
De toekomst begint nu. 

Slimme oplossingen in  
uw nieuwe woning  

voor meer comfort, veiligheid  
en duurzaamheid

www.BUSCH-JAEGER.nl
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Uw nieuwe woning met Busch-Jaeger

Een nieuwe woning koopt u niet zomaar. 
U wilt dat deze aan al uw wensen 
voldoet en naar eigen idee en voorkeur 
comfortabel in te richten is. De vrijheid 
om te wonen zoals u dat wilt, zodat 
u zich snel thuis kunt voelen. Wij 
beseffen dat en bieden u daarom een 
aantal extra mogelijkheden die het 
leven nog makkelijker maken. 

Uw woning in Ven&Heide is intelligent. 
Fijn voor nu en voor later.

Realisatie:    Sprangers Bouwbedrijf
Installateur:   Hoppenbrouwers
Oplossingen & Producten: Busch-Jaeger

k.van.leur
Beeld

k.van.leur
tekstvak

k.van.leur
tekstvak
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Highlights passend in elk interieur. 
Tijdloos vormgegeven schakelaarprogramma's.

Moderne lichtschakelaars zijn meer dan alleen 
gebruiksvoorwerpen. Het zijn designobjecten die 
leefruimtes persoonlijkheid geven, met een combinatie 
van innovatieve techniek en esthetisch niveau.  
De schakelaarprogramma's van Busch-Jaeger zijn op 
alle ondergronden een optische highlight en voldoen 
aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en 
uiterlijk voor individuele ruimtevormgeving.

L01  Busch-balance® SI alpinwit.

Een perfecte ruimte bestaat uit vele indrukken en het 
samenspel van vormen, kleuren en licht is bepalend.  
Creëer een spannende harmonie met de rechte en 
convexe lijnen van de nieuwe Busch-balance® SI. 
Universeel passend bij vele inrichtingsstijlen, eenvoudig 
eigentijds en gewoonweg ideaal.

L02 future® linear studiowit. 

De aantrekkingskracht van future® linear ligt in het 
ongecompliceerde en eerlijke ontwerp. Gecombineerd  
met gedefinieerde kleuren, die aansluiten bij een 
eigentijdse architectonische vormgeving. Optisch en 
gevoelsmatig indrukwekkend met de softtouch kleur 
studiowit mat.

Uw woning wordt standaard voorzien van Busch-
balance® SI alpinwit-schakelmateriaal. Optioneel kunt u 
tegen meerprijs kiezen voor het schakelaarprogramma 
future® linear studiowit.

L01  Busch-balance® SI alpinwit
(standaard)

L02 future® linear studiowit 
(optioneel)

Wat betekent  ?
Uw woning wordt standaard voorzien van een aantal 
fraaie toepassingen. Daarnaast is uw installatie met 
diverse extra modules uit te breiden die in deze 
brochure staan beschreven. Voor nog meer overzicht 
zijn alle modules genummerd, waarbij de standaard 
modules voorzien zijn van het symbool .
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Busch-free@home®. 
Huisbesturing was nog nooit zo gemakkelijk.

Busch-free@home® is een innovatief huisbesturings-
systeem waarmee u kinderlijk eenvoudig jaloezieën, 
licht, verwarming en deurcommunicatie bedient. 
Zowel op afstand als dichtbij. Met de schakelaar aan 
de muur of met uw smartphone, tablet of computer.  
Comfortabel, veilig en bijzonder efficiënt.
Bovendien kunt u met het systeem aanzienlijk op 
uw energiekosten besparen en kan het altijd worden 
aangepast aan gewijzigde behoeftes.

Standaard al heel compleet.
Met het basispakket van Busch-free@home® is uw 
woning standaard al voorzien van een zeer uitgebreide 
basisinstallatie. Deze omvat diverse oplossingen voor 
nog meer comfort, gemak, sfeer, energiebesparing en 
veiligheid in huis. Welke functies dat precies zijn, leest  
u op pagina 5 en 6 van deze brochure.

