 
flexibele opstap naar lichtsturing 
en jaloeziemanagement.

Busch- flexTronics



1S
PC

80
14

13
B3

10
1 /

 0
7.2

2

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Kijk voor alle mogelijkheden van 
Busch-Jaeger op busch-jaeger.nl.

Voor vragen en support kunt u terecht  
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 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 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.


