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Het onderwerp duurzaamheid en daarmee de besparing van 
de grondstoffen van onze planeet staat meer dan ooit centraal 
in het publieke debat. Politiek en industrie moeten de uitdagingen 
van de toekomst aangaan, met name in drukbevolkte stedelijke 
gebieden met een hoog energieverbruik. De stad van morgen 
zijn we opnieuw aan het uitvinden. De energie van morgen is 
intelligent, verbonden, wordt aangestuurd door kunstmatige 
intelligentie, op maat gemaakt, efficiënt en via dashboards 
inzichtelijk. Als technologisch marktleider nemen wij actief deel 
aan alle toekomstige ontwikkelingen. Elk nieuw product voldoet 
dan ook volledig aan de hoogste standaarden voor wat betreft 
efficiëntie en toekomstige duurzaamheid. Dat is waar wij voor staan.

—
De steden van morgen zijn slim, 
datagedreven en voorzien  
van flexibel energiebeheer. 
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De in de tabellen getoonde ordernummers zijn een selectie van 
de laatste apparaten. U kunt meer informatie vinden in onze online 
catalogus of op abb.nl/lowvoltage en busch-jaeger.nl.
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—
Smarter 
buildings

—
Het ECO-system Building van ABB 
biedt een uitgebreid, geïntegreerd 
portfolio oplossingen voor slim 
gebouw-beheer. Denk hierbij aan 
integratie van de HVAC-oplossing 
Busch-Tenton®, ABB i-bus® KNX en 
Busch-Welcome® IP.

Het intelligent verbinden van gebouwfuncties is de 
sleutel tot verhoogde efficiëntie, meer rendement en 
duurzaamheid. Geïntegreerde en verbonden modulaire 
systeemoplossingen bieden de hoogste flexibiliteit 
en planbaarheid, om maximale veiligheid, optimaal 
comfort en laagste energieverbruik te garanderen.

ECO-systeem 
Building

ABB i-bus® KNX

Busch-Tenton®

Busch-Welcome® IP
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“ Ik ben op zoek naar 
eenvoudige en modulaire 
oplossingen.”

—
Ingenieurs voor gebouw automatisering 
zien zich voor de uitdaging staan om 
totaalconcepten te ontwerpen voor 
intelligent gebouwbeheer met een 
hogere efficiëntie en duurzaamheid.
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In de planfase van het gebouw wordt er een programma 

van eisen opgesteld en daarmee gaan we de markt in. Als de 

vereisten in de loop van het project wijzigen, moet het systeem 

zich hierop aan kunnen passen. Ik ben dan ook op zoek naar 

eenvoudige, modulaire en technologisch moderne oplossingen 

die zonder de hardware te vervangen uit te breiden zijn. Plannen 

wijzigen immers altijd, omdat ontwikkelen een dynamisch 

proces is met veel stakeholders. Gebouwen van de toekomst 

vereisen daarnaast dat alle functies goed op elkaar afgestemd 

zijn en toegang tot het gebouwbeheersysteem vanaf elke locatie 

mogelijk is. Dit zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE  
DENKT ACTIEF MEE EN  
IS FLEXIBEL
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—
Digitaal gebouw- 
beheer – op maat  
voor elke toepassing
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Busch-VideoControlBusch-Welcome® IP

SmartIP-netwerk

Busch-AccessControl

Maximale mogelijkheden, intelligent verbonden

Met smartIP profiteert de gebruiker van de gekoppelde bediening van 
een breed scala aan gebouwfuncties. De IP-gebaseerde systemen  
Busch-VideoControl, Busch-AccessControl en Busch-Welcome® IP  
werken slim samen in één netwerk en dat heeft voordelen.

IP-connectiviteit minimaliseert de beperkingen op aantal en bereik van 
eindapparaten, en decentrale besturings- en installatiemogelijkheden 
beschermen het systeem effectief. Als modulair systeem past smartIP 
zich bovendien aan verschillende vereisten aan – voor meer flexibiliteit, 
efficiëntie en veiligheid. Daarnaast biedt het capaciteits- en kosten-
besparingen bij installatie, en vereenvoudigt het bediening en onder-
houd van smart homes, smart buildings en de bijbehorende systemen.
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Wachten op het  
volgende bezoek

IP touch

De IP touch 7" en IP touch 10" bieden met hun overzichtelijke gebruikers-
interface een totaaloplossing voor Busch-free@home®, ABB i-bus® KNX 
en Busch-Welcome® IP. Met keuze uit twee stijlvolle kleuren: wit of zwart 
hoogglans glas, en van hoge kwaliteit, duurzaam en tijdloos. Met de 
mogelijkheid bovendien om via smartphone of tablet en via het myBUSCH-
JAEGER-portal en de Busch-Welcome®-app ook onderweg te zien wie er 
voor uw deur staat. 

01 + 02
IP touch 7", wit

03 + 04
IP touch 10", zwart

—
Eén paneel  
voor alle  
systemen

• Te gebruiken voor alle systemen 
(Busch-free@home®, Busch- 
Welcome® IP en ABB i-bus® KNX)

•  Intuïtief touchscreen 
•  Inductielus voor hoortoestellen 
•  Slechts 7,8 mm diep bij inbouw- 

montage 
•  Optie: LAN of WLAN-versie 

IP TOUCH

Art. nr.

01  LAN/WLAN versie
02  LAN/LAN versie
03  IP touch 10 LAN/WLAN 

H8237-4W-03 
H8237-4B-03

04  IP touch 10 LAN/LAN 
H8237-5W-03 
H8237-5B-03
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01
Busch-Jaeger video- 
buitenpost, enkelvoudig, 
roestvrij staal en  
aluminium wit

02
Touchdisplay 5" met 
touch 5", roestvrij staal  
en aluminium wit

Deurcommunicatie

—
Grotere flexibiliteit  
dankzij modulariteit

•  Optie: geïntegreerde RFID-lezer  
(MIFARE® DESFire®) 

•  Statusdisplay en taalnavigatie 
•  Geïntegreerde inductielus voor  

hoortoestellen 
•  PoE-voeding

Naast de complete buitenstations kunnen de 
nieuwe modulaire buitenstationframes worden 
gebruikt om de buitenpost en functiemodules 
met het kliksysteem te combineren.

Busch-Jaeger-Welcome® IP

Busch-Welcome® IP-deurcommunicatie 
bewaakt alle toegangsgebieden aan de 
buitenkant van het gebouw, in het gebouw 
en de omgeving met behulp van HD 
videocommunicatie. De buitenstations 
kunnen via een netwerkverbinding flexibel 
worden gebruikt in eensgezinswoningen, 
appartementencomplexen, kantoorgebouwen, 
bedrijfspanden, hotels of ziekenhuizen.

BUSCH-WELCOME® IP MODULAIR ALUMINIUM 
BUITENSTATION AFDEKRAAM

Art. nr.
01   H8138P1-S-03
02   H81381T-S-03
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01
Euro-half-cilinder

03
Transponder

02
Euro-cilinder  
met draaiknop

—
Comfort en controle

Busch-AccessControl

Met Busch-AccessControl kunt u het complete elektronische toegangs-
beheer voor gebouwen eenvoudig en gebruiks-vriendelijk bedienen. 
Dankzij het Smart Access Point kan het systeem worden gebruikt 
als autonome oplossing of als deel van een gebouwbeheersysteem 
– eenvoudig en efficiënt schaalbaar op elke projectomvang en elk 
gebruik. Busch-AccessControl stuurt gegevens sterk versleuteld 
door en voldoet daarmee aan de hoogste eisen op het gebied van 
veiligheid. Via het myBUSCH-JAEGER-portal (my.buschjaeger.nl) 
heeft u bovendien op elk moment en zelfs op afstand toegang tot het 
systeem. Busch-AccessControl kan worden gecombineerd met Busch-
Welcome® IP en Busch-VideoControl (leverbaar in een later stadium) 
via het Smart Access Point.

—
Beschikbaar Q2 2021

Persoonlijke  
toegangscontroleVeilige sleutelloze toegang
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• Geschikt voor insteeksloten volgens Europese, 
Amerikaanse en Zwitserse normen

•  Werkt op batterijen 
•  Kan in noodsituaties worden ontgrendeld 
•  Online firmware-update mogelijk 
•  Beschermingsklasse IP66

Online- Services  
via het MyBUSCH-JAEGER-portal

Het nieuwe platform is een uitbreiding 
van het MyBUSCH-JAEGER-portal en 
biedt interessante diensten voor uw 
toegangsbeheer. Zo heeft u altijd en 
overal toegang tot deurcommunicatie, 
videobewaking, toegangsprotocollen 
en opent u de deur eenvoudig via 
bediening op afstand.

Bediening op afstand  
en notificatieservice:
•  Inkomende  

deuroproepen 
(audio/video) 

•  Videobewaking 
•  Openen op afstand 
• Push-berichten

Online opslag kan  
aanvullend worden  
gebruikt voor:
• Videoregistraties 
•  Afbeeldingen

Bediening op afstand 
voor de toegangscontrole 
in bijvoorbeeld de 
commerciële sector: 
•  Toegang op afstand tot  

de beheersoftware 
•  Toegang op afstand tot de 

digitale cilindrische sloten 

—
Waar en wanneer  
dan ook toegang

— 
Meld u nu aan op het  
MyBUSCH-JAEGER-portal  
dat mogelijk gemaakt 
wordt door ABB AbilityTM:

my.busch-jaeger.nl
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Om veilig op  
te nemen

Alles onder 
controle

IP-dome-camera, 4 MP IP-mini-dome-camera, 
4 MP

Netwerk-videorecorder 
(NVR), 4-port PoE

Netwerk-videorecorder 
(NVR), 8-port PoE

IP-bullet-camera, 4 MP IP-mini-bullet-camera, 4 MP

Busch-Videocontrol

Busch-VideoControl combineert gebruiks-
vriendelijkheid met maximale veiligheid. Dankzij 
IP-connectiviteit kan Busch-VideoControl worden 
gebruikt als autonome oplossing of als deel van 
een gebouwbeheersysteem. De lokale en online 
video-opslag zorgen voorgrote flexibiliteit bij 
veranderende omstandigheden en/of vereisten. 
En via het myBUSCH-JAEGER-portal  
(my.buschjaeger.nl) heeft u bovendien op elk 
moment en zelfs op afstand toegang tot het 
systeem, en kunt u rekenen op een veilige 
opslagservice. biedt een veilige opslagservice  
voor toegang op afstand.

—
Q4 2021 leverbaar

—
Comfortabele veiligheid

•  Versleutelde IP-communicatie 
•  24 uur per dag registratie en beheer via NVR 
• Videobewaking met afstandsbediening
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De H.265-codering bespaart tot  
maximaal 50% op bandbreedte en 
gegevensopslag

H.265 is een nieuwe norm voor 
video-codering, die de compressie-
efficiëntie aanzienlijk verbetert.

4-megapixelresolutie voor  
uitzonderlijke beeldkwaliteit

De 4-megapixelresolutie zorgt 
zelfs bij slecht licht voor optimale 
detailweergaven. 

4 MP High definition

Ondersteunt cloudgeheugen 
en streaming

IR-bereik van 
10 m tot 50 m

H.265, H.264,  
MJPEG-codering

— 
Meld u nu aan op het  
MyBUSCH-JAEGER-portal:

my.busch-jaeger.nl
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—
Next level in 
gebouwautomatisering
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—
Het eenvoudige principe van 
bustechnologie is gebaseerd op de 
scheiding van energie en informatie. 
Hiermee kunnen complexe systemen 
worden opgezet.