Tal van extra’s.
Naast de basisinstallatie biedt Busch-free@home® u 
allerlei aanvullende modules om van uw huis een thuis  
te maken. De diverse mogelijkheden staan vermeld op 
pagina 7 t/m 13, onderverdeeld in Comfort, Sfeer en 
Veiligheid. In de keuzelijst kunt u zien wat de prijzen zijn  
en direct aankruisen welke uitbreidings mogelijkheden u  
extra mee wilt laten installeren.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
De huisbesturing Busch-free@home® vereenvoudigt niet 
alleen het dagelijks leven, maar is ook eenvoudig in gebruik. 
Zo kunt u met de bijbehorende app de complete techniek 
in huis aansturen; gemakkelijk te begrijpen en intuïtief te 
bedienen. Daarbij is het instellen net zo eenvoudig als het 
surfen naar een internetsite. Met het bedieningspaneel (aan 
de wand) van Busch-free@home® is het tevens mogelijk 
alles vanuit een centraal punt in huis te bedienen of zoals 
vanouds met een schakelaar aan de muur.

Waardeverhogend en energiebesparend.
Busch-free@home® verhoogt de waarde van uw huis  
door meer comfort en een betere energie-efficiëntie.  
Met het slimme systeem kunnen bovendien de energie-
kosten bewust worden verlaagd. Of schakelt u met een 
druk op de knop alle lampen in huis uit.

Extra veiligheid.
Met Busch-free@home® voelt u zich extra veilig. Met 
eenvoudig te programmeren binnen- en buitenverlichting, 
zodat het lijkt alsof er altijd iemand thuis is. En standaard 
voorzien van kindveilige stopcontacten.
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Busch-free@home®-basisinstallatie

Uw basisinstallatie.

Functie voor mobiel gebruik.
Uw Busch-free@home®-systeem is traditioneel met 
schakelaars aan de wand te besturen, maar dankzij de 
speciale gratis app ook vanaf mobiele apparatuur.  
Zo maakt u van uw smartphone of tablet een afstands-
bediening voor het hele huis. Natuurlijk kunt u het 
systeem ook eenvoudig vanaf uw computer bedienen.

Binnen Busch-free@home® kunnen lichtpunten in uw 
woning (op de begane grond, bovenverdieping, zolder 
en de buitenberging) aan elkaar worden gekoppeld. 
Alle schakelaars worden draadloos met elkaar 
verbonden. Het voordeel is dat u de aangesloten 
verlichting zodoende eenvoudig kunt bedienen met 
uw smartphone of tablet. De in de basis opgenomen 
schakelaars worden vervangen door schakelaars die 
speciaal geschikt zijn voor het Busch-free@home®-
systeem. 

Vergroot uw woongenot met meer comfort, gemak, sfeer en veiligheid. 
De basisinstallatie van Busch-free@home® is volledig voorbereid op de 
intelligente functies van dit systeem. Tegelijkertijd is het systeem flexibel 
aan te passen door verschillende modules te integreren.

Uw woning in Ven&Heide is intelligent! Om hiervan 
optimaal te kunnen profiteren, dient u zelf zorg te 
dragen voor een goed werkende internetverbinding.
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Philips hue-led integratie ready.

Hue-led is de nieuwste lichtinnovatie 
van Philips, waarbij wit en gekleurd 
led-licht in huis te bedienen en in te 
stellen zijn op uw persoonlijke wensen. 
Philips hue-led kan eenvoudig in uw 
huisbesturingssysteem geïntegreerd 
en bestuurd worden met de Busch-
free@home®-app. Zo kan niet alleen de 
lichtintensiteit, maar ook de lichtkleur 
individueel of in een scène worden 
ingesteld. Voor de bediening van de leds 
is geen extra software nodig.

Koppeling met rookmelders.

Veiligheid staat voorop bij Busch-free@home®.  
De verlichting – die deel uitmaakt van de installatie – is 
gekoppeld aan de rookmelders. Zodra deze geactiveerd 
worden, gaat alle Busch-free@home aangesloten 
verlichting vanzelf aan. Een wel zo veilig gevoel.

