Wanneer je met je auto in een tunnel rijdt, springen de lichten
automatisch aan. De ruitenwissers starten vanzelf zodra het
regent. De passagiers kunnen zelf hun temperatuur instellen.
En met één druk op de knop wordt alles aan- of uitgeschakeld.
Dergelijke toepassingen in een auto vinden we vanzelfsprekend.
Maar in de meeste woningen en gebouwen is dit niet het geval.
En dit terwijl een woning de belangrijkste investering is van
de meesten onder ons.
Qbus streeft ernaar om gebouwen slim te maken.
In slimme gebouwen worden Qbus-producten
geïnstalleerd die de verlichting, verwarming, koeling,
ventilatie, screens, audio, alarm en andere aanwezige
technieken naadloos met elkaar verbinden. Zo kunnen die
technieken op een makkelijke manier met elkaar en met
de bewoner, eigenaar of gebruiker communiceren en op
elkaar inspelen.
Als gebruiker kies je zelf hoe uitgebreid je jouw
systeem wilt maken en wat voor jou de belangrijkste
aandachtspunten zijn. En dit alles om meer comfort en
gemoedsrust te bieden aan de bewoner of de gebruiker
van het gebouw én om het energieverbruik te verlagen.
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Qbus maakt
gebouwen slim
Plug in, play together
and let it grow

Qbus is een Belgisch bedrijf dat sinds 1999 technologieën ontwikkelt om
residentiële en commerciële gebouwen slimmer te maken. Een slim gebouw biedt
meer gemoedsrust en comfort maar verbruikt minder energie. Ondertussen heeft
Qbus al meer dan 11,000 woningen en gebouwen slim gemaakt, zowel in België
als in het buitenland.
Qbus heeft een ervaringsplatform van verschillende producten
en diensten om woningen en gebouwen slim te maken: van een
uitbreidbare basis-installatie met een Alles Uit-Knop tot een volledig
automatiseringssysteem, van de Qbus Cloud via dewelke je van op
afstand jouw woning of gebouw kunt bedienen en visualiseren tot Qbus
Care – een verzameling van producten en diensten voor gebouwen met
een zorgfunctie, en van de Tastu designschakelaars tot Ubie, de Internet
of Things Gateway.

Een slim
gebouw?
Met een Qbus-systeem kies je voor een
kwalitatief hoogstaande oplossing om jouw
woning of gebouw energie-efficiënter te
maken, en tegelijk de bewoner of gebruiker
meer comfort, veiligheid en gemoedsrust
te bieden.

Meer comfort en veiligheid
Met een Qbus-installatie krijg je veel meer controle over wat er in jouw
woning of gebouw gebeurt: van verlichting en verwarming tot de rolluiken
en de televisie, je regelt het allemaal eenvoudig via een centraal systeem.
Zo is het bijvoorbeeld steeds aangenaam warm wanneer je thuiskomt,
maar draait de verwarming niet onnodig overuren wanneer je er niet
bent. Ook veiligheid is een belangrijke reden waarom domotica aan
populariteit wint. Zo zorgt de ingebouwde aanwezigheidssimulatie ervoor
dat jouw woning er niet verlaten uitziet wanneer je op vakantie bent.

Gemoedsrust
Heb ik het strijkijzer wel uitgezet? En de koffiezet? Typische gedachten
die in ons opkomen als we net naar het werk of op reis vertrokken
zijn. De Alles Uit-knop aan de voordeur zorgt er voor dat ook deze
en andere huishoudtoestellen uitgezet worden bij het verlaten van
de woning. En als je niet meer zeker bent dat je wel de Alles Uitknop hebt ingeduwd, kan je ook met een smart phone de status
van deze toestellen bekijken en indien nodig uitschakelen.
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Een Qbus slimme woning draagt er ook toe bij dat oudere
mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zo kan
het kookfornuis automatisch uitgeschakeld worden als er
gedurende een te lange tijd geen beweging meer is in de keuken.
En indien er iemand thuis was maar er ‘s morgens gedurende
een ongewoon lange periode geen activiteit is vastgesteld
in de woning, stuurt jouw slimme woning een alarm uit.

Energie- en kostenbesparend
Samen met General Electric en JAGA hebben we verschillende
testen uitgevoerd om na te gaan hoeveel energie we kunnen
besparen door Qbus te installeren. De resultaten zijn verbluffend:
in woningen besparen we gemiddeld 19% op verwarming en 13%
op elektriciteit. In commerciële gebouwen loopt de besparing op
tot 60% voor de verwarming/koeling en 30% voor elektriciteit.

