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Uw woning 
wordt slimmer_

Welkom bij Smarter Home. Met Busch-free@home® kunt u uw 
hele huis besturen, zoals u gewend bent met de schakelaar aan 
de muur of nog veel eenvoudiger: met uw smartphone of tablet. 
Zowel met touchbediening als met spraaksturing. U schakelt 
niet alleen, maar bedient de totale technische installatie in uw 
woning flexibel, slim, uiterst nauwkeurig en foutloos. De sfeer  
veranderen? Raak gewoon simpelweg met uw vingertop het 
touchscreen aan of spreek een commando in. Zo komen direct 
de gordijnen in beweging en verandert de kleur van het licht –  
zo beleeft u vandaag al de toekomst.
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01

Functies_

De nieuwe vrijheid. Ervaar de 
onbegrensde mogelijkheden op het 
gebied van comfort, veiligheid en 
energie-efficiëntie.
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Vrije keuze. Zonwering, verlichting, verwarming, airco of 
deurcommunicatie – eindelijk kunnen comfort, veiligheid 
en efficiëntie overal en zelfs op afstand worden bediend. 
Met de schakelaar aan de muur, een gesproken opdracht 
of met de smartphone, tablet of computer.

Voor een leven 
naar wens_

Aangenamer wonen.  
Busch-free@home®-huis-
besturing maakt het dagelijks 
leven gemakkelijker.
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Openstaan voor nieuwe ideeën
Met Busch-free@home® kan iedereen 
zijn of haar persoonlijke niveau van 
comfortabele technologie bepalen. 
Zowel individuele functies als pure 
verwarmings- of zonweringsturing, als 
een combinatie daarvan in scènes, zijn 
namelijk eenvoudig te implementeren. 
Bovendien is het systeem in de toekomst 
flexibel uit te breiden. Dat betekent altijd 
een vrijheid van keuze. 

Veel gebruiksvoordelen
Met de bijbehorende app maakt u  
van uw smartphone of tablet een af-
standsbediening voor thuis. Zo kunt u  
‘s ochtends al voordat u opstaat met één 
druk op de knop de jaloezieën openen en 
de radio in de keuken aanzetten.  
En als u even de deur uitgaat, schakelt u 
tegelijkertijd alle lampen en apparaten 
uit. Desgewenst ook met conventionele 
wandschakelaars. Het instellen van deze 
scènes is al net zo eenvoudig. Eenvoudig 
comfortabel. Eenvoudig praktisch. Een-
voudig energie-efficiënt.

Zonwering Verlichting

Verwarming Airconditioning

Deur- 
communicatie

Multimedia
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Eenvoudig alles met 
elkaar verbinden_

Zonwering
Jaloezieën, rolluiken, markiezen of rol-
poorten – met Busch-free@home®- 
huisbesturing was zonwering en energie 
besparen nog nooit zo eenvoudig. Het 
openen en sluiten, net als het verstellen 
van zonwering, kan zowel met de schake-
laar, het Busch-free@homePanel als 
met de app voor smartphone en tablet 
worden bestuurd. Daarnaast kunnen een 
weerstation voor stormbescherming, een 

Klaar voor elke bedrijfsmodus. Door het 
korter of langer indrukken van de toets 
voor rolluiken, buitenjaloezieën, markiezen 
of lamellen.

Voordelen
» Flexibele besturingsmogelijkheden
»  Op het weer reagerende bescherming 

tegen storm, regen en wind
»  Eenvoudige bediening
»  Geoptimaliseerde energie-efficiëntie 

dankzij betere isolatie door gesloten 
rolluiken of andere zonwering

» Tijdsturing

Comfortabel vanaf het begin. Zowel bij de installatie als later tijdens het  
gebruik in het dagelijks leven. Met Busch-free@home® kunnen alle toepassingen 
aan en in het huis verbluffend eenvoudig met elkaar worden verbonden.

tijd schakelklok of astrofunctie worden 
toegevoegd. Hiermee wordt de zon-
wering afhankelijk van zonsopkomst 
en -ondergang automatisch geregeld. 
De gegevens hiervoor komen samen 
in het System Access Point en worden 
nauwkeurig toegepast. Het paneel 
geeft het beste overzicht van alle 
waarden en tijden.
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Weerstation 
Eén ding is zeker: niets is onvoorspel-
baarder dan het weer in Nederland. 
Het weerstation reageert meteen. 
Het station detec teert helderheid, 
temperatuur, windsnelheid en regen.  
De weer gegevens worden vervolgens 
direct verstuurd en met de actoren 
verbonden om functies automatisch 
te sturen. Alle belangrijke gegevens  
worden in de Busch-free@home® APP 
next overzichtelijk weergegeven.

Voordelen
»  Veelzijdige besturingsmogelijkheden, 

afhankelijk van helderheid, 
temperatuur, neerslag en windsnelheid

»  Oproepbare weergegevens voor 
smartphone, tablet en display

»  Betrouwbare bescherming van 
jaloezieën en markiezen tegen 
weersinvloeden

»  Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
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Levensredders. Brand is verraderlijk, omdat het  
grootste gevaar niet komt van zichtbaar open vuur, 
maar van rook, die zich bij een brand binnen enkele  
seconden ontwikkelt. Busch-Jaeger-rookmelders  
detecteren rookontwikkeling tijdig en waarschuwen  
met een luid alarmsignaal.

Busch-rookalarm® 

Het Busch-rookalarm® wekt  
alle bewoners in huis snel, luid en 
duidelijk bij het geringste teken 
van rook. De verbinding van het 
Busch-rookalarm® met externe 
systemen zoals Busch- 
free@home® in combinatie met 
de Busch-free@home®-alarmstick 
is mogelijk via de draadloze 
module Busch-rookalarm® RF.

Rook-, CO- en hittemelders
Alle rook-, CO- en hittemelders van 
Busch-Jaeger die te koppelen zijn, zijn 
heel eenvoudig in het comfortabele 
Busch-free@home®-huisbesturings-
systeem te integreren. Daarvoor is 
naast de draadloze modules Busch- 
rook alarm RF/Busch-CO-Alarm RF 
alleen de Busch-free@home®-alarm-
stick nodig. Zo schakelt het systeem 
de verlichting van de vluchtroutes  

automatisch maximaal in, opent  
het zonwering voor een betere  
oriëntatie of zorgt het bij een CO-
alarm dat de elektrische ramen 
opengaan voor directe ventilatie. 
Tegelijkertijd zorgt Busch-free@home® 
dat Philips Hue-verlichting in de rode 
waar schuwingskleur gaat branden 
en stuurt het systeem pushberichten 
naar een vooraf gedefinieerde  
ontvangersgroep.
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Busch-CO-Alarm 
ProfessionalLINE
Het Busch-CO-Alarm ProfessionalLINE  
is een koolmonoxide-alarmtoestel met 
elektrochemische sensor. Het is geschikt 
voor aansluiting op externe systemen, 
zoals Busch-free@home® via de draad-
loze module Busch-CO-Alarm RF in 
combinatie met de Busch-free@home®-
alarmstick.