Verlichting beneden geschakeld.

Busch-free@home® kan optimaal worden benut voor 
het verlichten van de afzonderlijke vertrekken op de 
benedenverdieping. Met een druk op de knop schakelt u 
in de betreffende ruimtes (gang, keuken en woonkamer)
automatisch één of meerdere lampen tegelijkertijd. 
Eventueel uit te breiden met de mogelijkheid tot dimmen.

Thuiskomen of uw huis verlaten.

Met Busch-free@home® schakelt u met een druk op de 
knop alle op het systeem aangesloten wandcontactdozen 
en lichtpunten in huis. Bij thuiskomst kunt u via één 
schakelaar bij de voordeur (of met uw smartphone of 
tablet) direct de verlichting in de gang, woonkamer en 
keuken aandoen. Wanneer u uw huis verlaat, schakelt u 
alles eenvoudig tegelijkertijd uit.

Zelf programmeren van schakelklokken.

Met uw nieuwe huisbesturingssysteem creëert u 
tijdschakelingen die u zelf kunt programmeren via de app. 
Zo komt u bijvoorbeeld nooit meer in het donker thuis;  
de buitenverlichting gaat automatisch met de schakelklok 
aan als de zon ondergaat, en weer uit wanneer u dat wilt 
en ingesteld heeft. 

Individueel gebruiksadvies.

Busch-free@home® is een gebruiksvriendelijk 
huisbesturingssysteem dat intuïtief of met beperkte 
oefening te bedienen is. Indien gewenst geven wij u een 
instructie bij oplevering. 

Basisfuncties Busch-free@home®.

Eenvoudige koppeling met Sonos.

Uw Busch-free@home®-systeem is 
eenvoudig te koppelen met uw Sonos 
Home Sound System. Zo kunt u in uw 
hele huis optimaal genieten van muziek, 
films en tv in de beste kwaliteit.
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Multimedia. 
Het leven kan zo eenvoudig zijn.

De producten van Busch-Jaeger maken het leven van 
alledag gemakkelijker, efficiënter en comfortabeler.  
Ze beheren het hele huis, zorgen voor veel veiligheid 
en scheppen overal een aangename atmosfeer.  
We laten u graag zien welke mogelijkheden dat zijn.
En dat begint met multimedia.

M01 Optimaal wifi-bereik in uw hele woning. 

Of u nu met uw computer, uw smartphone of tablet het 
internet op wilt, draadloos heeft u meer vrijheid. Want met 
een goed wifi-signaal kunnen gebruikers overal in huis 
het internet bereiken. Optioneel kunnen wij uw woning 
wifi-ready opleveren. Dit kan door middel van extra 
netwerkaansluitingen op de juiste plekken in uw woning. 
Hier kunt u dan een router op aansluiten voor optimaal 
wifibereik.

M02  Dubbele wandcontactdoos in uw meterkast. 

Uw meterkast wordt standaard voorzien van een dubbele 
wandcontactdoos. Zo heeft u altijd een stopcontact voor 
uw modem en houdt u een extra mogelijkheid over voor 
andere apparatuur, zoals een NAS-server (externe harde 
schijf) of een hue-bridge.

M03 USB-laders voorkomen overvolle contactdozen.

Optioneel is het mogelijk om uw woning te voorzien 
van wandcontactdozen met USB-laders. Met deze USB-
laadstationsokkels kunt u mobiele telefoons, tablets, 
digitale camera's en andere apparatuur met batterijvoeding 
en micro-USB-aansluiting eenvoudig opladen. Voor meer 
laadvermogen is ook een dubbele USB-wandcontactdoos 
beschikbaar.

Uw nieuwe woning met Busch-Jaeger

M03 wandcontactdoos 
met USB-lader  
(optioneel)

M03a dubbel USB-contact
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Busch-free@home® uitbreidingsmogelijkheden

C01 Bovenverdieping en zolder.

In de woning kunt u de standaard lichtpunten van 
de bovenverdieping en zolder optioneel aan laten 
sluiten op het Busch-free@home®-systeem. Zo weet u 
bijvoorbeeld zeker dat ook boven alle verlichting uit is 
als u weggaat.