TLN 1 TLN 4

TLN 3

TLN 2

TLN 1

TLN 5

TLN 4

TLN 3

TLN 2

TLN 6

TLN 5

TLN 64

TLN 64

BK

Router

Voeding

Busch-RoomTouch®

Voeding

IP-router

IP-
Router IoT-dashboard

ABB- 
ControlTouch®

DALI -gateway 
Premium

KNX-led-dimmer

KNX-
schakel-/
rolluikactor

 Innovaties

ABB i-bus® KNX gebouwautomatisering

Op zoek naar een perfect afgestemde, modulaire oplossing voor 
automatisering van grotere luxe appartementencomplexen of 
kantoorgebouwen? Kies ABB i-bus® KNX. Met deze wereldwijde 
KNX-standaard kunt u producten onafhankelijk selecteren en 
tijdens lopende projecten op elk moment wijzigingen aanbrengen. 
Verwarming, ventilatie en verduistering worden optimaal afgestemd 
op de eisen van de gebruikers van het gebouw. 

Alle componenten werken bovendien slim met elkaar samen en 
daarmee is KNX een duurzame investering die zorgt voor lagere 
kosten en eersteklas comfort. Verder kan KNX ondersteunen bij 
het verkrijgen van diverse energiecertificeringen voor gebouwen 
als LEED, BREEAM en Energielabel A.
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Webgebaseerde  
KNX-visualisatie

Intuïtieve  
ruimteregeling

—
Hoge prestaties  
en flexibiliteit

Busch-RoomTouch®

Busch-RoomTouch® is een hoogwaardig, 
sensorgestuurd HD-Touch-display voor  
ruimteregeling. Het display kan in 
landschap- of portretformaat worden 
gemonteerd en is een interessant 
alternatief voor een standaard KNX-
bedieningselement.

Busch-ControlTouch®

Het webgebaseerde Busch-
ControlTouch® maakt KNX-visualisatie 
op smartphones, tablets en Windows-
computers mogelijk.

• Individuele logische scripts
• Individueel operationele pagina’s
• Compatibel met ABB i-bus® KNX

BUSCH-CONTROLTOUCH®

Art. nr. 6136/APP-500

Ordernr. 2CKA006136A0202

• Tot maximaal 30 
bedieningselementen 
in één apparaat 

• Geïntegreerde ruimte-
temperatuurregelaar

• Buitengewoon plat design 
(11 mm) 

• Anti-reflecterende modus 
voor in het donker

BUSCH-ROOMTOUCH®

Art. nr.
01 RT/U30.0.11-811 (Wit glas)
02 RT/U30.0.11-825 (Zwart glas)

Ordernr.
2TMA200050W0010
2TMA200050B0008
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Led-lichtregeling

KNX LED-DIMMER

Art. nr. UD/S6.210.2.1

Ordernr. 2CKA006197A0049

Led-dimmer

De KNX-dimmers besturen de led- 
drivers op betrouwbare wijze via KNX 
en bieden een constant dimbereik.

• Eenvoudige ingebruikname 
en snellere parametrering 

• Minimale belasting 2 W 
• Optimale belastingherkenning
• 4 × 210 W / 6 × 210 W;  

kanaaloverbrugging mogelijk
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Led-lichtregeling

Efficiënte ruimte-- 
temperatuurregeling

DALI-gateway Premium

De DALI -gateways vormen de interface tussen de KNX-
installatie in het gebouw en de DALI-lichtregeling.

• Reproductie van de kleurtemperatuur van het buitenlicht 
(geautomatiseerde 'tunable white-functie')

• Ondersteunt DALI DT8
• Sensoren uit KNX installatie die HVAC en zonweringen 

aansturen kunnen via deze gateway ook DALI verlichting 
aansturen

DALI- GATEWAY PREMIUM

Art. nr. 
01 DG/S 1.64.5.1  
02 DG/S 2.64.5.1

Ordernr.
01 2CDG110273R0011
02 2CDG110274R0011
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De tekstvelden  
kunnen individueel  

worden gelabeld

En de enige CO2 sensor in de markt 
met een display

Busch-Tenton® is meer dan slechts 
een sensor voor ruimteregeling alleen. 
Het is een multifunctioneel apparaat 
dat sensoren voor temperatuur, 
luchtvochtigheid en CO₂ combineert 
in aanvulling op ruimteregeling zoals 
verlichting en jaloezie sturing. Met deze 
veelzijdige functies kan de gebouw-
besturing, van zowel commerciële als 
particuliere gebouwen, volledig worden 
geautomatiseerd. 

Met een breed scala aan ontwerpopties en 
bedieningselementen die naar individuele 
wensen kunnen worden gepersonaliseerd 
en afzonderlijk kunnen worden gelabeld.

HVAC-toepassing voor tot 30 procent 
meer energiezuinigheid
•  KNX-gebaseerde automatisering van 

verwarmings-, ventilatie- en 
airconditioningssystemen (HVAC)

•  Voldoet aan energie-efficiëntieklasse A 
van de EU-norm EN 15232

• Nu ook verkrijgbaar in matzwart  
en aluminium zilver 

• Beschikbaar met geïntegreerde  
ruimtetemperatuurregelaars en  
CO₂-/luchtvochtigheidssensoren

•  Opbouw- en inbouwinstallatie 
•  Regeling van alle ruimtefuncties, van 

HVAC tot verduistering en verlichting

—
Een multifunctionele  
ruimteregeling

01
12-voudig regelelement Busch-Tenton®, 
matzwart met individueel verkrijgbaar zwart 
tekstveld

02
Regelelement  
8-voudig  
Busch-Tenton®,  
aluminium zilver

03
10-voudige uitbrei-
dingseenheid ruimte-
temperatuurregelaar 
met regelfunctie 
Busch-Tenton®, 
aluminium zilver

04
6-voudige ruimte- 
temperatuurregelaar 
met regelfunctie 
matzwart
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Individueel samen 
te stellen in nieuwe 

kleuren

02
glas avocado

06
glas zon

03
glas purper

04
glas oester

05
glas oceaan

01
glas koraal

• Intuïtieve bediening
•  Individueel configureerbaar 

met pictogrammen en tekst
• Extra plat design
• Er zijn speciale hotel-

toepassingen beschikbaar, 
zowel met als zonder 
toegangscontrole

• Integreerbaar met 
kamertoegangskaarten voor 
bijvoorbeeld hotels

Busch-tacteo® -bedieningselement

Het Busch-tacteo®-glaspaneel is een hoog-
waardig glazen KNX-bedieningselement in maar 
liefst acht verschillende moderne kleuren. 

De Busch-tacteo® KNX-sensor is een individueel 
instelbaar bedieningselement voor intelligent 
gebouwbeheer van luxe hotels, publieke 
gebouwen en hoogwaardige woongebouwen. 
Hierdoor is elke sensor uniek in ontwerp en 
functie.

Het voldoet aan alle vereisten vande moderne 
tijd en biedt een eigentijds design, eersteklas 
kwaliteit en bovenal maximaal comfort: 
rolluiken, verlichting, verwarming, media en 
toegangscontrole kunnen op eenvoudige 
wijze worden beheerd. Met de Busch-tacteo® 
configurator kunnen de bedieningselementen 
individueel vormgegeven worden op basis van  
de wens van de klant.

Het nieuwe kleurenpalet van Busch-tacteo®  
speelt in op de huidige interieurtrends en voegt 
kleurrijke a toe aan de interieurinrichting. U vindt 
de configurator in het MyBuildings-portal of op: 
mybusch-jaeger.nl.
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ABB i-bus® KNX-schakelactoren

Schakel naar een slimmere toekomst met ABB's 
uitgebreide portfolio van combi-, standard- en 
professional KNX-schakelactoren. Het assortiment 
is verder doorontwikkeld en biedt nu nog 
meer comfort en veelzijdigheid in woon- en 
commerciële toepassingen. Met een brede keuze 
aan stroomwaarden en kanalen is dit het grootste 
portfolio op de markt en biedt het een passende 
oplossing voor elk type gebouw.

—
Universeel bruikbare 
schakelactoren
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Voor maximale flexibiliteit

Voor universeel gebruik

Eenvoudige diagnose en 
efficiënt onderhoud

SCHAKEL-/JALOEZIE-ACTOR,  
16 A, MDRC

Art. nr. 
 8-voudig SAH/S8.16.7.1
16-voudig SAH/S16.16.7.1 
24-voudig SAH/S24.16.7.1

Ordernr.
 8-voudig 2CDG110250R0011  
16-voudig 2CDG110251R0011  
24-voudig 2CDG110252R0011

SCHAKEL-/JALOEZIE-ACTOR,  
16 A, MDRC

Art. Nr.

 2-voudig SA/S2.16.2.2
 4-voudig SA/S4.16.2.2
 8-voudig SA/S8.16.2.2
12-voudig SA/S12.16.2.2

Ordernr.  

 2-voudig 2CDG110261R0011  
 4-voudig 2CDG110262R0011  
 8-voudig 2CDG110263R0011
12-voudig 2CDG110264R0011

SCHAKELACTOR, 16 A,  
C-LOAD, MDRC*

Art. nr.

 2-voudig SA/S2.16.5.2 
 4-voudig SA/S4.16.5.2
 8-voudig SA/S8.16.5.2
12-voudig SA/S12.16.5.2

Ordernr.

 2-voudig 2CDG110265R0011 
 4-voudig 2CDG110266R0011  
 8-voudig 2CDG110267R0011
12-voudig 2CDG110268R0011

Schakelactor Standard

De serie voldoet aan alle standaard 
schakelvereisten die voor moderne 
commerciële projecten gelden.

• Universeel schakelen in  
elke toepassing

• Eenvoudige spanningsonafhankelijke 
bedieningsmogelijkheden

Schakelactor Professional

Voor een hoog schakelvermogen 
en eenvoudig uit te breiden 
energiebeheerfuncties, vooral bij  
grote bouwprojecten.

• betrouwbaar schakelen bij hoge 
belastingen

Combi schakelactor / Jaloezie 
actor

Voor maximale flexibiliteit – vooral 
bij woningbouwprojecten – door 
de combinatie van schakel- en 
verduisteringsfuncties in één 
apparaat.

• Aanpassingen zijn na  
installatie mogelijk 

• Handmatige bediening kan bij 
ongewenst gebruik worden 
uitgeschakeld

• Intuïtieve ingebruikname
• Tweemaal zoveel schakeluitgangen
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—
Eersteklas service

Roomservice

•  Installatie in meervoudige 
afdekramen 

•  Afdekking 230 V en 5-24 V 
oplossing met mechani-
sche schakelaars

USB-wandcontactdoos  
met randaarde

Een logische combinatie van een 
normale wandcontactdoos en USB-
aansluiting. Smartphones en tablets 
kunnen hierdoor op een vaste locatie 
worden opgeladen, ook als deze 
ingeschakeld zijn. 

Beldrukkers en serviceschake-
laars zijn nu ook beschikbaar 
voor een laagvolt-toepassing

De intelligente Busch-Jaeger schakelaar- 
oplossingen voor de hotelsector zijn nu 
ook ontworpen om te worden gebruikt 
op laagvolt (24 V) en compatibel met 
draden van bellen in veelvoorkomende 
hotelnetwerken. Door de knop in de 
hotelkamer in te drukken wordt de 
wens van de gast weergegeven via de 
geïnstalleerde led-schakelaar op de 
gang van het hotel. 

USB-WANDCONTACTDOOS  
MET RANDAARDE

Art. nr. 20 EUCBUSB-84

Ordernr. 2CKA002011A6161

01 02

NIET STOREN EN GRAAG KAMER SCHOONMAKEN 
MECHANISCHE SCHAKELAARS

Art. nr. 

01  2029 UC-885 (230 V) 
2029/12 UC-885 (5-24 V)

02  2028 UK (230 V) 
2028/12 UK (5-24 V) 
1785/11 K-885

Ordernr.