Busch-free@home®- 
alarmstick
Met de Busch-free@home®-alarmstick 
kunnen alle Busch-Jaeger rook-, 
CO- en hittemelders via een netwerk 
in het Busch-free@home®-systeem 
worden geïntegreerd.
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Voordelen
» Met vaste lithiumbatterij  

die 10 jaar meegaat
» 3-traps signalerings- en 

alarmeringsconcept 
» Max. 20 melders te verbinden 

via draadloze module

Voordelen
» Geen moeite met bedrading
» Pushberichten bij alarmering 

met ruimtespecifieke toewijzing 
van het alarm

» Onderscheid tussen 
rook- en CO-alarmen



Voor een veilig gevoel. Tal van oplossingen werken  
naadloos samen en bieden aanzienlijk meer comfort,  
veiligheid en efficiëntie. En dat met oog voor detail,  
zowel binnens- als buitenshuis.
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Deurcommunicatie
Ook het deurcommunicatiesysteem 
Busch-Welcome IP® kan worden  
geïntegreerd in Busch-free@home®. 
Met de Busch-Welcome® IP touch 7"  
en Busch-Welcome® IP touch 10"- 
bedieningspanelen kunnen deur- 
communicatie en huisbesturing  
gezamenlijk worden gebruikt.  
Zo kan bijvoorbeeld het licht worden 
ingeschakeld als er aangebeld  
wordt, terwijl de videocamera bij  

Voordelen
»  Inzetbaar voor Busch-Welcome® IP, 

Busch-free@home® of ABB i-bus® KNX
»  Hoge resolutie-display met  

glasoppervlak
» Intuïtief touchscreen
»  Slechts 7,8 mm diep  

bij inbouwmontage
»  Naar keuze LAN- of WLAN-versie voor 

de aansluiting op het thuisnetwerk
»  Verkrijgbaar in 7" en 10"

Robuuste Busch-Welcome® IP- 
videobuitenpost met touchdisplay

afwezigheid voor de zekerheid foto’s  
van bezoekers neemt. En uw smart-
phone of tablet functioneren 
daarbij als centrale voor het hele 
deurcommunicatie systeem. Met de 
Busch-Welcome® APP next heeft u  
bovendien vanuit de hele wereld via  
internet toegang tot uw huis techniek. 
Zo kunt u grenzeloos met alle  
bezoekers communiceren en bent  
u overal thuis.
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Lichtbesturing
Busch-free@home® kan optimaal
worden gebruikt, hetzij voor de  
verlichting van afzonderlijke ruimtes 
of van de hele woning. Een bijkomend 
voordeel daarbij is het zuinige en  
milieuvriendelijke gebruik van energie.

Voordelen
»  Eenvoudig instellen van lichtscènes
»  Bediening centraal of op afstand
»  Snel geactiveerde paniekverlichting
»  Ondersteuning van energie-efficiëntie
»  Flexibel in gebruik
»  Philips Hue-led-integratie

Eenvoudig Philips Hue-led in het systeem 
integreren en besturen met de Busch- 
free@home® APP next. Zo kan niet alleen  
de lichtintensiteit, maar ook de lichtkleur  
individueel worden ingesteld. 

Dimmers en bewegingsschakelaars
Met Busch-free@home® kunnen  
ruimtes of hele gebouwen geheel naar 
wens worden verlicht. Iedere situatie 
krijgt het passende licht – met sfeer-
volle lichtscènes of de zogenaamde 
paniekverlichting. Hiermee worden alle 
lampen in één keer ingeschakeld.

F U N C T I E S

Busch-free@home® DALI-gateway  
De Busch-free@home® DALI-gateway 
maakt de eenvoudige integratie van 
DALI-verlichting in het Busch- 
free@home®-systeem mogelijk. De 
lampen kunnen bijvoorbeeld worden 
aan gestuurd via een app, schakelaar, 
paneel of scène.

Voordelen
» Probleemloos dimmen
» Combinatie met producten 

van elke fabrikant mogelijk
» Geen USB-programmeerapparaat 

nodig
» Ingebruikname van de verlichting 

mogelijk op plattegrond



Efficiënt ontspannen. Een ideale ruimtetemperatuur voor 
ieder moment van de dag en de nacht wordt bereikt  
met precieze besturing. Met Busch-free@home® zijn alle 
componenten voor een fijn afgesteld binnenklimaat met  
elkaar verbonden. 
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Verwarming en airco
Comfortabel en energiezuinig. De 
optimale ruimtetemperatuur kan met 
Busch-free@home® individueel en op 
basis van de daadwerkelijke behoefte 
worden geregeld. Afhankelijk van de 
tijd van de dag en de functie van de 
ruimte. In de ECO-modus wordt de 
temperatuur tijdens de nacht of bij 
afwezigheid automatisch lager gezet. 
Als een raam wordt geopend, kan de 
verwarming automatisch worden  
uitgeschakeld. Dit kan achteraf met 
een draadloze raammelder van 
Busch-Jaeger worden gerealiseerd.  
Of vooraf met een zelf aan te brengen 
contact in het raamkozijn, dat via een 

aparte binaire ingang geïntegreerd  
kan worden. Zo verbetert de energie-
balans – zowel bij conventionele 
radiatoren als bij vloerverwarming. 
Bovendien kan de op tijd gebaseerde 
tempera tuurregeling perfect aan het 
persoonlijke levensritme worden aan-
gepast. Bijvoorbeeld als ‘s ochtends 
meteen na het opstaan de badkamer 
al voorverwarmd is. Of de temperatuur 
die overdag automatisch lager gezet 
wordt als er niemand thuis is. Terwijl  
u ‘s avonds bij thuiskomst juist wordt  
verwelkomd in een behaaglijk warme 
woonkamer.

Voordelen
»   Verwarmen naar behoefte
»   Voor radiatoren en vloerverwarming
»   Ondersteuning van energie-efficiëntie
»   ECO-modus
»   Bediening ter plekke of op afstand met  

de app voor smartphone en tablet
»   Automatische uitschakeling bij geopend 

raam

Neuer Screen
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Voordelen
»   Eenvoudig achteraf te monteren
»  Bij geopende ramen wordt niet 

verwarmd of gekoeld

Intelligente thermostaten
Radiatorthermostaten zijn actieve  
componenten voor individuele  
ruimtetemperatuurregeling. Ze besturen 
de radiatorklep en als aandrijving voor 
het openen of sluiten van radiator-
kleppen worden elektromotoren  
ingezet. Deze werken op batterijen en  
zijn geruisarm. Dankzij de intelligente  
besturing via het Busch-free@home®- 
netwerk kunnen zeer fijne verstel-
nuances worden gerealiseerd – voor 
een een perfect ruimteklimaat. Energie besparen door individuele 

tijdafhankelijke temperatuurregeling.

7.00 8.00 12.00 21.00

max.