Comfort.
U voelt zich snel thuis.

Mensen hebben altijd al een hang naar technisch 
comfort gehad. En met de intelligente technologie 
van vandaag de dag is dat meer dan ooit mogelijk. 
Het verandert woningen in eigentijdse en exclusieve 
leefruimtes, die het dagelijks leven veiliger, goedkoper 
en aangenamer maken. Met een individuele ambiance, 
behaaglijke sfeer en aangenaam wellness-klimaat. 
Met sfeervol in scène gezet licht en indrukwekkende 
resultaten. Alles vormgegeven en gestuurd met  
de innovatieve producten en oplossingen van  
Busch-Jaeger.
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C05 Zonwering compleet.

Met deze module is het mogelijk om via de app op uw 
smartphone of tablet uw zonwering, zonnescherm en/of 
gordijnen aan te sturen en mee te nemen in een scène. 
Ideaal als u ’s morgens wakker wordt, bij het naar bed 
gaan en bij het verlaten van het huis. Naast de schakelaar 
voor de buitenverlichting bij de achterdeur komt een  
extra schakelaar. Op deze schakelaar zal de kabel van  
de zonwering (230 V) worden aangesloten. Vergeet 
niet tijdig de gewenste postie door te gegeven aan uw 
kopersbegeleider. De zonwering is ook te bedienen via het 
Busch-free@home®-systeem. 

C06 Bediening op afstand

Behalve in huis kunt u met uw smartphone, tablet of pc 
ook buitenshuis uw huisbesturingssysteem bedienen. 
En dat allemaal heel eenvoudig en ongecompliceerd. 
Speciale instellingen aan de router zijn niet nodig, omdat 
de verbinding tussen de gateway en de app via de server 
van het myBUSCH-JAEGER-portaal wordt afgewikkeld. 
Aan het account in het myBUSCH-JAEGER-portaal kunnen 
meerdere IP-gateways worden toegewezen.

C07a Tuinverlichting gewoon schakelbaar.

Er komt een extra schakelaar in uw woning naast de 
bestaande schakelaar voor de buitenlamp. Hier wordt de 
tuinverlichting op aangesloten.

C07b Tuinverlichting gekoppeld.

Het is ook mogelijk om uw toekomstige tuinverlichting te 
koppelen aan Busch-free@home®. Deze kan eenvoudig 
met schakelklokken worden in- en uitgeschakeld en is via 
de app eenvoudig bedienbaar bovendien.

C04  Gemakkelijk voorbereid op bijvoorbeeld 
automatische zonwering.

Misschien overweegt u uw huisbesturingssysteem 
nog eens uit te breiden met bijvoorbeeld elektrische 
zonwering, automatische gordijnen, rolluiken of 
raamstanddetectie. Dan is het handig daar nu al rekening 
mee te houden door een leiding met kabel te laten 
leggen van de gevelopening naar de meterkast. Daarmee 
voorkomt u verbouwingen en lelijke leidinggoten achteraf 
en bespaart u kosten.

C03 Comfortbediening Busch-free@home®Panel 4,3".

Ook zonder een smartphone, tablet 
of computer gebruikmaken van de 
mogelijkheden van uw huisbesturing? 
Dat kan met comfortbediening. Met 
het fraai vormgegeven 4,3" inch-
bedieningspaneel aan de wand in 
uw woonkamer grijpt u nooit mis. 
Verkrijgbaar in de kleur wit of zwart, 
zonder intercomfunctie. 

C02 Automatische verlichting.

Nooit meer zoeken naar de 
lichtschakelaar door toepassing van 
bewegingssensoren. De sensoren 
vervangen de lichtschakelaars in 
enkele functionele ruimtes in huis. 
De verlichting gaat automatisch aan 
als u de deur opent en weer uit als u 
de ruimte verlaat. De sensoren kunnen 
worden geplaatst in o.a.:
 » Het toilet
 » Trapkast
 » Berging

Verkrijgbaar

in zwart (C03_Z) 

en wit (C03_W)
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Busch-free@home® uitbreidingsmogelijkheden

S01 Bestaande schakelaar upgraden.