01   2CKA001751A3173 (230 V) 
2CKA001751A3235 (5-24 V)

02  2CKA001012A2240 (230 V) 
2CKA001012A2241 (5-24 V) 
2CKA001751A3213
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Schaalbare oplossingen 
voor energiebeheer
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System pro M compact® InSite 

Het System pro M compact® InSite energie-
management-systeem biedt een schaalbare 
oplossing voor het beheren en optimaliseren 
van energiegebruik. Gebruikers stoten tot wel 
15 procent minder CO2 uit, waarmee ze tot 
20 procent besparen op hun energierekening. 
Het systeem is ideaal voor beheerders van 
industriële en commer-ciële gebouwen 
zoals fabrieken, scholen, kantoren en retail-
omgevingen, die behoefte hebben aan besparing 
op energieverbruik en technisch beheer over 
de elektrische installatie. Configureerbare, 
automatische acties zorgen voor een optimaal 
energie- en faciliteitsbeheer.  
 
Wat dat oplevert? Volledig inzicht in de 
elektrische installatie, constante diagnose en 
realtime meldingen. Als gebruiker heeft u er 
dus geen omkijken meer naar. Oud of nieuw, 
goed of slecht onderhouden: u kunt het System 
Pro M compact® InSite in elk gebouw installeren. 
Voor grotere gebouwen is ook integratie in een 
IT-infrastructuur interessant, zoals binnen de 
in de cloud gebaseerde ABB Ability™-EDCS-
platformen.

• Verschillende interfaces/API’s en 
gegevensexportfuncties 

• Belastingregeling: specifieke 
schakeling via integratie van  
de I/O-modules 

• Integratie van alle meetapparaten  
is mogelijk via Modbus RTU

Regeleenheid SCU 100

I/O-modules

Circuitbewaking  
met behulp van  
CMS-modules

CMS-Bus

Energiemeters en 
stroommeters

Modbus-RTU

Modbus-TCP/IP

Cloud
ABB AbilityTM

Webserver

Digitale I/O

Accessoires en overige modulaire 
zoals signaal- en hulpcontacten, 
contactors en relais.
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M4M-NETWERKANALYSERS

Art. nr. 
01 M4M 20 
02 M4M 20 MODBUS

Ordernr.
01 2CSG251151R4051
02 2CSG251141R4051

ABB EQMATIC

Art. nr. 
QA/S 3.16.1 M-BUS
QA/S4.16.1 MODBUS

Ordernr.
2CDG110226R0011
2CDG110228R0011

Energie-analyser

De ABB EQmatic Energy Analyzer is een 
compacte oplossing voor het monitoren, 
registreren, visualiseren en analyseren van 
energie- en verbruikgegevens via M-Bus 
en Modbus. De online gebruikersinterface 
kan individueel naar wens worden 
geconfigureerd en maakt het mogelijk om 
bronnen van energieverlies te identificeren 
en de energiekosten duurzaam te 
optimaliseren.

• Kostenreductie en verhoogde 
energiebesparing

• Snelle en eenvoudige installatie en 
inbedrijfstelling, geen extra  
pc-software nodig

• Integratie van M-Bus of Modbus gas, 
water en warmte meters

• Lokale gegevensopslag
• Gegevensanalyse en export via 

gebruikersinterface

Netwerkanalysers

De nieuwe M4M-netwerkanalysers zijn 
multimeetapparaten voor netwerk-/
prestatiebewaking in de hoofd 
of -onderverdeler in bijvoorbeeld 
bedrijfspanden en datacenters.

• Eenvoudige integratie in bestaande 
controle- en cloudsystemen 

• Innovatieve touchscreen- 
menunavigatie

• Alle soorten communicatie-
interfaces

• Meting tot de veertigste 
harmonische

02  
M4M 
30-netwerkanalyser

01  
 M4M 
20-netwerkanalyser

—
Prestatieanalyse  
vereenvoudigd

Eenvoudige bewaking  
van energie-efficiëntie
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80% sneller  
inbedrijfstellen

Geavanceerde  
brandbeveiliging

Digitale timers met  
app-programmering

De digitale week-, astro- en jaartimer 
kunnen via de geïntegreerde 
bluetooth-interface eenvoudig worden 
geprogrammeerd met de smartphone 
of tablet. In de app is het mogelijk om 
de schakeltijden intuïtief in te stellen, 
te wijzigen en te kopiëren.

DIGITALE TIMERS 

Art. nr. 

01  DW1 digitale week- 
schakelklok

02  DWA1 digitale 
astronomische 
weekschakelklok

Ordernr.
01 2CSM222531R1000
02 2CSM222511R1000

AFDD MET INSTALLATIE EN- 
AARDLEKAUTOMAAT

Art. nr. 
01 S-ARC1 B16 
02 DS-ARC1 B16 A30

Ordernr.
01 2CSA255901R9165
02 2CSA255103R1165

• App 'DBT Timer' voor iOS  
en Android

• Schakelen van led-belasting 
tot maximaal 500 W

• Beveiliging tegen onbe-
voegde toegang met pin 

Vlamboog detectie apparaten 
(AFDD)

Vlamboog detectie apparaten (AFDD) 
kunnen brandgevaar als gevolg van 
vlambogen voorkomen. En beschermt 
mensen, onvervangbare goederen 
en gebouwen maximaal – op een 
eenvoudige, betere en veiligere wijze 
worden gedetecteerd. Wanneer een 
vlamboog wordt gedetecteerd door  
de AFDD zal deze het betreffende  
circuit afschakelen.

ABB biedt twee  
verschillende versies:
• AFDD met geïntegreerde 

installatie automaat: 
S-ARC1

• AFDD met geïntegreerde 
aardlekautomaat:  
DS-ARC1

• Verhoogt de elektrische 
veiligheid

• Detecteert vlambogen
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—
Overspanningsbeveiliging 
voor gebouwen
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 Extreem hoog beveiligingsniveau 
dankzij de OVR QuickSafe®- 

technologie

Overspanningsbeveiliging  
PV-installaties

De OVR PV T1-T2 QS -afleider 
beschermt PV-installaties van 
1,000 V of 1,500 V. De type 1 en type 
2 gecertificeerde en geclassificeerde 
OVR PV leidt bliksemstromen af met 
een golfvorm 10/350 µs en begrenst 
overspanningen met een golfvorm 
8/20 µs.

• OVR QuickSafe®-technology 
• Pluggable beveiligingsmodules  

op varistorbasis 
• Zelfbeveiliging tot maximaal  

ISCPV 11 kA 
• EN 50539, UL 1449

Overspanningsbeveiliging 
High Energy

De nieuwe combinatie-afleider OVR 
T1-T2 25 kA QS High Energy biedt 
beveiliging voor elektrische systemen 
tegen blikseminslag en overspanning. 
Twee bluskamers bewaken 
foutstromen tot maximaal 100 kA. 
De direct aan-sluitbare combinatie-
afleiders van type 1 en type 2 zijn 
getest volgens EN 61643-11. 

• OVR QuickSafe®-technology
• OVR T1-T2 QS beschikbaar in 25 kA, 

12,5 kA en OVR T2 QS, in Imax = 80kA, 
40kA en OVR 
T2-T3 QS Imax = 20kA  
in meerpolige versies voor alle 
distributiesystemen TT, TN-C, TN-S, 
IT en verschillende spanningsniveaus 
(275/350/440/600 V ac)

• Max. back-up zekering 315 A (gG - gL)

OVERSPANNINGSBEVEILIGINGSAPPARATEN 
HIGH ENERGY

Art. nr. 
01 OVR T1-T2 4L 25-255 P TS QS 
02 OVR T1-T2 3N 25-255 P TS QS

Ordernr.
01 2CTB825101R0800
02 2CTB825101R0700

OVERSPANNINGSBEVEILIGINGSAPPARAAT 
VOOR PV-INSTALLATIES

Art. nr.
01 OVR PV T1-T2 12,5-1000 P TS QS 
02 OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS

Ordernr.
01 2CTB812121R1000
02 2CTB812101R1500
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Hoge flexibiliteitHoog rendementUitgebreide 
veiligheid

SMISSLINE TP 125 A Power Bar System en  
SMISSLINE TP Power Bar 250 A 

SMISSLINE is de ideale oplossing voor gebouwen, 
waarbij veiligheid, beschikbaarheid en opties voor 
uitbreiding en wijziging voor energieverdeling 
mogelijk zijn. Beveiligingscomponenten 
kunnen onder spanning en zonder persoonlijke 
beveiligingsmiddelen worden ingeplugd in 
het SMISSLINE TP aanrakingsveilig railsysteem.

—
SMISSLINE TP 125 A

—
SMISSLINE TP 
Power Bar System 250 A

—
Smissline TP:  
veiligheid, beschikbaarheid  
en flexiliteit in de installatie

• Eenvoudige, modulaire energieverdeling
• Tijd- en kostenbesparende planning en gebruik
• Snelle montage van motorstarter combinaties 

dankzij de adapter met schroef- of plugtechniek
• Plugbare installatieautomaten, aardlekschakelaars, 

hoofdschakelaars, aardlekautomaten en 
overspanningsbeveiliging

• Betrouwbaar stroomtoevoersysteem met nieuw 
standaard voedingsblok ZLS924
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De status van uw noodverlichting in alle soorten gebouwen 
onderhouden en registreren is eenvoudig met Naveo®Pro van 
ABB/VanLien. Dit monitoringsysteem biedt een duidelijke 
en proactieve manier om nood verlichtingssystemen via uw 
mobiele apparaat te installeren, managen en monitoren. 
En kunt u zelfs inspectie en onderhoud vooraf inplannen op 
basis van de status van uw veiligheidssysteem in de app.  

In de praktijk bespaart u zo tijd op het verzamelen en 
invoeren van gegevens. Het voortdurend inspecteren, 
onderhouden en testen van noodverlichting een tijdrovend 
proces dat veel werk kost. Elk jaar dat de installatie in gebruik 
is, moeten er namelijk met regelmaat tal van handelingen 
verricht worden. Deze kosten kunnen teruggedrongen 
worden met een centraal, automatisch testsysteem.

Naveo®Pro is altijd verbonden, zodat uw
noodverlichtingssysteem altijd up-to-date is.
• De gateway ontvangt voortdurend gegevens 

van alle armaturen en stuurt deze informatie 
naar de Naveo®Pro-app.

• Op voortdurend verzoek van de cloud stuurt de 
gateway automatisch alle (test)gegevens naar de 
Naveo®Pro-app. Zo heeft u voortdurend inzicht 
in de status van uw systeem, altijd en overal.

• Tijdens een visuele inspectie van uw gebouw 
kunt u direct in de app aantekeningen maken, 
wat betekent dat u alle risicobeoordelingen op 
één plek kunt vastleggen.

Uw voordelen

• Verhoogde veiligheid d.m.v. 24/7 inzicht via mobiele app
• Realtime overzicht van alle bewaakte gebouwen
• Upload de plattegronden van uw gebouw en beschik over de actuele status en precieze locatie
• Beheer uw noodverlichtingssysteem, terwijl u alle activiteiten veilig in de cloud bijhoudt
• Plan uw inspectie en onderhoud vooraf op basis van de status van uw veiligheidssysteem in de app
• Weet direct wanneer een reparatie nodig is door middel van pushmeldingen op uw scherm

—
NaveoPro®:  
slim managen en monitoren van noodverlichting 
met behulp van slechts één enkele mobiele app
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“Voor de elektrische installaties van 
tegenwoordig zijn slimme ideeën nodig. 
Samenstellen en installeren moet gemakkelijk 
zijn en verder vind ik het belangrijk dat 
oplossingen toekomstbestendig zijn.

De nieuwe ComfortLine verdeelkasten voldoen 
aan deze eisen. Voor elke toepassing is er een 
oplossing. Dankzij het uitgebreide assortiment 
in beschermingsklassen I en II, uitstekend 
installatiegemak en slimme smart home-
oplossingen, voldoen ABB's nieuwe ComfortLine-
kasten moeiteloos aan alle vereisten.