Besparingen

16.30

25°

°C

20°

15°

Verbruik
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Koelen als dat nodig is. Split unit-airconditioning-
systemen maken vraaggestuurde koeling van  
afzonderlijke ruimtes mogelijk. Ze bestaan uit een  
buitenunit en één of meerdere binnenunits (split units).

Voordelen
» Kostenefficiënte koeling van  

afzonderlijke ruimtes
» Comfortabele bediening van de  

ruimtetemperatuurregelaar,  
ook via de app

» Ook vanaf het paneel op afstand  
te bedienen

Split Unit Gateway 
De Split Unit-airconditioningsystemen 
zijn gemakkelijk te bedienen met  
een infraroodafstandsbediening. De 
klimaatregeling wordt nog comfor-
tabeler met de Split Unit Gateway. 
Deze vormt de interface tussen het

Busch-free@home®-systeem en
airco's van vele fabrikanten.  
De gateway zet de Busch- 
free@home®-commando's om in 
infrarood commando's en stuurt  
ze naar de split units.
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Integratie van huishoudelijke apparaten 
Alle op het netwerk aangesloten en 
compatibele huishoudelijke apparaten, 
zoals wasmachines, koffiezetapparaten 
of ovens, zijn via speciale pictogram-
men zichtbaar in de Busch-free@home® 
APP next. Dit maakt volledige interactie 
mogelijk zoals u gewend bent van 
Busch-free@home®: besturing, status 
opvragen, toevoegen aan scènes (bijv. 
alles-uit-schakelaar) en gebruik binnen 
het Busch-free@home®-actiemenu.  
In het actiemenu kunnen de huis-
houdelijke apparaten via handige, 
'als-dan',-acties aan het huis-
besturingssysteem worden gekoppeld.  
Als bewoners bijvoorbeeld tussen 14.00 
en 16.00 uur thuiskomen en de Welkom 

Uw voordelen
»  Integratie van veel Smarter Home- 

producten in het huisbesturings-
systeem

» Tijdbesparend
»  Scènebesturing, omdat alle Smarter 

Home-apparaten van Miele@home 
en Home Connect autonoom sta-
tusmeldingen geven op uw mobiele 
telefoon of het paneel aan de wand

»  Statuscheck
»  Maximaal gemak
»  Het geofencingsysteem maakt  

gebruik van mobiele telefoontracking 
om te detecteren wanneer geregi s-
treerde apparaten het huis verlaten

Integratie in het huisbesturingssysteem. Smarter Home- 
apparaten van Miele@home en Home Connect kunnen 
eenvoudig worden geïntegreerd in Busch-free@home®.

Thuis-schakelaar bedienen, wordt  
niet alleen de standaard verlichting 
ingeschakeld en de zonwering 
geopend, maar ook de espresso-
machine ingescha keld en 
voorverwarmd. Alle in het netwerk 
opgenomen apparaten worden  
met hun pictogrammen in de Busch- 
free@home® APP next en op het 
Busch-free@homePanel 4,3" weer-
gegeven en kunnen van daaruit ook 
worden bestuurd. Alle functies kunnen 
ook rechtstreeks via de schakelaar op 
de muur worden bediend, wat 
uitsluitend mogelijk is met Busch-
free@home®.

19F U N C T I E S



Smart naar wens. Individuele
leefruimtes slimmer maken
door uiteenlopende oplossingen.

02

Mogelijkheden_
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Snelle scèneverandering 
Eén druk op de knop is voldoende –  
op de schakelaar, op het Busch- 
free@homePanel, de smartphone of 
tablet – en een complete scène wordt 
opgeroepen. Zo kan bijvoorbeeld een 
woonkamer binnen enkele seconden 
worden omgetoverd tot een ruimte 
die past bij de gelegenheid – voor het 
ontvangen van gasten of een avondje 
niks op de bank.

Maak eenvoudig uw eigen scènes 
Het creëren en veranderen van uw  
individuele scènes is kinderspel met 
Busch-free@home®. Een hulpfunctie 
helpt u bij het samenstellen van de  
gewenste functies. Zo kunnen verlich-
ting, een bepaalde stand van de  
jaloezieën, ruimtetemperatuur en  
favoriete muziek met één druk op de 
knop worden opgeroepen.

Alle functies van de Philips 
Hue-leds kunnen in een scène 
worden geïntegreerd. Naast 
de helderheid kan ook de 
kleurtoon in een scène bepaald 
worden.

Door het Sonos Home Sound 
System te koppelen met het 
huis automatiseringssysteem, 
kan men in het hele huis 
genieten van muziek, films en tv 
in de beste kwaliteit.

Sfeer met één 
druk op de knop_

De perfecte vrije avond. Busch-free@home® zorgt bij  
thuiskomst voor een aangename ontvangst. Met sfeer-
volle verlichting en een aangename kamertemperatuur. 
Precies de juiste sfeer om te ontspannen.
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Eenvoudige integratie van  
DALI-verlichting
DALI 2 is de standaard op het gebied 
van hoogwaardige verlichting en wordt 
op steeds grotere schaal toe gepast – 
vooral als het verlichtings concept door 
een professionele licht ontwerper wordt 
gecreëerd. Als conventionele led- 
lampen worden gedimd, treden vaak 
problemen op. Met DALI 2 kunnen  
de apparaten van elke fabrikant echter 
probleemloos met elkaar worden 
gecombineerd.

©
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Aanwezigheidssimulatie
Altijd een goed gevoel. De aanwezig-
heidssimulatie van Busch-free@home® 
registreert het wekelijks gebruik van de 
apparaten. Op die manier gedragen  
ze zich bij afwezigheid van de bewoners 
100 procent gelijk als bij aanwezigheid. 
De functie kan door de bewoners  
worden geactiveerd en aangepast.  
Op zakenreis, tijdens vakantie of even 
boodschappen doen in de buurt.  
Met de app op de smartphone zijn  
afstandsbediening en veiligheids-
controle van de hele woning overal  
ter wereld mogelijk.

Automatische windbescherming
Bij wind en storm zorgt Busch-free@home® 
samen met het weerstation ervoor dat de 
zonwering automatisch omhoog gehaald 
wordt. Daarmee worden beschadigingen, 
geknikte lamellen of gebroken ramen 
voorkomen. Deze functie is vooral praktisch 
als u niet thuis bent en het weer plotseling 
omslaat.

Net alsof je 
thuis bent_
Met aanwezigheidssimulatie. Thuis is alles in orde.  
Met Busch-free@home® komt het tijdelijk ‘lege’ huis tot 
leven. Daarvoor registreert het systeem eerst bij aan-
wezigheid de gewoontes van de bewoners en roept deze  
bij afwezigheid weer op.
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Alles in het zicht
Altijd weten wat er thuis gebeurt.  
Met de Busch-free@home® APP next 
kunt u op ieder moment controleren  
of alle ramen zijn gesloten en of 
iemand vergeten is het licht uit te 
schakelen. Praktisch: slechts één 
account voor Busch-Welcome®  
en Busch-free@home®.