Met Busch-free@home® kunt u flexibeler omgaan met 
licht- en schakelpunten in huis. Zo kunt u optioneel 
één of meerdere bestaande schakelaars upgraden naar 
een intelligente Busch-free@home®-schakelaar. Op de 
aangegeven plek komt dan een schakelaar waarmee u alle 
aangesloten lampen ook op afstand kunt bedienen. Deze 
schakelmogelijkheid kan bovendien worden opgenomen 
bij scènes, in tijdprogramma’s en bij de alles-aan-en-uit-
functie.

 » Deze module kan per schakelaar worden gekozen.

Mooie muziek, een glas wijn, lekker op de bank. 
Wat de situatie nu echt perfect zou maken is een 
aangenaam gedempte verlichting. De innovatieve en 
elegante Busch-Dimmers scheppen met de zachte 
verlaging van de hoeveelheid licht een intieme 
woonsfeer. Ze bieden de mogelijkheid om afhankelijk 
van de stemming en de gelegenheid precies de 
passende verlichting te realiseren. En geven daarbij 
persoonlijke momenten een bijzondere magie. Nu ook 
op de toekomst gericht.

Sfeer.
Altijd het perfecte licht.
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S02 Upgrade lichtpunt met een dimfunctie.

S03 Woonkamer met extra schakelaar voor  
3 aansluitpunten. 

Nog makkelijker licht bedienen in de woonkamer? Geen 
probleem. Optioneel kan de basisinstallatie namelijk  
worden aangevuld met 3 extra wandcontactdozen in 
de woonkamer. Deze zijn herkenbaar doordat ze een 
kwartslag zijn gedraaid. Alle hierop aangesloten lampen 
kunt u eenvoudig op afstand bedienen.

Kiest u voor deze module, dan wordt de 'normale' 
schakelaar van het lichtpunt vervangen door een dimmer, 
die ook te bedienen is via de app. Ook kunnen unieke 
lichtniveaus aan specifieke scènes worden gekoppeld.

 » Dimmers worden altijd enkelpolig uitgevoerd  

(één dimmer per inbouwdoos).
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Busch-free@home® uitbreidingsmogelijkheden

V01 Kinderveilige wandcontactdozen.

Kleine kinderen gaan graag op ontdekkingstocht. Dat 
is natuurlijk positief, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. 
Hiervoor is een veilige oplossing: de kinderveilige 
wandcontactdoos. Zo zijn kinderen veel beter beschermd.
 » Dit zogenoemde 'kindveilige stopcontact' biedt kinderen 

meer veiligheid door bescherming tegen gevaren door 
stroom.

 » Vergrendeling opent alleen bij gelijktijdig drukken op 
beide openingen.

 » Vertrouwde en gemakkelijke bediening.
 » Achteraf aangebrachte 'inzetplaatjes' zijn misleidend en 

voldoen niet aan de veiligheidsvoorschriften.
 » De aanraakbeveiliging is vast verbonden met de 

contactdoos en kan niet per ongeluk worden verwijderd.

De drang van mensen naar veiligheid is een aangeboren 
instinct. Juist tussen de eigen vier muren van uw 
woning is deze behoefte bijzonder sterk. Maar alleen 
als je de juiste voorzorgsmaatregelen treft, weet je 
zeker dat je gezin, je huis en je eigendommen veilig 
zijn. De programma's voor veiligheid van Busch-
Jaeger bieden een uitgebreide bescherming en 
effectieve controle. Zowel binnen als buiten. Voor het 
onbetaalbare gevoel van warmte en geborgenheid.

Veiligheid.
Veiligheid is levenskwaliteit.
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V02  Buitenlampen automatisch aan.

Standaard zijn de buitenlampen voor en achter voorzien 
van een astroklok, die weet wanneer het licht en donker 
wordt. Deze zorgt ervoor dat beide lampen automatisch 
aangaan als het donker wordt, ook als u niet thuis bent. 
Dat voelt wel zo veilig.

