
S M A RT B U I LD I N G

Ontwikkelingen in de branche gaan 
razendsnel. Smart en duurzaam 
wonen hebben de toekomst. En van 
de installateur wordt inmiddels meer 
verwacht dan alleen het uitvoeren van 
installatiewerkzaamheden. Verstand 
van huis- en gebouwautomatisering 
bijvoorbeeld.

Hoewel je natuurlijk zelf al veel in huis hebt om  
studenten optimaal voor te bereiden op de  
dagelijkse beroepspraktijk, maakt Busch-Jaeger  
het je graag nog gemakkelijker. Met twee installatie-
panelen van het Busch-free@home®-huisbesturings-
systeem bijvoorbeeld. Hiermee kunnen leerlingen  
de theorie direct in de praktijk brengen. En maken 
ze zo op toegankelijke wijze kennis met de mogelijk-
heden van domotica en digitalisering.

De voordelen
» Busch-free@home® is een laagdrempelig  

en gebruiksvriendelijk systeem
» De panelen bieden volop mogelijkheden  

en functies (zie achterzijde)
» Leerlingen worden optimaal voorbereid  

op de dagelijkse beroepspraktijk
» Kennismaken met de mogelijkheden  

van de toenemende digitalisering
» Toenemend kennisniveau van leerlingen  

en voorsprong voor later
» En misschien wel het belangrijkste:  

zelf ervaren is weten

Nu met ondersteunend lesmateriaal
De Busch-free@home®-installatiepanelen 
kunnen eenvoudig individueel ingezet worden, 
maar wat extra ondersteuning is nooit weg.
Om dit doel te bereiken hebben wij ook  
lesmateriaal ontwikkeld. Zo sluiten theorie  
en praktijk nog meer bij elkaar aan en kan  
een compleet lesprogramma worden aan-
geboden. Informeer voor de mogelijkheden 
bij de uitgeverij: www.techniekplaza.nl.

Busch-free@home®-panelen
De ideale opstap naar  
de beroepspraktijk
–

WWW.BUSCH-JAEGER.NL
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01 Leer hoe domotica  
in de praktijk werkt 
met Busch-free@
home®-panelen.

—
02 En laat je klant de 
mogelijkheden van 
huisautomatisering zelf 
in de praktijk ervaren.
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© Copyright 2021 Busch-Jaeger. Alle rechten voorbehouden.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud  
van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Busch-Jaeger.
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Busch-Jaeger
Bezoekadres:
Frankeneng 15, 6716 AA Ede
Postadres:
Postbus 104, 6710 BC Ede
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Smart homes
Busch-free@home® maakt van elk huis een  
intelligente woning. En dat alles met één druk op  
de knop. Van het aanzetten van de verwarming  
met je smartphone tot gordijnen die automatisch 
dichtgaan als het donker wordt. En van een  
intercom bij de voordeur tot een knop om alle  
apparatuur in huis in een keer uit te schakelen  
als je weggaat. Als vanouds via de schakelaar  
aan de muur. Of met je mobiel, tablet of pc.  
Eenvoudig, intuïtief, praktisch, uiterst nauwkeurig  
en energie-efficiënt. Voor meer sfeer, maximaal 
comfort en een veilig gevoel.

De mogelijkheden en functies
» Het simuleren van het schakelen en dimmen  

van verlichting alsook verwarming, en het maken 
van groepen en scènes

» Een koppeling maken met Busch-Welcome  
deurcommunicatie, Philips Hue lampen en  
Sonos speakers

» Het programmeren van Busch-free@home®

» Het programmeren van een weerstation

Heb je interesse of wil je meer informatie?  
Neem dan contact op met Evert Thomas, te 
bereiken via mail: evert.thomas@nl.abb.com.  
Hij kan ook meer informatie geven over kosten  
en oplevering.

Kijk voor meer informatie over de verschillende 
mogelijkheden van huisautomatisering van  
Busch-Jaeger op www.jouwslimmehuis.nl. 

Het Busch-Jaeger scholenprogramma wordt 
aangeboden in samenwerking met verschillende 
installatiegerelateerde instanties.

Busch-Jaeger
Busch-Jaeger bouwt op meer dan 140 jaar  
ervaring in de installatietechniek. Van schakel- 
materiaal en dimmers tot bewegingsmelders  
en geavanceerde producten voor huis- en  
gebouwautomatisering. Intelligente oplossingen  
die het leven comfortabeler, veiliger en energie- 
efficiënter maken. En het werk van installateurs 
makkelijker.

Busch-free@home®

Huisbesturing in de praktijk
– 
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