Geofencing
De innovatieve geofencing-functie van
Busch-free@home® stelt huiseigenaren
in staat een denkbeeldige omheining
rond hun huis en andere locaties te
tekenen. Als u een van deze gedefi-
nieerde zones binnengaat of verlaat,  
reageert Busch-free@home® auto-
matisch met vooraf ingestelde acties. 
Het systeem schakelt bijvoorbeeld 
de lichten uit en verlaagt het 
verwarmingsvermogen om energie te 
besparen wanneer alle bewoners het 
huis hebben verlaten. Of het regelt 
de kamertemperatuur zodra u 's 
avonds uw werkplek verlaat, zodat het 
aangenaam warm en behaaglijk  
is wanneer u thuiskomt.

Alles bestuurbaar
Verbonden met het myBUSCH- 
JAEGER-portal kunnen nu alle  
functies van Busch-free@home® op 
afstand worden gecontro leerd en  
bediend. Zo houdt u de controle – 
zelfs op vakantie – met maximale 
bescherming van uw privacy. Wie het 
zonder afstands bediening doet, kan 
zijn Busch-free@home®-systeem ook 
volledig los van de cloud bedienen.

»   Gratis app voor iOS  
en Android

»   Geïntegreerd fotogeheugen
»   Eenvoudig toegang  

op afstand via  
myBUSCH-JAEGER
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Eenvoudig uitschakelen. Dat kan Busch-free@home® 
met de alles-uit-functie. Deze functie is vooral praktisch 
bij het verlaten van de woning. Alle apparaten in alle  
vertrekken worden namelijk tegelijkertijd uitgeschakeld.

Alles uit met  
één functie_
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Met zekerheid alles uit
In principe werkt de alles-uit-functie 
als een vooraf ingestelde scène. 
In dit geval worden eenvoudig 
alle gekoppelde apparaten in alle 
vertrekken tegelijkertijd uitgeschakeld. 
Dat is niet alleen erg veilig, maar ook 
nog eens energie-efficiënt. De alles-uit- 
functie is ook praktisch in de slaap-
kamer. Zo kunt u voor het inslapen 
met één druk op de knop in het hele 
huis het licht uitschakelen. Een zinvolle 
functie voor meer comfort en veiligheid.

Dichtbij en ver weg
De centrale schakelaar voor de alles-
uit-functie kan aan de muur naast de 
voordeur en natuurlijk op iedere andere 
plek in de woning worden aangebracht. 
Bovendien kan de functie voor mobiel 
gebruik met de app op de smartphone 
of tablet worden weergegeven.

»  Voorgeprogrammeerde 
alles-uit-knop

»  Eenvoudig te begrijpen



De nieuwe onafhankelijkheid. Het optimale ruimteklimaat 
of de ideale verlichting – iedereen kan alles flexibel op  
afstand bedienen, met vingertoppen of gesproken  
opdrachten. Bediening zo eenvoudig als u het zelf wilt.

Uw huis luistert  
naar u_



Alexa
Amazon Echo stuurt verlichting en  
uw thermostaat aan, speelt muziek 
af, laat u het nieuws horen en nog 
veel meer – en dat met alleen maar 
spraak commando's.

Het IP touch-bedieningspaneel
Past overal dankzij twee verschillende
kleuren – zwart en wit – en twee ver-
schillende maten – 7" en 10". Met tot 16
functies, direct te bedienen met een tik
of veeg. Gemakkelijk in te richten, flexi-
bel te veranderen en nog gemakkelijker 
te gebruiken.

Tablet en smartphone
Eén bedieningsconcept schept de 
hoogste flexibiliteit en mobiliteit,  
omdat iedereen de functies ook mobiel 
via smartphone of tablet kan besturen. 
En dankzij de Busch-free@home® APP 
next ook onderweg. Nog nooit zo  
gemakkelijk.

De moderne schakelaar
De eenvoudigste bediening is  
bediening zoals men dat gewend is.  
De schakelaar aan de muur bevindt 
zich ook vandaag nog steeds op de  
juiste plek. Vooral omdat door de 
draad loze uitvoering extra bedrading 
komt te vervallen. Schakelaars kunnen 
zo eenvoudig meer. 

“Alexa, speel muziek 
af die me in een goed 
humeur brengt."

“Oké. Ik zal je favoriete  
muziek voor je afspelen."

»  Eenvoudige opdrachten;  
het systeem reageert direct

» De zinsbouw doet er niet toe
»  Update ook mogelijk voor  

bestaande systemen
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Systeem_

Het nieuwe gemak. Ongecompliceerd 
en gebruiksvriendelijk – huisbesturing 
was nog nooit zo gemakkelijk.

30 B U S C H - F R E E@ H O M E ® S YS T EEM



31S YS T EEM



Draadloos en bedraad mogelijk in  
één systeem
Wie zijn huis wil renoveren, stelt draad-
loze vrijheid waarschijnlijk op prijs. Het 
volledig opnieuw ontworpen System 
Access Point 2.0 met zijn kleinere 
stijlvolle ontwerp maakt verbinding 
mogelijk van maximaal 150 deelnemers 
tegelijkertijd en in elke combinatie –  
allemaal bedraad, allemaal draad-
loos of beide. Bovendien overtuigt het 
System Access Point met uitstekende 
prestaties dankzij talrijke nieuwe  
functies: 150% sneller, 230% meer 
apparaten en 100% compatibel met 
oudere modellen.

Meer nu en in de toekomst
Busch-free@home® betekent: meer 
mogelijkheden, minder beperkingen  
en eenvoudigere bediening.  
Bestaande installaties kunnen op 
ieder moment worden uitgebreid en 
dankzij draadloze techniek zelfs zonder 
hak- en breekwerk. Het nieuwe System 
Access Point verwerkt alle gegevens 
veilig en precies. En de techniek is voor 
bewoners onzichtbaar. Zo kunnen ze 
genieten van uniform functionerende 
gebouwtechnologie die alle wensen 
vervult, zelfs die van morgen.

Het hele huis  
onder controle_
Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Busch-free@home® is erg  
gemakkelijk te bedienen. Zo kunt u met computer, tablet of 
smartphone zonwering, verlichting, verwarming, airco en  
deurcommunicatie besturen. Zowel van afstand als dichtbij.  
En met het Busch-free@homePanel is het tevens mogelijk alles 
vanuit één centraal punt in huis te besturen of zoals vanouds 
met een schakelaar aan de wand.
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Het System Access Point is  
het hart van de Busch- 
free@home®-installatie. Het commu-
niceert met de bedrade en draadloze 
compo nenten van het systeem  
en vormt de interface met  
het thuisnetwerk.

Eenvoudige installatie en uitbreiding 
Niet alleen huiseigenaren, maar ook  
installateurs zullen bij bouw en  
renovatie Busch-free@home® kunnen 
waarderen. Want beiden profiteren van 
een systeem met meer overzicht en 
efficiëntie. Het systeem kan op ieder 
moment zonder veel werk worden uit-
gebreid met extra functies en comfort-
features. Als het systeem eenmaal door 
de elektrotechnische installateur is 
ingericht, kan de gebruiker zelf de  
userinterface op de computer of de 
tablet oproepen en de instellingen 
wijzigen.