In mijn werk zie ik dat de mogelijkheden op het gebied 
van communicatie- en media-apparaten in de thuis- en 
werkomgeving voortdurend toenemen, en dat woningen, 
commerciële, en industriële gebouwen steeds meer met 
elkaar verbonden zijn.

De verschillende handige kenmerken van de ComfortLine-serie, 
zoals de grotere flensmaat en de unieke inkliktechnologie, 
vergemakkelijken mijn dagelijkse werkzaamheden. 
Toekomstbestendige elektrische installaties zijn op deze 
manier snel en eenvoudig te realiseren. Echt méér dan 
verbonden dus.”

—
CASE

ComfortLine – de toekomst is nu
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Voor wandbevestiging met geïntegreerde 
stroomverdeelpanelen en mediapaneel

01
ComfortLine CA 
Veldverdelers

02
ComfortLine A 
Wandkasten

03
ComfortLine B 
Wandkasten

01

02

03

• 50% grotere flensopeningen
•  Geïntegreerde kabelinvoeren
•  Veilige 3-punts deurvergrendeling
• Hoge beschermingsgraad: IP 44 

COMFORTLINE COMPACT CA
KLEINVERDELERS

Art. nr. 01 Typ CA23VM*

Ordernr. 01 2CPX052205R9999

Praktische voormontage  
van montagevelden

Met behulp van het innovatieve QMS 
(Quick Mounting System) worden 
montagevelden eerst vastgeklikt en 
daarna pas vastgeschroefd.
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groter – meer kabelinvoeren

—
Geoptimaliseerde  
eigenschappen  
voor montage

02

04

06

03

05

07

01 
50% grotere invoerplaten
ComfortLine beschikt over een 
flens invoerplaat, groot aantal
kabelinvoeren mogelijk.

02  
Montagevelden vastklikken
Met behulp van de QMS (Quick
Mounting System) worden
montagevelden eerst vastgeklikt
en daarna pas vastgeschroefd.

03
Geïntegreerde draadgoot
Innovatieve draadgoot aan
de boven- en onderzijde
van de kast aanwezig.

04
Dankzij de standaard
espagnoletsluiting
(3-puntsluiting) kunnen
deuren zeer nauwsluitend en
stabiel worden vergrendeld.

05 
Gereedschapsloze aanpassing
Voor het afstellen van deuren
en deurscharnieren.

06
Hoge beschermingsgraad IP44
Wandkasten met een hoogte van 6, 7 en 
9 GU en met beschermingsgraad IP54.

07
Wandmontage
Makkelijke wandmontage, zelfs met 
een achtergrond die niet geheel vlak is. 
Dit is eenvoudig te verhelpen met behulp 
van de bijgeleverde stelschroeven.

50%
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Met ComfortLine heeft u  
geen omkijken, wat de 
toekomst ook brengt

—
In recordtijd bij elke  
verdeler op maat

ComfortPlanner – Sneller kan niet

Dankzij de intuïtieve werking van 
ComfortPlaner kunnen tientallen verdelers 
eenvoudig worden geconfigureerd. Daarvoor 
hoeven alleen het aantal verdelers en de 
componenten bekend te zijn. Alle overige 
invoeren worden ondersteund door 
automatische functies. Deze specificeren 
de hoeveelheid, de distributiepanelen, 
mediapanelen en overspanningsbeveiliging.

01 
Start ComfortPlaner en ga aan de slag 

De nieuwe software maakt het vanaf 
het begin eenvoudig voor gebruikers. 
Dankzij een duidelijke menustructuur 
en ondersteuning van automatische 
functies wordt u veilig en stap voor 
stap door het orderproces geleid.

02 
Mobiel en online

ComfortPlaner is browser-
gebaseerd. Daardoor kan het 
op elk moment op elk apparaat 
worden gebruikt – perfect voor 
uw smartphone!

01 

02

• Interface naar StriePlan voor 
gedetailleerde planning 

• ELBRIDGE-interface naar 
online winkels of elektro-
technische groothandels

• Het configuratieproces 
wordt continu in realtime 
weergegeven

ComfortPlanner
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Vermogensautomaten

De Tmax XT vermogensautomaten bieden voor uw 
installatie behalve een optimale beveiliging ook 
volop monitoringsmogelijkheden, tot in de cloud, 
door middel van de geïntegreerde connectiviteit.

• Het juiste type beveiliging voor iedere applicatie
• 30% besparing door eenvoudige installatie en 

in bedrijf name
•  Nauwkeurige geïntegreerde meting (IEC61557-12)
•  10 communicatieprotocollen 

—
Op aanvraag
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SlimLine XR Gold zekering lastscheiderstroken

De nieuwe SlimLine XR Gold zekering lastscheiderstroken zijn 
door de hogere prestaties nog beter geschikt voor veeleisende 
toepassingen.

• Hogere kortsluitvastheid van 100 kA bij 690 V AC 
• Lagere warmteverliezen
• Hogere gebruikscategorie AC23A 
• Eenvoudige bewaking en communicatie dankzij  

de intelligente ITS2.1-module
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—
Efficiënter plannen 
en bouwen

Complete en efficiënte data 

ABB heeft het grootste deel van zijn producten in  
BIM-symbolen omgezet. Van installatiedozen en -kasten  
tot noodverlichting en schakelmateriaal.  

Deze BIM-objecten bevatten alle benodigde gegevens:

• 2D- en 3D-tekeningen van het eigenlijke  
product of onderdeel

• Afmetingen, gewicht en overige informatie
• Catalogusgegevens
• Links naar verdere online bronnen

new.abb.com/
low-voltage/NL/bim
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 All-in-one-tool voor 
Revit-gebruikers

BIM-apps voor Revit

Met de gratis ABB Switch Range Configurator-app voor 
Revit kunt u eenvoudig complete inbouwprogramma’s 
van Busch-Jaeger-schakel materiaal ontwerpen, beheren 
en configureren. Zelfs als het gaat om de grootste BIM- 
en MEP-projecten. En met directe toevoeging van de 
gewenste ABB-inbouwdozen aan het BIM-model.

ABB introduceert de gratis Hafonorm-configurator-
app voor Revit. Deze app maakt het nog makkelijker 
om installatiekasten vanuit de Revit-omgeving te 
configureren, te plaatsen en te wijzigen – ongeacht 
de grootte van het MEP-project.

Download alle ABB BIM-modellen 

ABB maakt alle producten beschikbaar voor 
architecten en planners in de vorm van hoog-
waardige BIM-objecten met relevante gegevens 
en kenmerken die gratis kunnen worden 
gedownload. 

• Downloadcenter met BIM-objecten  
en productinformatie 

• Verschillende formaten in één bestand

Catalogus-
gegevens

Links naar  
verdere online 

bronnen

2D- en 3D-tekeningen van 
producten of onderdelen

Afmetingen, gewicht en 
overige informatie

— 
Download hier de ABB Switch Range 
Configurator-app voor Revit

— 
Download hier de ABB Hafonorm 
Configurator-app voor Revit
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Nils Müller,  
Futurist en toekomstexpert

“Intelligente gebouwen worden cognitieve,  
zelfdenkende gebouwen die nieuw inzichten en beter 
begrip van verbanden creëren. Om dat te realiseren, 
zijn open, flexibele en eenvoudig uit te breiden 
systemen absoluut onontbeerlijk.”

De gebouwen van de toekomst  
werken nagenoeg zonder tussenkomst 
van gebruikers, beheerders en  
facility managers
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Energie-opslag
building

Het gebouw van de toekomst

… wordt steeds meer hybride.
Een plek voor werk en ontspanning tegelijkertijd. Waar u een belangrijk overleg met een 
collega of een teammeeting combineert met sport of lekker eten. Een gebouw met een grote 
variatie aan ruimtes zodat u uw (werk)dag optimaal kunt indelen.

… denkt mee met de gebruiker. 
Door middel van sensoren weet het gebouw wie u bent en wat u nodig hebt om goed te 
werken. Het gebouw past zich aan vanaf het moment dat u binnenloopt, of uw auto op 
de parkeerplaats aan de laadpaal zet. Het licht en de temperatuur regelt u zelf, of wordt 
automatisch aangepast aan uw behoeften.

… is er ook voor de gebouweigenaar en de facility manager. 
Slimme installaties voorspellen het gewenste binnenklimaat op basis van de weers-
omstandigheden en het aantal aanwezige personen. Het gebouw weet precies wie, waar 
en wanneer in het kantoor is in verband met een onverhoopte brand, schoonmaak of 
onderhoud, en past daar automatisch het energiegebruik op aan. Zo worden onnodige 
kosten vermeden.

… wordt energiezuiniger. 
In 2030 moeten waarschijnlijk 1 miljoen kantoren Energielabel A hebben. Dat vraagt om  
nieuwe manieren van energieopwekking en toepassingen in opslag en gebruik.

… gebouwen en de omgeving gaan meer en meer samenwerken.  
Zo creëren we samen Smart Cities.

—
VISIES OP 
SMARTER BUILDINGS
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Intelligente connectiviteit in de woning is pure 
onafhankelijkheid. De intelligente technologieën van  
Busch-Jaeger brengen comfort moeiteloos, intuïtief en 
efficiënt naar een hoger niveau. De nieuwe systeem-
uitbreidingen bieden maximale mogelijkheden voor 
lichtschakelingen, verwarming, koeling, deurintercom 
en bediening van zonwering. Schaalbaar op basis van 
iedere vereiste. Van de eensgezinswoning tot een 
appartementencomplex.

—
Smarter  
Homes

—
Onder de naam Busch-ECO-systeem 
werken Busch-free@home®, Busch-
Welcome® en Busch-secure@home 
slim samen. Zo hebben bewoners één 
allesomvattende oplossing voor smart 
home-management in handen en 
eenvoudig hun hele huis onder controle.

Busch-secure@home

ECO-systeem 
Home

Busch-free@home®

Busch-Welcome®
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—
Huiseigenaren van nu zijn op zoek naar Smarter Home-oplossingen die effectief tijd 
besparen en hun to-do-lijst korter maken.

“ Voor mij betekent 
een Smarter Home 
meer levenskwaliteit, 
veiligheid en comfort.”
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Voor mij betekent een Smarter Home meer levenskwaliteit, 

veiligheid en comfort. Omdat mijn slimme huis met me 

meedenkt, bespaar ik tijd. Van het in- en uitschakelen van de 

verlichting het aircosysteem in de zomer en verwarming in de 

winter tot het slim bedienen van de zonwering. En dat allemaal 

zelfs als we niet thuis zijn. Toen we hier kwamen wonen, stuurden 

we alleen de verlichting en de rolluiken digitaal aan. In de 

tussentijd hebben we veel functies toegevoegd en dat zonder 

daarvoor de systemen te vervangen. Met Busch-free@home® ben 

je immers vrij om de functies uit te breiden. De bijbehorende app 

is voor mij trouwens onmisbaar: zelfs als ik op vakantie ben heb 

ik daarmee toegang tot mijn huis. Mijn favoriete functie? Dat als 

ik 's ochtends wakker wordt de gordijnen automatisch opengaan, 

zonder dat ik daarvoor mijn bed uit hoef.