V03 Paniekknop/alles-aan-knop master-bedroom.

Aan een zijde van het bed in de master-bedroom komt een 
aparte schakelaar waarmee u met een druk op de knop 
alles tegelijk activeert. Dat wil zeggen: alle verlichting  
die op het Busch-free@home®-systeem is aangesloten.  
U kunt deze voorgeprogrammeerde scène ook wijzigen  
en bijvoorbeeld inzetten als lichthulp naar de badkamer.

V04 Intercom systeem.

Uw voordeur vormt een belangrijke 
overgang tussen de openbare ruimte 
en uw privédomein. En deze bijzondere 
'grens' houden we natuurlijk graag zo 
veilig mogelijk. Met het Busch-Jaeger 
intercomsysteem bijvoorbeeld. 
Bij de voordeur komt een Busch-
Welcome®-buitenpost (opbouw) en 
vervalt de deurbel. In deze buitenpost  
is een camera geïntegreerd. Zo ziet u 
op het Busch-Welcome®-binnenpaneel 
precies wie er voor uw deur staat. 

V04b Alles-in-1 (Busch-free@home® en intercom).

Het Busch-Welcome® binnenpaneel 
wordt vervangen door een 7"  
Busch-free@home®Panel. Vanaf hier 
kunt u niet alleen het Busch-free@-
home®-systeem bedienen maar ook 
zien wie er voor de deur staat. Zodra er 
iemand aanbelt worden er bovendien  
direct drie foto’s genomen. Zo kunt 
u altijd terugzien wie u gemist hebt. 
Eventueel kunt u de camera in de 
buitenpost al activeren zonder dat er 
aangebeld is. Zo kunt u altijd zien wat er 
voor de deur gebeurt. Alleen mogelijk in 
combinatie met V04.

V04a Bediening met smartphone of tablet.

Met het intercom-systeem is het 
mogelijk om op uw smartphone of 
tablet te zien wie er voor uw deur 
staat. Daarvoor is er een extra 
component nodig dat ervoor zorgt dat 
de verbinding op een veilige manier 
via het myBUSCH-JAEGER-portaal: 
een speciaal internet-protocol dat 
Busch-Welcome® koppelt met uw app. 
Hierdoor kunt u via 3G/4G of wifi zien 
wie er voor de deur staat, waar u ook 
bent. Alleen mogelijk in combinatie  
met V04.

V05a Oriëntatieverlichting.

De bestaande wandcontactdoos wordt bij deze optie 
vervangen door een wandcontactdoos voorzien van 
oriëntatieverlichting. 

V05b  Orientatieverlichting op een andere  
gewenste plek.

Het is eveneens mogelijk om een extra wandcontactdoos 
voorzien van oriëntatieverlichting, te plaatsen elders in 
de woning. Hierbij dient u wel rekening te houden met 
meerkosten voor de aanschaf van extra materialen en 
manuren. Neem contact op met uw kopersbegeleider 
indien u interesse heeft in deze optie. 
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Opmerking:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale 
bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

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.

Interesse of meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in een van de modules?  
Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  
uw kopersbegeleider bij Sprangers.

Gezien de diversiteit aan woningtypen zal op dat moment 
ook direct worden beoordeeld of alle opties bij de 
desbetreffende woning uitvoerbaar zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden van  
Busch-free@home® vindt u in bijgeleverde brochure.  
Of kijk op www.yoursmarterhome.nl.

www.BUSCH-JAEGER.nl

www.yoursmarterhome.nl

 

 

 
0900 2600 006

 06 2945 6839 (gratis) 

Busch-Jaeger Benelux

Realisatie:    Sprangers Bouwbedrijf
Installateur:   Hoppenbrouwers
Oplossingen & Producten: Busch-Jaeger

1S
P

C
8

0
12

4
0

B
3

10
1/

0
3

.2
0

k.van.leur
tekstvak

k.van.leur
tekstvak

k.van.leur
Beeld