Comfort dankzij
veiligheid_
Met een volledig geïntegreerd systeem. Naast Busch-
free@home®-huisbesturing en het Busch-Welcome® IP- 
deurcommunicatiesysteem maken ook de rook-, hitte-  
en CO-melders deel uit van het Smarter Home-systeem 
van Busch-Jaeger.

Eenvoudige bediening  
op afstand
Altijd weten wat er thuis
gebeurt? Met de app kunt u 
altijd controleren of alle  
ramen dicht zijn, of de alarm - 
installatie is aangezet en of 
dat iemand is vergeten het 
licht uit te doen. Zo houdt u 
de controle – ook tijdens de 
vakantie.
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Busch-free@home®

System Access Point 2.0

Busch-Welcome® IP 
video-binnenpost

Busch-Welcome® IP

Busch-rookalarm®
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Zeer eenvoudig 
te bedienen_
Nog nooit was huisbesturing zo gemakkelijk. Met de Busch-
free@home® APP next kan de complete techniek in het  
thuisnetwerk worden aangestuurd. Daarbij is het instellen net 
zo eenvoudig als het surfen naar een internetsite.

Alles is mogelijk
De unieke gebruikersinterface 
is speciaal ontwikkeld voor 
Busch-free@home®. Hij kan via de 
internetbrowser op pc’s, laptops, 
smartphones en tablets worden 
gebruikt. Bovendien is er een  
speciale app ontwikkeld voor gebruik 
met smartphone of tablet, die de 
gebruikersinterface aanpast aan  
de mobiele bediening (iOS/Android).

Goed verbonden
Dankzij de 2-draads-bustechniek 
wordt het System Access Point met 
verschillende sensoren en actoren 
verbonden. Tijdens de inbedrijfname 
kan optioneel een directe verbinding 
met de tablet worden opgebouwd, 
bijvoorbeeld als er nog geen router is 
geïnstalleerd. Later wordt het System 
Access Point net als mobiele apparaten 
met het thuis netwerk verbonden. Via 
het platform myBUSCH-JAEGER.nl 
heeft u wereld wijd toegang tot de 
Busch-free@home®-installatie.
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» Eenvoudige installatie
» Eenvoudige configuratie
» Achteraf simpel aan te passen 
» Intuïtieve bediening
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Net zo gemakkelijk  
als het verschuiven 
van stoelen_
Intuïtief te bedienen. De Busch-free@home® APP next is  
gemakkelijk te begrijpen. Eerst worden alle in de ruimtes 
aanwezige apparaten op het display geactiveerd. Daarna 
kunt u met drag-and-drop de instellingen eenvoudig aan 
uw wensen aanpassen.

Eenvoudig en tijdbesparend
De eerste configuratie wordt  
uitgevoerd door de elektro-
technisch installateur met de 
app. De bediening gaat bijzonder 
snel en bespaart dure arbeidstijd.
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De woning
Eerst maakt de elektrotechnisch installateur  
een plattegrond van de woning met etages  
en ruimtes.

Het toewijzen
Daarna worden in de app de sensoren in 
de plattegrond gesleept en in de installatie 
toegewezen.

Het verbinden
Tenslotte kunnen de elementen naar wens  
en behoefte worden gecombineerd.

De scènesturing
U kunt de in iedere ruimte aanwezige 
schakelaars en apparaten eenvoudig in 
persoonlijke scènes combineren. Bijvoorbeeld 
als verlichtingsscène voor een ontspannen 
avond voor de tv. 

De tijdsturing
Zonwering en verlichting kunnen op 
willekeurige tijden of afhankelijk van de zon 
automatisch worden versteld of geschakeld.

De paneelinstelling
De belangrijkste functies kunnen vanaf een 
centraal punt in huis worden geregeld en 
achteraf op ieder moment eenvoudig worden 
gewijzigd.

Eenvoudig geïnstalleerd –  
nog eenvoudiger te bedienen
De Busch-free@home® APP next is  
ideaal voor gebruik in het dagelijks 
leven. De zogenaamde Wizard leidt  
de gebruiker door het systeem.  
De belangrijkste functies worden 
zeer duidelijk gepresenteerd met 
begrijpe lijke, voor zichzelf sprekende 
symbolen. Of de componenten in de 
2-draads-bus of draadloos zijn  
aangesloten, maakt geen verschil.  
Men ziet een samenhangend systeem. 
Voor maximale veiligheid kan bij het 
inloggen een persoonlijk wachtwoord 
worden geactiveerd. Geen toegang 
door onbevoegden, alles blijft  
beschermd en persoonlijk.

Gegevensbeveiliging 
Zowel de bedrade als draadloze 
Busch-free@home®-componenten, 
de Busch-free@home® APP next voor 
iOS en Android en het dataverkeer 
via het myBUSCH-JAEGER-portal  
zijn door de VDE getest en als  
'veilig' gecertificeerd. 
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Gewoon minder
moeite_
Eenvoudig als altijd. Voor de installatie van Busch-free@home®

zijn slechts weinig componenten nodig. Zo heeft het systeem  
voor het schakelen van verlichting – naast het System Access  
Point voor het programmeren – alleen een buskabel, de sensor-/
actoreenheid en voeding nodig.

01 02 03 04

01   System Access Point 2.0
02   Sensor, 1-voudig
03  Schakelactor, 4-voudig
04  Binaire ingang, 2-voudig, UP
05  Voeding
06  Sensor-/actoreenheid

System Access Point 
Het hart van het Busch-free@home®- 
systeem is het System Access Point.  
Het biedt toegang voor computer, 
tablet of smartphone via WLAN. Op 
deze manier kunnen de functies van 
het systeem worden gedefinieerd en op 
afstand worden bestuurd – ook op een 
later tijdstip. Bovendien kan het System 
Access Point worden aangesloten op 
een router in het netwerk – via LAN of 
WLAN. Verbinden en u bent klaar. Voor 
een comfortabele inbedrijfstelling biedt 
het System Access Point een eigen 
WLAN en de software die nodig is voor 
projectplanning en inbedrijfstelling.  
Zo bent u ona f hankelijk van de struc-
turele omstandigheden en hebt u geen 
verdere software nodig. Als u klaar bent 
met programmeren, kunt u deze status 
opslaan en steeds weer herstellen.

Actoren en sensoren 
Actoren voor schakelen, dimmen en
besturing zijn beschikbaar voor Busch-
free@home®. Conventionele sensoren, 
zoals raamcontacten, kunnen ook in 
het systeem worden geïntegreerd via 
verzonken binaire ingangen. Als sen-
soren zijn drukknoppen, ruimtetempe-
ratuurregelaars en bewegingsmelders 
beschikbaar.