MIJN WONING DENKT 
ACTIEF MET ME MEE
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—
Smart connected 
met uw eigen huis
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Draadloze communicatie

Bekabelde communicatie

Busch-rook- 
alarmdetector 
ProfessionalLINE

Busch-CO-Alarm 
ProfessionalLINE

Busch-free@home® 
APP next

Stroom-
toevoer

Actor Busch-free@home® 
DALI-dimmer

PSSystem 
Access 
Point

Busch-free@home  
Panel

Radiator- 
thermostaat  
met batterijen

Raam-
contact

2-draads  
buskabel

230 V-lijn

Sensor

Systeem-
centrale

Video- 
buitenpost

Sensor actor-eenheid

Sensor actor-
eenheid

Busch-free@home® flex
Busch- 
free@home®-
alarmstick 

Busch-free@home® 
Split Unit Gateway

  Innovaties

Intelligent comfort, intuïtieve werking

Busch-free@home® past zich perfect aan op de wensen van de 
bewoner. De intelligente technologie regelt de bediening van onder 
andere zonwering, verlichting, verwarming, airconditioning en 
deurcommunicatie en alle functies zijn optimaal op elkaar afgestemd. 
Het systeem is zowel te bedienen via intelligente schakelaars, 
touchpanelen en spraaksturing, alsook via de app op smartphone 
of tablet. Via het myBUSCH-JAEGER-platform heeft de bewoner 
bovendien op elk moment van de dag toegang tot zijn of haar smart 
home. Het modulaire systeem biedt daarnaast de hoogste flexibiliteit 
en configuratie van persoonlijke wensen is eenvoudig aan te passen.

—
Met een paar onderdelen kunt u al  
een Busch-free@home®-installatie 
installeren. Bijvoorbeeld met 
slechts één buskabel voor de directe 
activering van de verlichting, de 
sensor-/actoreenheid, stroomtoevoer 
en een System Access Point.
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—
Ruimteregeling – 
eenvoudiger dan ooit

Busch-free@home® flex

Busch-free@home® flex is de lightversie van het 
Busch-free@home®-systeem en maakt ruimtes 
slim. Door middel van intelligente schakelaars, die 
via een bluetoothverbinding geactiveerd worden, 
kan de ruimteregeling eenvoudig worden opgezet 
en beheerd.
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Moderne rolluikregeling Afstandsbediening 
via bluetooth

 Rolluiksokkelflex

Intelligente sensor

Eenvoudige installatie, flexibel in het gebruik

Busch-free@home® flex maakt slimme ruimteregeling eenvoudiger 
dan ooit. De kwalitatief hoogwaardige lijn bestaat uit vier sokkels en 
drie sensoren met een timer om verlichting en zonwering te bedienen.  
En de instellingen van de diverse Busch-free@home® flex-
componenten zijn stuk voor stuk eenvoudig via de app aan te passen 
op basis van de wensen van de bewoner. De ruimteregeling kan 
bovendien – zonder de componenten te vervangen – op elk moment 
worden uitgebreid. 

Zo kunnen bewoners dankzij het System Access Point heel eenvoudig 
hun Smart Room opwaarderen naar een Smart Home. Via het System 
Access Point kan namelijk makkelijk verbinding gemaakt worden met 
de diverse functies van Busch-free@home®. En ook Busch-Welcome®, 
Busch-secure@home, Philips Hue, Alexa, Google, Sonos, Home Connect, 
Olisto en vele andere toonaangevende systemen zijn gemakkelijk 
te integreren. 

—
Q2 2021 leverbaar
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Upgraden naar een compleet  
huisautomatiseringssysteem is  
mogelijk met Busch-free@home®

Seriesokkel flex Rolluiksokkel flex 

Optioneel: 
System Access Point

Eénvoudige sokkel flex Led-touchdimmer 
sokkel flex

Optionele werking 
uitbreidingseenheid 

Sensor Sensor flex, 
1-voudig, draadloos

Sokkel flex, 2-voudig, 
draadloos

Busch-Wächter® 180 flex, 
draadloze standaardsensor 
met selectlens

Ingebruikname en  
bediening via de Busch- 
free@home® APP next

Lichtregeling Lichtregeling Dimmer Rolluikregeling

—
Beschikbaar in verschillende designuitvoeringen. 
Afbeelding: future® linear -serie
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• Eenvoudig te installeren
• Centrale besturing vanaf 

tweede aansluiting
• Beperkter aantal functies dan  

Busch-free@home®
• Connectiviteit via bluetooth
• Bediening via de Busch-free@

home® APP next
• Voorzien van een 

geïntegreerde timer
• Scènes zijn eenvoudig 

beschikbaar door aanraking
• Eenvoudig te upgraden van 

een Smarter Room naar een 
Smarter Home-systeem

Elektronische sokkels & slimme sensoren

Ruimteregeling effectiever inzetten? Kies voor de Smarter 
Room-oplossing van ABB. Met vier sokkels en drie sensoren 
kunnen bewoners al één ruimte in huis slim bedienen. Busch-
free@home® flex is compatibel met Busch-free@home®, 
werkt via een bluetoothverbinding en is te bedienen via 
de Busch-free@home® APP next. 

En wil de bewoner op een later moment zijn Smarter Room 
upgraden naar een Smarter Home? Ook dat is mogelijk! 
Plaats eenvoudig een System Access Point in de woning en 
de verbinding is snel gemaakt.

—
Q2 2021 leverbaar

—
Flexibel en toekomstbestendig
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Busch-free@home® APP next

Bedien Busch-free@home® flex en Busch-free@home® 
eenvoudig via één enkele app, waarbij de flex-bediening 
via een bluetooth-verbinding kan worden geconfigureerd 
en bediend. Nieuw in de app is het overzicht van status-
berichten en toekomstige systeeminstellingen. Een 
koppeling met weerberichtgegevens is via internet zo 
gemaakt en er kan een sortering gemaakt worden op basis 
van de ingestelde ruimtes of zones. Het hele systeem is 
bovendien eenvoudig via de app te configureren.

—
Eenvoudige 
bediening met 
een nieuwe look
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Split Unit-gateway

Met Split Unit-airconditioningsinstallaties 
kunnen afzonderlijke ruimtes naar behoefte 
worden gekoeld. Ze bestaan uit een buitenunit 
en een of meerdere binnenunits (Split Units) 
en zijn eenvoudig te bedienen met een 
infraroodafstandsbediening. 

Nog makkelijker wordt de bediening met de 
Split Unit-gateway: die vormt de interface 
tussen het Busch-free@home®-systeem en 
vele merken aircoapparatuur. Deze gateway zet 
de opdrachten van Busch-free@home® om in 
infraroodopdrachten en stuurt die door naar de 
Split Units. De gewenste temperatuur kan behalve 
via de afstandsbediening ook worden geregeld 
via willekeurige sensoren of visualisatie.

• Kosteneffectieve koeling van individuele ruimtes 
• Controle met Split Unit-gateway via  

Busch-free@home® -sensoren of visualisatie

SPLIT UNIT-GATEWAY 

Art. nr. SUG-F-1.11

Ordernr. 2CDG510005R0021

—
Eenvoudig naar 
behoefte koelen
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02 
De woningopbouw 
specificeren

03 
Bepalen van de functies

04 
Projectdocumentatie

01 
Selecteer het schakelaarontwerp

Opmerking:
Als alternatief op de 
gedetailleerde planning biedt de 
configurator op de startpagina 
een groot aanbod volledig 
geconfigureerde projecten.

—
In een paar stappen 
naar een Smarter Home

Smart Home Configurator

De nieuwe configurator assisteert zowel  
professionals als bewoners bij het opzetten  
en configureren van een persoonlijk Smarter  
Home-project.

—
smart-home-configurator.my.busch-jaeger.de/nl/#/system/welcome
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—
Centrale bescherming onder 
alle weersomstandigheden

Centraal weerstation voor 
appartementencomplexen

Steeds meer appartementencomplexen zijn 
voorzien van zonwering en markiezen die 
moeten worden beschermd tegen uiteenlopende 
weersinvloeden. Met de nieuwe USB-interface 
kunnen nu één of meerdere weerstations centraal 
worden geïnstalleerd en zodoende kan ook de 
zonwering centraal geregeld worden. Bovendien 
zijn de meetresultaten voor alle Busch-free@
home®-systemen in alle woningen zichtbaar en 
te gebruiken. 

Nieuwe USB-interface voor 
appartementencomplexen

USB-INTERFACE

Art. nr. USB-M-1.11

Ordernr. 2CDG510013R0021
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• Nieuwe USB-interface voor aansluiting op een Busch-free@home®-systeem 
• De meetresultaten zijn voor alle Busch-free@home®-systemen in alle woningen 

zichtbaar en te gebruiken
• Centrale installatie van één van of meerdere weerstations, bijv. per gevel 
• Het huidige weerstation kan worden gebruikt

—
Met de nieuwe USB-interface kunnen 
één of meerdere weerstations 
centraal worden geïnstalleerd.

System 
Access Point

Centraal weerstation

System  
Access Point

USB

free@home Bus

Busch-free@home Panel

System 
Access Point

USB

free@home Bus

Busch-free@home Panel

System 
Access Point

USB

free@home Bus

Busch-free@home Panel
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Slim verbonden

Busch-CO-Alarm kan levens redden 

Uitstekende servicelevensduur 
en veiligheid

Busch-CO-Alarm  
ProfessionalLINE 

Het Busch CO-Alarm ProfessionalLINE 
is een koolmonoxidemelder met 
een elektrochemische sensor. Via de 
draadloze module Busch CO-Alarm 
RF in combinatie met de Busch-free@
home®-alarmstick eenvoudig te 
verbinden met externe systemen zoals 
Busch-free@home®. 

• Lcd-display voor de weergave van de 
actuele koolmonoxideconcentratie

• Draadloos te koppelen met max. 20 
melders

• Getest conform BS EN50291-1:2010 
en BS EN50291-2:2010

Busch-free@home®-alarmstick

Met de Busch-free@home®-alarmstick 
kunnen koppelbare Busch-Jaeger rook-, 
koolmonoxide- en warmtemelders 
geïntegreerd worden in het Busch-
free@home®-systeem.

• Pushberichten bij alarm met indicatie 
in welke ruimte het alarm is afgegaan 
(alarmlokalisering)

• Activeren van Smarter Home-
functies, bijvoorbeeld scènes

• Verschillende meldingen bij rook- en 
koolmonoxide-alarmen

BUSCH-FREE@HOME®-ALARMSTICK

Art. nr. UD/A2.11

Ordernr. 2CKA006800A2867

01 BUSCH-ROOKALARM® 
02 BUSCH-ROOKALARM® RF 

Art. nr.
01 6833/01-84  
02 6828

Ordernr.
01 2CKA006800A2718
02 2CKA006800A2514

01 BUSCH-CO-ALARM PROFESSIONALLINE 
02 BUSCH-CO ALARM DRAADLOOS RF 

Art. nr.
01 6839/01-84  
02 6828/12

Ordernr.
01 2CKA006800A2869
02 2CKA006800A2871

Busch-rookalarm®

Zelfs bij de meest minimale rook-
ontwikkeling reageert het Busch-
rookalarm® direct met een alarm dat 
voor alle bewoners hoorbaar is. Via de 
draadloze module Busch-rookalarm® 
RF is het bovendien mogelijk het Busch-
rookalarm® te verbinden met externe 
systemen zoals Busch-free@home® in 
combinatie met de Busch-free@home®-
alarmstick.

• Geproduceerd conform DIN EN14604
• Permanente batterij die 10 jaar 

meegaat
• Draadloos te koppelen
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Meer veiligheid is slimmer

Alle gekoppelde rook-, koolmonoxide- en warmtemelders van Busch-Jaeger kunnen heel eenvoudig worden 
geïntegreerd in het comfortabele huisbesturingssysteem Busch-free@home®. Daarvoor hebt u naast de 
draadloze module Busch-rookalarm® RF/Busch-CO-Alarm RF alleen de Busch-free@home®-alarmstick nodig. 
Deze wordt aangesloten op de USB-poort van het System Access Point en breidt de functies van Busch-
free@home® uit met omvangrijke alarmopties die eenvoudig en naar wens kunnen worden toegepast. 
Zo schakelt het systeem automatisch de verlichting van de vluchtroutes op maximale sterkte in, opent 
het zonweringen voor een betere oriëntatie en zorgt het bij een koolmonoxidealarm dat alle elektrische 
ramen direct worden geopend, zodat er frisse lucht binnenkomt. Tegelijkertijd laat Busch-free@home® 
de aanwezige Hue-verlichting rood knipperen en verstuurt het systeem pushberichten naar een vooraf 
gedefinieerde groep ontvangers.

—
Optimaal beschermd 
dankzij verbinding

Rookalarmoplossingen: 

• Start lichtscènes: lichten aan  
in de vluchtroute, rolluik omhoog, 
pushmeldingen naar vooraf 
gedefinieerde groepontvangers

CO-alarmoplossingen: 

• Start lichtscènes: rolluiken omhoog, 
openen elektrische ramen 
pushmeldingen naar vooraf 
gedefinieerde groepontvangers,  
Hue-lampen lichten rood op

—
Busch-rookalarm® RF/Busch-CO-Alarm draadloos RF 
in combinatie met de Busch-free@home® -alarmstick
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BUSCH-FREE@HOME® DALI-DIMMER

Art. Nr. DG-M-1.16.11

Ordernr. 2CDG510012R0021

Busch-free@home® DALI-dimmer

Met de Busch-free@home® DALI-gateway kan 
DALI-verlichting eenvoudig worden verbonden 
met het Busch-free@home®-systeem. 
De verlichting kan worden bediend als elke 
andere verlichting, bijvoorbeeld via een app, 
schakelaar, paneel of scène. Een eigen USB-
programmeerapparaat is overigens niet nodig: 
met de Busch-free@home® DALI-gateway kan 
de ingebruikname van de verlichting eenvoudig 
via een plattegrond worden uitgevoerd.

• Met DALI 2 kan elk merk apparaat probleemloos 
met elkaar worden gecombineerd

• Eenvoudig te integreren in Busch-free@home®

—
Eenvoudige integratie 
van DALI-verlichting

Eenvoudige integratie in het 
Busch-free@home® systeem

©
b

yO
cc

hi
o
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—
Koppeling van slimme 
huishoudelijke apparatuur

Alle Home Connect- en netwerkapparaten van Miele 
kunnen vanaf nu met het Busch-free@home®-
systeem in één netwerk worden opgenomen.  
Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld de oven 
gemakkelijk via de smartphone instellen, op het 
Busch-free@homePanel controleren hoe lang 
de wasdroger nog bezig is of met een scène de 
volautomatische koffiemachine voorverwarmen.  
Om het systeem te kunnen gebruiken, dient men  
zich wel te registreren op myBUSCH-JAEGER  
(een optionele verbinding met de ‘huishoudelijke’ 
cloud is gratis).
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—
Intelligente 
oplossingen voor 
toegangscontrole
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Buitenpost

Draadloze deurcommunicatie

videobinnenpost 4,3" 

Tablet
Busch-free@homeTouch

Smartphone

IP-gateway

—
ABB-Welcome biedt een 
verscheidenheid aan functies 
om deurcommunicatie 
comfortabel te maken.

Systeemcentrale

Hoofd- 
schakelaar

ABB-Welcome

Het ontwerp van het nieuwe ABB-Welcome is stijlvol én functioneel 
ineen. En installatie en gebruik zijn veel gemakkelijker en comfortabeler 
dan welk deur-communicatiesysteem ter wereld. Omdat de eisen aan 
deurcommunicatie voortdurend veranderen, hanteert ABB-Welcome 
een vrij eenvoudig ontwerpprincipe; modulair en flexibel.

Het ABB-Welcome-deurcommunicatiesysteem heeft een geïntegreerde 
handsfree-spreekfunctie met optimale verstaanbaarheid door ruis-
onderdrukking, ledverlichting én een deurbel met camera. Zo hebben 
bewoners snel, duidelijk en helder contact met bezoekers.

 Innovaties
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VIDEO-BINNENPOST 4.3" 

Art. nr. M22401-W

Ordernr. 2TMA220050W0022

• Intuïtieve GUI op 4,3"-IPS-scherm met 
breder beeldveld

• Intuïtieve knoppen-lay-out, afzonderlijke 
‘oproep’- en ‘ontgrendelen’-knop om 
foutieve bediening te voorkomen

• Een klein formaat paneel met een slank 
design van 18 mm

• Eenvoudige configuratie van de netwerk-/
wifi-aansluiting & parameters van het 
paneel via de Welcome®-app 

• Makkelijk app-koppelproces dankzij scannen 
van QR-code

• Maximaal 8 mobiele apparaten kunnen met 
hetzelfde MyBuildings-inlogaccount te 
koppelen

• Firmware-updates op afstand met 
Welcome®-app

ABB-Welcome-video-binnenpost 4,3"  
met wifi

De ABB-Welcome-video-binnenpost 4,3" met 
wifi is de nieuwste aanvulling op de wereld van 
deurcommunicatie. Met zijn indrukwekkende 
design, witte kleur en gebruikersgemak, is 
het de perfecte keuze voor een comfortabele 
manier van leven.

Dankzij het intuïtieve ontwerp zijn alle  
functionaliteiten direct binnen handbereik. 
En de aanvullende programmeerbare 
knoppen maken een flexibele aanpassing van 
functionaliteiten mogelijk. De ABB-Welcome-
video-binnenpost-oplossing levert bovendien 
het beste beveiligingsniveau. Niet alleen als 
het gaat om de veiligheid van de woning en 
bewoners, maar ook wat betreft netwerken 
en data.

Wachten op het  
volgende bezoek

Produktbild
dpi

—
Intelligente deurcommunicatie  
voor appartementencomplexen

—
Video-binnenpost 4,3"
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ABB-Welcome Modulaire Aluminium 
Buitenstation afdekramen

Naast de complete ABB-Welcome buiten-
stations kunnen de nieuwe modulaire frames 
worden gebruikt om het buitenstation en de 
bijbehorende functiemodules individueel, 
snel en eenvoudig te combineren met het 
kliksysteem.

•  Aantrekkelijke audio-oplossing voor  
deurcommunicatie

•  Tijdloos ABB-Welcome-design gecombineerd  
met robuust aluminium

•  Aanvullende nieuwe aluminium audiomodule

01

02

01
ABB-Welcome video- 
buitenpost, 1-voudig, 
roestvrij staal  
en aluminium wit

02
Touchdisplay 5" met 
touchscreen 5", roestvrij 
staal en aluminium wit

Deurcommunicatie
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• Verkrijgbaar in hoogwaardige  
materialen als glas, geperst papier, 
leisteen, platina en titanium

• Elk afdekraam ontwerp is uniek
• 1-voudige tot 5-voudige afdekramen

Busch-axcent® pur

In een tijd waarin een interieur op maat steeds 
belangrijker wordt, groeit de behoefte aan het 
creëren van een persoonlijke woonomgeving 
met een persoonlijke touch. Het vernieuwde 
schakelmateriaal van de Busch-axcent® pur-serie 
beantwoordt hieraan: met mooie materialen 
en nieuw schakelmateriaal in de kleuren van 
nu, in combinatie met de vertrouwde pure 
verschijningsvorm van Busch-axcent®.

03
papierblauw*/zwart mat

01
grijs*/zwart mat

04
papierbruin*/zwart mat

02
betongrijs*/zwart mat

—
Authentieke 
hoogwaardige 
materialen voor 
iedere trend 

*Ordergegevens verwijzen naar 1-voudig afdekramen

BUSCH-AXCENT® PUR

Art. nr.
01 1721-290 02 1721-298
03 1721-248 04 1721-243

Ordernr.

01 2CKA001754A4805
02 2CKA001754A4795
03 2CKA001754A4785
04 2CKA001754A4790
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01
glas koraal*/
studiowit mat

02
glas avocado*/
studiowit mat

05
glas oceaan*/
studio matwit

03
glas purper*/
studiowit mat

06
glas zon*/
studiowit mat

04
glas oester*/
studiowit mat

—
Eigentijdse 
accenten

Busch-axcent® pur

Het nieuwe kleurenpalet van Busch-axcent® pur 
speelt optimaal in op actuele trends en geeft 
kleur aan persoonlijk interieurdesign. 

• Afdekraam van zuiver glas met licht  
gekalendeerd oppervlak

• Verkrijgbaar in alle actuele trendkleuren
• 1-voudige tot 5-voudige afdekramen

BUSCH-AXCENT® PUR

Art. nr.
01 1721-227 02 1721-226
03 1721-223 04 1721-229
05 1721-228 06 1721-225

Ordernr.

01 2CKA001754A4765
02 2CKA001754A4770
03 2CKA001754A4775
04 2CKA001754A4780
05 2CKA001754A4755
06 2CKA001754A4760

*Ordergegevens verwijzen naar 1-voudig afdekraam
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carat®

Het schakelaarprogramma carat® 
verbindt rechte lijnen met contrastrijke 
kleuren en authentieke materialen als 
glas, stainless steel, chroom, brons, 
goud en nu ook porselein. 

Perfect passend bij elk interieur en 
met zijn glasheldere stijlelementen 
en strakke belijningen bijna een 
opzichzelfstaand designobject.

• Van echt porselein met afgeronde 
zijkanten en een fraaie afwerking

• Vlakke installatie mogelijk
• Afdekraam 1- tot 3-voudig 

verkrijgbaar

01
porselein antraciet*/
matzwart

—
Puur porselein

—
Dubbele wandcontactdozen

Maak het jezelf als installatie-professional gemakkelijker met 
de nieuwe serie dubbele wandcontactdozen van Busch-Jaeger. 
Een doordacht product met een volledig nieuw design, waarin 
installatiegemak, veiligheid en esthetica samenkomen. Ervaar 
zelf de voordelen tijdens de aanleg van elektrische installaties 
in bouw- en renovatieprojecten. En bied je opdrachtgever nog 
meer keuze in kleur en productuitvoering. 

• Plat ontwerp met meer bedradingsruimte
• Inbouwdiepte slechts 18,5 mm
• Niet 2 maar 4 aansluitingen per pool (L, N, aarde)
• Conische draadinvoer via de achterzijde
• Duidelijk leesbare markeringen
• Gecertificeerd volgens CE, KEMA, VDE en EAC
• Met de snelschroeven is de afdekplaat nu nog sneller vast 

te zetten
• Verhoogde aanrakingsveiligheid, ook bij verwijderde afdekking
• Past in een enkele inbouwdoos

CARAT®

Art. nr. 01 1721-815

Ordernr. 01 2CKA001754A4820

*Ordergegevens verwijzen naar 1-voudig afdekraam

—
Beschikbaar in verschillende designuitvoeringen. 
Afbeelding: wcd ra dubbel inb R-zwart
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Draadloos zelfvoor- 
zienend voor wat 

betreft energie , werkt 
zonder batterijen

—
Nieuwe beleving van licht

• Voor het in- of uitschakelen/dimmen 
van alle Philips Hue-lampen en het 
oproepen van individuele lichtscènes

• Besturing van max. 50 lampen/ 
25 Friends of Hue-schakelaars

• Maximale betrouwbaarheid door 
Zigbee-Mesh-technologie en Green 
Power (radiofrequentie 2,4 GHz)

• Volledig draadloos en zonder 
batterijen

• Verkrijgbaar in de schakelaar-
programma's: carat®, Busch-
dynasty®, pure stainless steel, solo®, 
Busch-axcent® en future® linear

BUSCH-FRIENDS OF HUE-SCHAKELAAR

Art. nr. 6716 UJ-84

Ordernr. 2CKA006710A0010

Busch-Friends of Hue-schakelaar

De slimme Busch-Friends of Hue-lichtschakelaars veranderen 
de bediening van het Philips Hue-verlichtingssysteem in 
puur comfort. Lampen zijn vrij en flexibel vanaf elke plek in 
de kamer in- en uit te schakelen en te dimmen. Ook is het 
mogelijk om individuele lichtscènes aan te maken en op te 
roepen. Dat volledig draadloos en zonder batterijen door 
middel van slimme radiotechnologie. Zo vormen de Friends 
of  Hue-lichtschakelaars de nieuwe standaard in lichtsturing. 