05
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Integratie van
huishoudelijke  

apparaten

Voeding

Actor

PS

System 
Access 
Point 2.0

Bedieningspaneel

Radiator-
thermostaat
met batterij

Raam-
contact

2-draads-buskabel

230V-kabel

Draadloze communicatie

Bedrade communicatie (met Busch-Welcome®)

SensorSysteemcentrale

Buiten-
station
video

Sensor-/actoreenheid

Sensor-/actoreenheid

Busch- 
free@home®- 
rookalarm®

Busch-CO-Alarm 
ProfessionalLINE

Busch- 
free@home®- 
alarmstick

Busch-free@home® 
Split Unit Gateway

Bij de sensor-/actorcombinatie zit alles  
in één apparaat en past het daar-  
door in de standaard inbouwdoos.

Busch- 
free@home® 
DALI
Gateway

Let op: Het systeem 
met Busch-Welcome® 
IP heeft een andere 
inrichting. Scan  
voor meer info  
de QR-code.

Centrale verdeler met serie- 
installatieactoren 
De installatie van de sensor wordt nog  
eenvoudiger door gebruik te maken  
van  DIN-rail-actoren die geplaatst  
worden in een centrale installatiekast, 
want hierdoor bevindt zich alleen de 
busleiding in de installatiedoos.  
Met deze variant kunnen de kosten  
per kanaal worden verlaagd.

Sensor-/actoreenheid voor
decentrale besturing 
Alles in één. Want bij de sensor-/actor-
unit zitten de sensor en actor in één 
unit om ruimte te besparen. De basis-
functie van het toestel is vooraf gecon-
figureerd, zodat programmeren van 
de basisfunctie niet nodig is – maar 
wel mogelijk als u dat wilt. Naast de 
busleiding zit in de installatiedoos ook 
een 230V-lijn. Deze is bedraad zoals 
gewoonlijk.

06
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» Nieuwe USB-interface voor  
aan sluiting op een bovenliggend 
Busch-free@home®-systeem

» Meetwaarden zichtbaar en  
bruikbaar in de onderliggende 
Busch-free@home®-systemen op  
de verdiepingen en in de  
appartementen

» Centrale installatie van één of  
meer weerstations, bijvoorbeeld  
per gevel

» Gebruik van het huidige weerstation

Centrale installa tie 
voor voor apparte-
mentencomplexen_

Eén centraal weerstation als oplossing 
voor een heel appartementencomplex
Steeds meer appartementencomplexen 
zijn uitgerust met zonwering en markie-
zen en het is belangrijk dat deze onder 
alle weersomstandigheden beschermd 
worden. Met de nieuwe USB-interface 
kunt u één of meerdere digitale weer- 
stations centraal installeren – de  
geregistreerde waarden zijn voor de 
Busch-free@home®-systemen in alle 
woningen zicht- en bruikbaar. De  
afzonderlijke systemen hoeven daarvoor 
alleen via de USB-interface aan de
bovenliggende, centrale Busch- 
free@home®-systemen gekoppeld te 
worden. De USB-interface wordt hierbij 
op de USB-ingang van het System  
Access Point aangesloten.
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Windalarm!

Windalarm!

Windalarm!

Woning 3

Woning 2

Woning 1

Busch-free@home®-bus

Busch-free@home®-bus 
in algemeen gebied

Busch-free@home®-bus

Busch-free@home®-bus

Hoe werkt het?
Zonwering als markiezen kan dankzij de nieuwe USB-in-
terface centraal gecontroleerd en aangestuurd worden, 
bijvoorbeeld per gevel. Als het bijvoorbeeld heel hard 
waait of regent, worden de screens of zonwering  
automatisch geopend (opgerold in de rustpositie).  
En als de zon juist volop op de gevel staat,  
sluit de zonwering centraal.

01   USB-interface
02   System Access Point 2.0
03  Busch-free@home® Panel
04  Centraal weerstation

02

01 03

04

02

01 03

02

02

01 03

01
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Met de nieuwe USB-interface kunnen 
één of meer weerstations centraal 
worden geïnstalleerd.
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Assortiment_

Individueel en te combineren. 
Modulaire oplossingen voor meer 
flexibiliteit en comfort voor  
dagelijks gebruik.

44 B U S C H - F R E E@ H O M E ® A S SO RT I M EN T



45A S SO RT I M EN T



46 B U S C H - F R E E@ H O M E ® A S SO RT I M EN T

Assortimentsoverzicht_

Legenda:

SYSTEEM EN BESTURING 

System Access Point Busch-free@home® -alarmstick
Art.nr.: SAP/S.13 1 Art.nr.: SAP/A2.11 

      

Busch-Welcome® IP touch 7" 
Art.nr.: 
H8237-4W-03 wit (LAN/WLAN) 
H8237-5W-03 wit (LAN/LAN) 
H8237-4B-03 zwart (LAN/WLAN) 
H8237-5B-03 zwart (LAN/LAN)

Busch-Welcome® IP touch 10"
Art.nr.: 
H8236-4W-03 wit (LAN/WLAN) 
H8236-5W-03 wit (LAN/LAN) 
H8236-4B-03 zwart (LAN/WLAN) 
H8236-5B-03 zwart (LAN/LAN)

     
Busch-Welcome® IP-station met touchdisplay

IP touch, edelstaal
Art.nr.: H81381T-S-03 

Video, enkelvoudig, edelstaal/wit
Art.nr.: H81381P1-S-03/H81381P1-W-03

Video, 2-voudig, edelstaal/wit
Art.nr.: H81381P2-S-03/H81381P2-W-03

Video, 3-voudig, edelstaal/wit
Art.nr.: H81381P3-S-03/H81381P3-W-03

VOEDING

Voeding
Art.nr.: 6201/640.1

USB-interface 
Art.nr.: USB-M-1.11 

Kleuren verbinding
WLAN Busch-free@home® wireless
WLAN wifi-thuisnetwerk

Let op:
Afbeeldingen tonen 
de sokkels, bijvoor-
beeld van future® 
linear, maar zijn ook 
verkrijgbaar in
andere series