De schakelaars zijn via de Hue Bridge naadloos in het Philips 
Hue-verlichtingssysteem te integreren en makkelijk te 
installeren. Gebruikers kunnen vervolgens hun schakelaars in 
de Philips Hue-app inrichten en hun thuis- en sfeerverlichting 
geheel naar eigen wens en passend bij de ambiance aansturen.
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—
Uiteraard zijn bedieningselementen en ramen  
ook in andere serie’s leverbaar

Combinatie van schakelaar 
en bewegingsdetector

Busch-Radio DAB+

DAB+ staat voor ‘Digital Audio 
Broadcasting’. Deze vervanger van 
uitzendingen via FM-frequentieband is 
al een aantal jaar de nieuwe standaard 
in Nederland en wordt inmiddels door 
alle grote radiostations gebruikt. 
Digitale radio DAB+ biedt vele 
voordelen. Zo werkt het onafhankelijk 
van internet, gebeurt het zoeken naar 
zenders op alfabetische volgorde (en 
dus niet meer op frequenties), en is de 
signaalontvangst storingsvrij en ruis 
daarmee verleden tijd.

De digitale DAB+-techniek geeft 
toegang tot zowel regionale als 
landelijke zenders en garandeert een 
helder en zuiver geluid. Bovendien 
geven veel zenders aanvullende 
informatie op het display weer, zoals 
de titel van de muziek die op dat 
moment wordt afgespeeld.

Busch-comfortschakelaar®

De elegante Busch-comfortschakelaar® 
kan worden bediend als een normale 
lichtschakelaar en heeft een geïnte- 
greerde bewegingsmelder. Het licht 
gaat automatisch aan als er iemand 
binnen de detectie afstand komt en 
gaat weer uit als er geen beweging 
meer wordt waargenomen. Helder-
heidsdrempel, uitschakelvertraging 
en continue werking kunnen naar 
wens worden geselecteerd. Met 
de wipschakelaar kan het licht ook 
direct bij het verlaten van de ruimte 
handmatig worden uitgeschakeld. 
Voor meer flexibiliteit en efficiëntie.

• DAB+- en FM-ontvangst
• Hoge geluidskwaliteit zonder 

storingen of ruis
• Kleurendisplay met hoge resolutie 
• Weergave van aanvullende informatie 

zoals titel  
en/of artiest

• Slaap-/wekfunctie
• Stereo-/mono-omvormer
• Extra ingang voor in- en uitschakelen 

op afstand
• Line-Out-uitgang (AUX) voor 

aansluiting van externe versterkers
• Steekklemmen voor aansluiting van 

twee luidsprekers

•  Detectiebereik frontaal 5 m,  
van de zijkant 3 m 

•  Uitschakelvertraging ligt tussen  
1 en 10 minuten 

•  Uitbreiding van het detectiebereik 
door middel van aanvullende 
comfortschakelaarsensoren in 
combinatie met slave-invoeren

• Led-status voor noodzakelijke 
handmatige interactie 

UNIVERSELE RELAISSOKKEL 3-DRAADS  
(NULDRAAD VEREIST)

Art. nr. 6440/01 U

Ordernr. 2CKA006400A0084

UNIVERSELE E-CONTACT-SOKKEL 2-DRAADS 
(NULDRAAD NIET VEREIST)

Art. nr. 6440/04 U

Ordernr. 2CKA006400A0087

AFDEKRAAM FUTURE LINEAIR 1-VOUDIG  
STUDIOWIT

Art. nr. 1721-184K

Ordernr. 2CKA001754A4235

BEDIENINGSELEMENT  
FUTURE STUDIOWIT AFDEKRAAM

Art. nr. 6815-84-101

Ordernr. 2CKA006800A2833
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Busch-RoomTouch®

Makkelijk en eenvoudig woningen besturen kan 
met de Busch-RoomTouch® KNX. Een hoog-
waardig, sensorgestuurd HD-touchdisplay voor  
het aansturen van verschillende functies in huis.

Door het gebruik van IPS-technologie kunnen 
bewoners vanuit elke hoek prettig op het scherm 
kijken. Het display is zowel in liggend als staand 
formaat te monteren en is een aantrekkelijk 
alternatief voor een normale KNX-schakelaar. 
Busch-RoomTouch® zorgt verder voor een 
perfecte resolutie en is zeer gebruiksvriendelijk. 
Alle functies zijn te bedienen en activeren via 
swipen of aanraken. Het systeem wordt helemaal 
aangepast aan de woning en de wensen van 
de bewoners.

—
Liggend of staand gemonteerd HD-IPS-touchdisplay voor intelligente 
gebouwbesturing (het systeem wordt op locatie ingesteld).

—
Zo persoonlijk als uw woning



Tot maximaal 30 bedienings-
elementen in één apparaat en 
verpakt in een elegant, slank 

ontwerp.

Anti-reflecterende  
modus voor in  

het donker

BUSCH-ROOMTOUCH®

Art. nr.
01  RT/U30.0.11-811 (Wit glas)
02  RT/U30.0.11-825 (Zwart glas)

Ordernr.
01 2TMA200050W0010
02 2TMA200050B0008

SM A RTER H O M E S 79

• Tot wel 30 bedieningselementen in 
één apparaat met een elegant, vlak 
design (11 mm)

• Materialen als glas en metaal
• Ruimtegebonden en 

gebruiksvriendelijke bediening
• Ingestelde functies met één hand te 

bedienen
• Geïntegreerde thermostaat
• Met nachtstand



new.abb.com/low-voltage/nl/ 
producten/verdelers/installatiedozen

—
De installatiedozen die je helpen

Breed pakket installatiedozen

Om alle Smart Home-oplossingen succesvol te kunnen plaatsen, biedt 
ABB een breed pakket installatiedozen voor zowel de woningbouw als 
utiliteit. Van inbouw-, hollewand- en gietbouwdoos tot centraal-, las-, 
kabel- en wandgootdoos. Ook voor stekerbaar en brandwerendheid 
zijn er betrouwbare en uitvoerig geteste oplossingen beschikbaar. 

01
Multidoos MD4050

04
Centraaldoos CHP60

02
Hollewanddoos HW52-F

05
Multigietbouwdoos 
MGD50

06
Lasdoos 3611

03
Kabeldoos 3640

INSTALLATIEDOZEN

Art. nr.
01 MD4050 02 HW52-F 03 3640  
04 CHP60 05 MGD50 06 3611

Ordernr.

01 1SPA007120F0110
02 1SPA007126F0401
03 7130.110
04 1SPA007110F0650
05 1SPA007120F0260
06 7102.220— 

Productvideo
Multidoos MD4050

— 
Productvideo
Hollewanddoos 
HW52-F

— 
Productvideo
Centraaldoos CHP60
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—
Het veilig aansluiten 
van PV-installaties

— 
Meer weten?

Scan de QR-code en download het 
gratis kennisdocument ‘Voorkom 
grote problemen bij het aansluiten 
van pv-panelen’

01
Hafonorm Installatiekast  
PV aansluiting HM-D13.C5

04
Hafonorm Installatiekast  
PV aansluiting HB-D13.C16

02
Hafonorm Installatiekast  
PV aansluiting HM-D12.C7

03
Hafonorm Installatiekast  
PV aansluiting HB-D13.C16

PV-VERDELERS

Art. nr.
01 HM-D13.C5 02 HM-D12.C7
03 HM-D12.C5 04 HB-D13.C16

Ordernr.

01 1SPN004000F0040
02 1SPN004000F0030
03 1SPN004000F0020
04 1SPN004000F0010

Breed en compleet assortiment  
PV-verdelers

De vraag naar zonnepanelen groeit nog steeds, 
evenals het aantal aanbieders in deze markt.  
Dat maakt het des te belangrijker om te kiezen 
voor kwaliteit en daarmee een optimaal veilige  
en energie efficiënte PV-installatie neer te zetten. 
ABB biedt een breed en compleet assortiment  
PV-verdelers dat daar optimaal op inspeelt.  
En dat geschikt is voor zowel bestaande bouw  
als nieuwbouw.

Waar moet je op letten?

Bij nieuwbouw levert de netbeheerder veelal een  
aansluiting van 3 x 25 A op in de meterkast. 
De groepenkast is meestal belastbaar tot 40 A. 
Dit houdt in dat er nog 15 A ruimte over is om een 
PV-omvormer aan te sluiten. Er hoeft dan alleen maar 
een extra groep voor de PV te worden toegevoegd.

In het geval van een 1 x 40A-aansluiting kan er echter 
geen extra PV-vermogen aan de groepenkast worden 
toegevoegd. Om te voorkomen dat de componenten 
hogere stroom-waarden te verwerken krijgen dan 
die 40 A.
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Eigen omgeving voor 
installateurs, architecten, 

planner, et cetera

Voor consumenten

In 2020 zijn we de consumentencampagne ‘Waarom 
een slim huis je leven leuker maakt’ gestart. Hierin 
worden de voordelen van een smart home haarfijn 
en op begrijpelijke wijze uitgelegd. Ontdek de 
57 redenen op: busch-jaeger.nl/smarter-home.

Voor projectontwikkelaars

ABB/Busch-Jaeger maakt nieuwbouw niet 
alleen smart, maar ook simpel. Speciaal voor 
ontwikkelaars hebben we namelijk de site 
jouwslimmehuis.nl ontwikkeld, waarmee u 
kopers via een persoonlijke en afgeschermde 
webpagina eenvoudig smart-home-pakketten 
op maat kunt aanbieden. Dat binnen de thema’s: 
Ambiance, Basic, Comfort, Safe en Welcome.

Nieuwe website

Laat u inspireren op onze nieuwe website 
busch-jaeger.nl. Hierop kunt u onze producten, 
systemen en innovaties nog sneller terugvinden. 
Net als handige tools, downloads, volop tips, 
inspiratie over de meest actuele trends, en 
nog veel meer. 

Voor installateurs

Speciaal voor installateurs, architecten, groot-
handels, planners en ontwikkelaars hebben we 
op de site een eigen vakomgeving gecreëerd. 
Daarop vindt u onder andere de online catalogus, 
planningstools en configurators. Tevens biedt 
de site installateurs de mogelijkheid om zich 
te registreren voor onze dealerzoekfunctie.
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—
Online services

http://busch-jaeger.nl/smarter-home
http://busch-jaeger.nl


Bijzonderheden van de online-catalogus 
• Bevat zowel actuele producten als een archief
• Inclusief alle bedieningshandleidingen, 

maatschetsen, aansluitschema's en certificaten
• Uitgebreide bedieningshandleidingen  

(bijv. voor iNet)
• Software, met name voor KNX-producten
• Eenvoudig zoeken op artikelen
• Productfoto’s kunnen direct worden 

gedownload
• Stuklijsten kunnen online aangemaakt en 

geëxporteerd worden 

Online catalogus

Voortdurend bijgewerkte productinformatie, 
geïntegreerd zoeken in de catalogus, online 
aanmaken van stuklijsten, mobiel gebruik en 
vele andere handige functies maken de online-
catalogus busch-jaeger.nl/online-catalogus 
een onmisbare professionele tool bij planning 
en advies.

• Effectief en duurzaam
• Bespaart grondstoffen
• Altijd up-to-date
• Handige extra functies
• Geschikt voor mobiel gebruik

Altijd up-to-date
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Duurzaamheid 
Energie-opslag in 

gebouwen

Innovaties worden een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven.  
Deze ontwikkeling komt ook tot uiting in de Smarter Homes van de toekomst, die 
mensen en bewoners tegemoet komen met behulp van slimme technologie.

Woningen kunnen automatisch persoonlijke instellingen oproepen, zoals een 
persoonlijke welkomscenario voor elke bewoner die via gezichtsherkenning wordt 
geïdentificeerd. Acties worden overigens uitgevoerd met behulp van prognoses 
op basis van gewoonten, zoals de ’Relax’-vertoning die alle instellingen oproept 
voor bijvoorbeeld een ontspannen avond voor de tv.

De sensortechnologie biedt ook beveiligingsfuncties voor de toekomst. Hierdoor 
kunnen oudere mensen in hun eigen huis biljven wonen. Wanneer een bewoner 
valt wordt een noodoproep gestart. Spraakbediening herinnert eraan om 
medicijnen in te nemen en bestelt deze automatisch opnieuw.

In de e-mobilitysector is smarttechnologie geïntegreerd in het gebruik van de 
infrastructuur om routes vooraf te berekenen en de laadapaciteit hierop aan te 
passen. Bij de voortgang van de routes worden de EV-laadstations automatisch 
ingepland en vooraf gereserveerd.

Gelijktijdig wordt elke woning zelfvoorzienend voor wat betreft energie. Hier 
worden hernieuwbare energiebronnen gecombineerd en afzonderlijke accu’s 
geïntegreerd in het energiebeheer. Zodoende is de vereiste hoeveelheid energie 
continue beschikbaar is.
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“Bij ABB werken wij al aan deze technologieën om van 
deze visie werkelijkheid te maken: apparaten zoals 
wearables, entertainmentelektronica en ABB/Busch-
Jaeger- Smarter Homeproducten worden via API 
gecombineerd in een holistische Smart Home-oplossing. 
Gebouwen met intelligente technologie passen zich aan 
alle soorten levensomstandigheden aan. Energiebeheer 
ter bescherming van de bronnen, omdat de huizen zelf hun 
energie opwekken. Smart Homes leren op onafhankelijke 
wijze dankzij kunstmatige intelligentie. Een deel van deze 
visie is vandaag al mogelijk!”

—
VISIES OP 
SMARTER HOMES

Ons huis is digitaal, verbonden en 
communiceert met zijn bewoners.

Oliver Iltisberger, Global Managing Director  
Smart Buildings bij ABB
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—
e-Mobility

Hoogwaardige oplossingen, doeltreffend ontworpen.  
De mobiliteit van de toekomst ontwikkelt zich snel. 
Steeds meer autofabrikanten gaan hybride en 
elektrische auto’s produceren en de laadinfrastructuur 
wordt het belangrijkste discussiepunt als het gaat om 
de uitvoerbaarheid van nieuwe mobiliteitsconcepten. 
Efficiënte systemen zoals aan de wand gemonteerde 
laders bieden flexibele, hoogwaardige oplossingen, 
zowel in de publieke sector als bij de mensen thuis. 
Dit alles voor een toekomst waarin persoonlijke vrijheid 
wordt gecombineerd met een duurzamere levensstijl.

87



—
Design-ingenieurs in de e-mobilitysector staan voor de enorme uitdaging om aan de 
hoge eisen van de markt te voldoen en deze om te zetten in nieuwe producten voor 
de laadinfrastructuur.

“ Dit is een zeer dynamische 
tijd, alle autofabrikanten zijn 
gericht op de ontwikkeling 
van het e-Mobility segment.”
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HELPEN OM DE TOEKOMST  
VAN E-MOBILITY TE VORMEN

89E- M O B I L IT Y

Dit is een zeer dynamische tijd. Autofabrikanten zijn gericht 

op de ontwikkeling van e-Mobility, waardoor een totaal nieuwe 

vraag ontstaat voor producenten, autodealers en klanten.  

Al tijdens de inkoopfase moeten producenten laadoplossingen 

bieden die eenvoudig zijn, snel geïmplementeerd kunnen worden, 

betaalbaar en energie-efficiënt, en tegelijkertijd krachtig en 

snel zijn. Laadstations moeten zowel bij wegrestaurants en 

tankstations als in stadscentra kunnen worden geinstalleerd. 

En al deze vereisten moeten vervolgensworden geïntegreerd in 

één flexibele oplossing. Hiermee bedoel ik digitaal verbonden 

oplossingen waaraan ik na de initiële installatie aanvullende 

laadpunten kan toevoegen. Producten die ik vandaag ontwikkel, 

moeten ook in de toekomst hun werk kunnen doen.



Laden met hoge 
snelheid

Terra AC-wallbox
Een slimme oplossing voor een groeiende markt

Met de Terra AC-wallbox legt ABB het fundament onder de 
groei van veilige, slimme en duurzame e-mobility. De AC-
lader is specifiek ontworpen om te voldoen aan de stijgende 
vraag naar slimme, betaalbare en kwalitatief goede laad-
oplossingen, en heeft alles in zich om zowel installateurs 
als eindgebruikers van alle gemakken te voorzien. Zo kan 
het compacte ontwerp eenvoudig geïnstalleerd worden, 
en kunnen bestuurders hun auto makkelijk aansluiten om 
daarna gewoon verder te gaan met hun dag.

De Terra AC-wallbox is niet alleen geschikt voor woon- en 
werkomgevingen, maar ook voor commerciële en publieke 
locaties.

• Compact, weersbestendig en eenvoudig te installeren 
• Te voorzien van alle beschikbare connectiviteitsopties 

momenteel beschikbaar in de markt zoals WIFI, BlueTooth, 
etc. en optioneel 4G

• Voorzien van connector Type 2, geschikt voor de meeste EV's
• Optimale veiligheid dankzij tests dankzij de geïntegreerde 

stroombegrenzing, aardlek- en overspanningsbeveiliging

—
e-Mobility 
oplossingen
Laadinfrastructuur  
voor elektrische 
voertuigen

•  50 kW uitgangsvermogen voor  
snel laden 

•  Ondersteunt alle veelvoorkomende 
laadstandaarden (CCS, CHAdeMO, 
type 2 AC-opladen) 

• Gecertificeerd voor industriële en 
residentiële sectoren volgens IEC 
61000 (EMC klasse B) 

01 DC-WALLBOX
02 AC-WALLBOX
03 TERRA CE 54 CJG SNELLADER

Art. nr.
01 TWB CE 24 C 0-7M-0-0 
02 TAC-W22-T-R-0
03 0-7M-0-06AGC063056

Ordernr.
01 6AGC077815
02 6AGC082152
03 6AGC063056
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Comfortabel 
thuis laden

Terra DC-wallbox

Aangezien de batterijcapaciteit van elektrische voertuigen stijgt, zullen 
steeds meer DC-laders worden geplaatst. DC-opladers worden geplaatst. 
ABB introduceert een DC-wallbox die zowel privé als semi-publiek kan 
worden gebruikt. Met een uitgangsbereik tot 920 VDC is deze volledig 
toekomstbestendig, klaar om de volgende generatie elektrische voertuigen 
met hoog voltage te ondersteunen. Het maakt de compacte Terra DC-wallbox 
24 kW de ideale DC-snellader voor gebruik bij kantoren, winkelgebieden en 
autodealers. En bezorgdiensten.

• Waar bij AC laders het geleverde vermogen wordt beperkt door de auto, 
zal de DC Wallbox altijd 22kW aan het voertuig kunnen leveren. Sneller laden 
dankzij 22,5 KW (24 KWp) uitgangsvermogen en 60 A-uitgangsstroom

• DC-uitgangsspanningsbereik tussen 150 en 920 VDC voor auto’s en 
bedrijfswagens 

• Toegangscontrole door middel van RFID of pincode

Terra 54 DC -snellaadstation

ABB's Terra 54 is het meest verkochte 50 kW-DC-laadstation 
in Europa en Noord-Amerika. Met de Terra 54 kunt u continu 
opladen met de volle 50 kW bij 150-500 V, terwijl bij de 
Terra 54HV 150-920 V wordt ondersteund. Alle modellen 
voldoen aan alle relevante internationale normen, inclusief 
de EMC Klasse B-norm die verplicht is voor veilig gebruik 
in woonomgevingen, bij kantoorgebouwen, commerciële 
locaties en benzinestations.

Naast de welbekende Terra 54 biedt ABB in dezelfde 
behuizing ook de varianten Terra 94, 124 en 184 voor 
respectievelijk 90, 120 en 180kW. Bij de Terra 124 en Terra 
184 is het zelfs mogelijk om twee voertuigen tegelijk te 
laden waarbij het maximale vermogen verdeeld wordt over  
de twee aansluitingen.
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• Adaptief energiebeheer ABB AbilityTM OPTIMAX® 
• PV-installatie met 7.300 m2 zonnepanelen
• Energiebank (BEES) met 200 KW vermogen en 

275 KWh opslagcapaciteit
• Modulaire, flexibele energieverdeling 
• Gecombineerd warmte- en stroomstation 
• Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

—
De toekomst 
is nu
Een duurzamere toekomst is een kwestie van 
baanbrekende technologieën. Mission to Zero 
voor Smart Buildings staat voor onze toewijding 
als technologieleider om nieuwe wegen in te slaan 
op het gebied van energie-efficiëntie.
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—
Fotovoltaïsche zonne-energie levert ongeveer 1.100 MWh klimaatneutrale 
zonnestroom per jaar, het jaarlijkse vereiste voor 3.360 particuliere huishoudens.

Het onderwerp duurzaamheid krijgt hernieuwde aandacht. Er zijn verschillende benaderingen van 
oplossingen en de verwachtingen vanuit het bedrijfsleven en de politiek zijn enorm groot. Maar hoe 
kunnen we de discussie over de bescherming van bronnen omzetten naar de werkelijkheid, zonder 
de rendabiliteit en de groeikracht te beperken? Daar is onze zoektocht op gericht. 

Een nieuwe projectgroep is opgezet om onze productie kritisch te bekijken in het licht van de 
verschillende aspecten van duur-zaamheid. Ons project is nu veranderd in een ondernemingsgerichte 
aanpak: met 'Mission to Zero' hebben we de eerste klimaatneutrale, kostengeoptimaliseerde 
productielocatie van de ABB Group opgezet. Dit is het bewijs dat duurzaamheid door middel van 
innovatie vandaag al mogelijk is. De basis is het intelligent verbinden van alle onderdelen van de 
locatie, van de PV-installatie tot laadstations voor elektrische voertuigen en intelligent energiebeheer. 
“We hebben willen aantonen dat een volledige industriële locatie zelfvoorzienend kan zijn voor wat 
betreft energie en vrijwel CO₂-neutraal”, zegt Adalbert M. Neumann van ABB. 

Het schaalbare energiebeheersysteem OPTIMAX® maakt continue bewaking en controle van energie-
opwekking, -consumptie en -opslag mogelijk. Het leersysteem berekent de energiestroom en stemt 
afwijkingen in realtime af. Aanvullende digitaal verbonden ABB-technologieën zoals de accubank  
BEES completeren het concept. Het succes van ’Mission to Zero’ bewijst ons gelijk: en dat is een 
duidelijke richtlijn voor de toekomst.
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—
Twee pioniers 
ontwerpen 
de toekomst 
van mobiliteit
ABB is hoofdsponsor van de Formule E, de eerste 
volledig elektrische internationale autoklasse 
van de FIA. Het biedt ons de unieke kans om 
duurzame technologieën op het gebied van 
energie-opwekking en -overdracht te testen en 
om e-mobility voor alledaags gebruik in te zetten. 
Zo verlegt ABB samen met Formule E de grenzen 
van e-mobility en dragen beide bij aan een 
duurzame toekomst.
 
—
abb.com/formula-e
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Tel.: 088 26 00 900
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Electrification Business Area
Frankeneng 15, 6716 AA Ede
Postbus 104, 6710 BC Ede
Tel.: 088 26 00 900
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