SENSOREN/WIRELESS

Sensoren

Sensoreenheid,
1-voudig
Art.nr.: 6221/1.0-WL

Sensoreenheid,
2-voudig
Art.nr.: 6221/2.0-WL

Raammelder
Art.nr.: 
6222/1 AP-xx-WL

Universele melder
Art.nr.:  
6222/2 AP-xx-WL

Sensor/schakelactoreenheden

Sensor/schakel-
actoreenheid,
1/1-voudig
Art.nr.: 6211/1.1-WL

Sensor/schakel-
actoreenheid,
2/1-voudig
Art.nr.: 6211/2.1-WL

Sensor/schakel-
actoreenheid,
2/2-voudig
Art.nr.: 6211/2.2-WL

Dimmers

Sensor/schakel-
actoreenheid,
1/1-voudig
Art.nr.: 6212/1.1-WL

Sensor/schakel-
actoreenheid,
2/1-voudig
Art.nr.: 6212/2.1-WL

Zonwering

Sensor/schakel-
actoreenheid,
1/1-voudig
Art.nr.: 6213/1.1-WL

Sensor/schakel-
actoreenheid,
2/1-voudig
Art.nr.: 6213/2.1-WL

Bewegingsmelders

Bewegingsmelder
Art.nr.: 6215/1.1-xx-WL

Ruimtetemperatuurregelaars

Ruimtetemperatuur-
regelaar
Art.nr.: 6224/2.0-WL

Ruimtetemperatuurs-
regelaar met actor
Art.nr.: 6224/2.1-WL

Radiatorthermo - 
staat Basic
Art.nr.: 6256/1-WL

Radiatorthermo-
staat Comfort
Art.nr.: 6256/2-WL

Integratie via
Welcome-bus



47A S SO RT I M EN T

SENSOREN/ACTOREN/BEDRAAD

Sensoren

Sensoreenheid,
1-voudig
Art.nr.: 6221/1.0

Sensoreenheid,
2-voudig
Art.nr.: 6221/2.0

Weerstation voor 
Busch-free@home®

Art.nr.: 6228

Binaire ingang
4-voudig
Art.nr.: 6241/4.0

Schakelactoren

Sensor/schakel-
actoreenheid,
1/1-voudig
Art.nr.: 6211/1.1

Sensor/schakel-
actoreenheid,
2/1-voudig
Art.nr.: 6211/2.1

Sensor/schakel-
actoreenheid,
2/2-voudig
Art.nr.: 6211/2.2

Schakelactor,
4-voudig
Art.nr.: 6251/0.4

Sensor/schakelactor,
8/8-voudig
Art.nr.: 6251/8.8

Dimmers

Sensoreenheid,
1-voudig
Art.nr.: 6212/1.1

Sensoreenheid,
2-voudig
Art.nr.: 6212/2.1

Dimactor, 4-voudig
Art.nr.: 
DA/M.4.210.2.11

Dimactor, 6-voudig
Art.nr.: 
DA/M.6.210.2.11

DALI-gateway
Art.nr.: 
DG-M-1.16.11 

Zonwering

Sensor/schakel-
actoreenheid
1/1-voudig
Art.nr.: 6213/1.1

Sensor/schakel-
actoreenheid
2/1-voudig
Art.nr.: 6213/2.1

Jaloezie-actor,
4-voudig
Art.nr.: 6253/0.4

Bewegingsmelders

Bewegingsmelder
Art.nr.: 6225/1.0-xx

Bewegingsmelder met actor
Art.nr.: 6215/1.1-xx

Ventilator-actor
Art.nr.: 6255/2.3

Split Unit Gateway
Art.nr.: SUG-F-1.11

Ruimtetemperatuurregelaars/binaire ingangen inbouw

Ruimtetemperatuur-
regelaar
Art.nr.: 6224/2.0

Binaire ingang
2-voudig
Art.nr.: 6241/2.0 U

Binaire ingang
4-voudig
Art.nr.: 6241/4.0 U

Verwarmingsactor,
6-voudig
Art.nr.: 6254/0.6

Verwarmingsactor,
12-voudig
Art.nr.: 6254/0.12

Thermo-elektrische
stelaandrijving
Art.nr.: 6164/10-102

Thermo-elektrische
stelaandrijving
Art.nr.: 6164/11-102



VISUALISATIE/TOUCHPANELS

Uitvoering SmartTouch 10’’ wit 
met RVS rand

SmartTouch 10’’ zwart 
met RVS rand 

Inbouwmontagedoos Temperatuursensor

Art.-Nr. ST/U10.1.11-811 ST/U10.1.11-825 6226 U 6226/T

SENSOREN/BEWEGINGSMELDERS/RUIMTETEMPERATUURREGELAARS, WIRELESS

Uitvoering Sensoreenheid, 
1-voudig, wireless

Sensoreenheid, 
2-voudig, wireless

Ruimtetemperatuur-
regelaar, wireless

Ruimtetemperatuur-
regelaar/verwarmingsactor, 
wireless

Bewegingsmelder/
schakelactor, 1-voudig, 
wireless

Art.-Nr. 6221/1.0-WL 6221/2.0-WL 6224/2.0-WL 6224/2.1-WL 6215/1.1-xxx-WL

SENSOR-/AKTORCOMBINATIES,  WIRELESS

Uitvoering Sensor/schakel-
actor, 1/1-voudig, 
wireless

Sensor/schakel-
actor, 2/1-voudig, 
wireless

Sensor/schakel-
actor, 2/2-voudig, 
wireless

Sensor/dimactor, 
1/1-voudig, wireless

Sensor/dimactor, 
2/1-voudig, wireless

Sensor/jaloezie- 
actor, 1/1-voudig, 
wireless

Sensor/jaloezie-actor, 
2/1-voudig, wireless

Art.-Nr. 6211/1.1-WL 6211/2.1-WL 6211/2.2-WL 6212/1.1-WL 6212/2.1-WL 6213/1.1-WL 6213/2.1-WL

RADIATORTHERMOSTATEN, WIRELESS

Uitvoering Busch-radiatorthermostaat 
Basic

Busch-radiatorthermostaat 
Comfort

Art.-Nr. 6256/1-WL 6256/2-WL

01 Reflex SI - crème (212)
02 Reflex - alpinwit (214)
03 Balance SI - wit (914)
04 Future antraciet (81)
05 Future ivoorwit (82)
06 Future aluzilver (83)
07 Future studiowit (84)

08 Future grijsmetallic (803)
09 Future studiowit mat (884)
10 Future zwart mat (885)
11 Future pure stainless  
    steel (866)

Afdekkingen verkrijgbaar in de volgende kleuren:

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11
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RAAMMELDERS, WIRELESS UNIVERSELE MELDERS, WIRELESS

Uitvoering Studiowit mat Basaltzwart Pure stainless steel Studiowit mat Basaltzwart

Art.-Nr. 6222/1 AP-64-WL 6222/1 AP-65-WL 6222/1 AP-66-WL 6222/2 AP-64-WL 6222/2 AP-65-WL

SENSOREN, BEWEGINGSMELDERS, RUIMTETEMPERATUURREGELAARS

Uitvoering Sensoreenheid, 
1-voudig

Sensoreenheid, 
2-voudig

Ruimtetemperatuur-
regelaar

Bewegingsmelder Bewegingsmelder/
schakelaktor, 1-voudig

Art.-Nr. 6221/1.0 6221/2.0 6224/2.0 6225/1.0-xxx 6215/1.1-212

SENSOR-/ACTORCOMBINATIES

Uitvoering Sensor/schakel-
actor,1/1-voudig

Sensor/schakel-
actor,2/1-voudig

Sensor/schakel-
actor, 2/2-voudig

Sensor/dimactor, 
1/1-voudig

Sensor/dimactor, 
2/1-voudig

Sensor/jaloezie-
actor, 1/1-voudig

Sensor/jaloezie-
actor, 2/1-voudig

Art.-Nr. 6211/1.1 6211/2.1 6211/2.2 6212/1.1 6212/2.1 6213/1.1 6213/2.1

SENSOREN, BEWEGINGSMELDERS, RUIMTETEMPERATUURREGELAARS, VENTILATOREN

Uitvoering Weerstation Temperatuursensor Busch-rookalarm® 
ProfessionalLINE

Busch-hittealarm 
ProfessionalLINE

Busch-rookalarm®  
relais

Busch-rookalarm® RF

Art.-Nr. 6228 6226/T 6833/01-84 6835/01-84 6829-84 6828

CO-MELDERS, DRAADLOZE MODULES, USB-STICKS

Uitvoering Busch-CO-Alarm 
ProfessionalLINE

Busch-CO-Alarm 
draadloze module

Busch-free@home®- 
alarmstick

Art.-Nr. 6839/01-84 6828/12 SAP/A2.11
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AFDEKKINGEN

Uitvoering Wip, 1-voudig Wip, 1-voudig, met
symbool 'Licht'

Wip, 1-voudig, met
symbool 'Jaloezie'

Wip, 1-voudig, met
symbool 'Scène'

Wip, 1-voudig, met
symbool 'Dimmer'

Art.-Nr. 6230-10-xxx 6231-10-xxx 6232-10-xxx 6233-10-xxx 6234-10-xxx

AFDEKKINGEN

Uitvoering Wip, 2-voudig 
links/rechts, zonder 
bedrukking

Wip, 2-voudig links, 
met symbool 'Licht'

Wip, 2-voudig links-
rechts, met symbool 
'Jaloezie'

Wip, 2-voudig links, 
met symbool 'Scène'

Wip, 2-voudig links, 
met symbool  
'Dimmer'

Wip, 2-voudig rechts, 
met symbool 'Licht'

Art.-Nr. 6230-20-xxx 6231-21-xxx 6232-20-xxx 6233-21-xxx 6234-21-xxx 6231-22-xxx

AFDEKKINGEN/CENTRAALPLATEN

Uitvoering  Wip, 2-voudig rechts, 
met symbool 'Scène'

Wip, 2-voudig rechts, 
met symbool  
'Dimmer'

Centraalplaat voor 
ruimtetemperatuur-
regelaar

Centraalplaat voor 
ventilatorregelaar

Wip, 2-voudig links, 
met symbool 'Play/
Pauze'

Wip, 2-voudig rechts, 
met symbool 'Volume'

Art.-Nr. 6233-22-xxx 6234-22-xxx 6235-xxx 6236-xxx 6237-21-xxx 6237-22-xxx

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

Afdekkingen verkrijgbaar in de volgende kleuren:
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01 Reflex SI - crème (212)
02 Reflex - alpinwit (214)
03 Balance SI - wit (914)
04 Future antraciet (81)
05 Future ivoorwit (82)
06 Future aluzilver (83)
07 Future studiowit (84)

08 Future grijsmetallic (803)
09 Future studiowit mat (884)
10 Future zwart mat (885)
11 Future pure stainless  
    steel (866)

Productbestelinformatie_



SYSTEEMCOMPONENTEN, BINAIRE INGANGEN

Uitvoering System Access Point 2.0 Voeding USB-interface Binaire ingang, 
4-voudig

Binaire ingang, 
2-voudig, inbouw

Binaire ingang, 
4-voudig, inbouw

Split Unit
Gateway

Art.-Nr. SAP/S.13 6201/640.1 USB-M-1.11 6241/4.0 6241/2.0 U 6241/4.0 U SUG-F-1.11

REG-ACTOREN

Uitvoering Schakelactor, 
4-voudig

Sensor/schakelactor, 
8/8-voudig

Verwarmingsactor, 
6-voudig

Verwarmingsactor, 
12-voudig

Jaloezie-actor,

4-voudig

Art.-Nr. 6251/0.4 6251/8.8 6254/0.6 6254/0.12 6253/0.4

REG-ACTOREN

Uitvoering Ventilatoractor Dimactor, 
4-voudig

Dimactor, 
6-voudig

DALI-gateway

Art.-Nr. 6255/2.3 DA/M.4.210.2.11 DA/M.6.210.2.11 DG-M-1.16.11

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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SYSTEEMCOMPONENTEN/ACCESSOIRES

Uitvoering Thermo-elektrische 
stelaandrijving met 
functieweergave

Thermo-elektrische 
stelaandrijving met 
functieweergave

Ventieladapter VA 02 
 
 

Ventieladapter VA 50 
 
  

Ventieladapter VA 78 
 

Ventieladapter VA 80 
 

Art.-Nr. 6164/10-102 6164/11-102 6164/23 6164/21 6164/22 6164/20

SYSTEEMCOMPONENTEN/ACCESSOIRES

Uitvoering Externe antenne

Art.-Nr. 6200 AP/1-WL

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

Afdekkingen verkrijgbaar in de volgende kleuren:

01 Reflex SI - crème (212)
02 Reflex - alpinwit (214)
03 Balance SI - wit (914)
04 Future antraciet (81)
05 Future ivoorwit (82)
06 Future aluzilver (83)
07 Future studiowit (84)

08 Future grijsmetallic (803)
09 Future studiowit mat (884)
10 Future zwart mat (885)
11 Future pure stainless  
    steel (866)

Productbestelinformatie_
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SENSOREN FLEX, WIRELESS

Uitvoering Bedienelement flex,
1-voudig, wireless

Bedienelement flex,
2-voudig, wireless

Art.-Nr. 62711-WL 62721-WL

SENSOREN FLEXTRONICS

Uitvoering Bedienelement flex,
1-voudig

Bedienelement flex,
2-voudig

Art.-Nr. 64711 64721

BEWEGINGSMELDERS FLEXTRONICS

Uitvoering Busch-comfort- 
schakelaar®

Busch-Wächter® 180 
flex, basic-sensor  
met selectlens

Busch-Wächter® 180, 
comfortsensor  
met selectlens

Busch-Wächter® 180, 
comfortsensor 
met multilens

Art.-Nr. 64765 64761-xxx 64762-xxx 64764-xxx

BEWEGINGSMELDERS FLEX, WIRELESS

Uitvoering Busch-Wächter® 180 
flex, basic-sensor

Busch-Wächter® 180 
flex, comfortsensor
met selectlens

Busch-Wächter® 180 
flex, comfortsensor
met multilens

Art.-Nr. 64761-81 64762-xx-WL 64764-xx-WL

INBOUWSOKKELS FLEXTRONICS

Uitvoering Relaissokkel
flex , 1-voudig

Relaissokkel 
flex , 2-voudig

  Led-dimmersokkel 
flex

Jaloeziesokkel
flex

E-sokkel  
flex

Nevenpostsokkel  
flex

Art.-Nr. 64811 U 64821 U 64851 U 64831 U 64814 U 64891 U
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Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan 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 verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 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.

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan 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 verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 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.