Met Qbus kan je op verschillende manieren energie-efficiënter
te werk gaan:
• De Alles-Uit-knop vermijdt onnodige verlichting of
verwarming/koeling
• Slimme schakelaars met ingebouwde temperatuursensoren
laten multi-zonaal verwarmen toe: meer comfort en
minder energie
• Raam open = verwarming/koeling uit
• CO2-gebaseerd ventileren = optimale luchtkwaliteit
zonder energieverspilling
• Detectoren zorgen voor de juiste temperatuur en het
juiste lichtniveau enkel als er iemand aanwezig is
• Screens worden automatisch gesloten om oververhitting
tegen te gaan als de zon binnenschijnt
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Waarom Qbus?
Makkelijke, flexibele
en toekomstgerichte
topkwaliteit
Makkelijk

Flexibel

Via de gratis Qbus Cloud kunnen eindgebruikers op een
eenvoudige en intuitieve manier hun slimme woning bedienen
en bekijken, en zelf de gewenste aanpassingen doorvoeren.
Ook de installatie van een Qbus systeem is kinderspel:
het Full Qbus automatiseringssysteem werkt via twee
draden, zonder polariteit, die in om het even welke
topologie (los, boom, ster) kunnen gelegd worden. De Qbus
configuratiesoftware is gratis ter beschikking en makkelijk
te gebruiken: wij voorzien ook opleidingen om installateurs
nog sneller op weg te helpen in de Qbus configuratie.

Elke mogelijke standaard schakelaar of drukknop kan
gebruikt worden in een Qbus installatie. Daarnaast
heeft Qbus ook slimme schakelaars ontworpen met
geïntegreerde sensoren en kleurenleds, en dit zowel
in Niko, Bticino, CJC, Lithoss, JUNG en Tastu design.
Maar ook Windows, iOS en Android-toestellen kunnen
worden gebruikt om een slim Qbus gebouw te bedienen,
te bekijken of om er berichten van te ontvangen.

te installeren, te configureren & te bedienen

aanpasbare bediening via elke schakelaar,
sensor, smart phone, tablet, PC

Toekomstgericht

modulaire oplossing steeds verder uitbreidbaar
Een Qbus systeem kan starten met een beperkte installatie
maar biedt ook doorgedreven mogelijkheden. Zo is het
een fluitje van een cent om van een Qbus Stand-Alone
instapsysteem uit te breiden naar een Full Qbus installatie.
Nieuwe ontwikkelingen blijven ook steeds compatibel
met de originele producten. Onze gratis software updates
zorgen ervoor dat de modules in jouw installatie ook nieuwe
functionaliteiten en technieken kunnen ondersteunen.

Belgische topkwaliteit
quality by Qbus

Alle Qbus-modules zijn Highly Accelerated Life Tested
(HALT). Deze “stress-test” test de Qbus-modules onder
omstandigheden (hoge en lage temperaturen, vibratie,
stroomverschillen,…) die veel extremer zijn dan die
waaronder de producten effectief zullen worden gebruikt.
Dit alles resulteert in een langere levensduur en betere
kwaliteit van de geteste producten. De HALT certificatie
hebben we behaald op vraag van onze klant General Electric,
die geen genoegen neemt met alleen de standaard CE-testen.
Alle Qbus modules worden ook ontwikkeld, geproduceerd,
geprogrammeerd en getest in België. De buitenlandse
kantoren van Qbus bieden commerciële en technische
ondersteuning aan de lokale markten – maar de productie
komt steeds uit België.
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MEA

India
SEA

Wie is Qbus?
Qbus is een Belgisch bedrijf dat in
1999 werd opgericht. Het Qbus-team
zit niet alleen in het hoofdkantoor
in Erpe-Mere, maar ook in Qbus
kantoren in de Verenigde Arabische
Emiraten, India en Sri Lanka.

Made in Belgium,
sold everywhere

HQ

Alle ontwikkeling en productie
gebeurt in België. De buitenlandse
kantoren bieden commerciële
en technische ondersteuning
voor projecten. Naast de eigen
kantoren heeft Qbus dealers
in meer dan 10 landen.

Het Qbus-ecosysteem
De kracht van het Qbus-systeem ligt in de mogelijkheid om
verschillende technieken met elkaar te laten communiceren,
en op elkaar te laten inspelen. Zo kunnen de metingen van de
thermostaat gecombineerd worden met de metingen van de
lichtsensor in de bewegingsdetector, om zo af te leiden dat de
zon binnenschijnt en dus automatisch de screens te sluiten. De
meeste technieken kunnen rechtstreeks op een Qbus-systeem
worden aangesloten.

Maar bepaalde andere merken en technieken spreken hun
eigen taal; voor een groot deel onder hen heeft Qbus een
koppeling ontworpen zodat ook deze merken en functies
makkelijk door Qbus kunnen aangestuurd worden.
Onder andere volgende merken, standaarden en technieken
kunnen met Qbus gekoppeld worden:

DMX
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Grondplan
— Residentieel

De Alles Uit-knop aan de voordeur
schakelt de verlichting uit, sluit rolluiken
en screens, activeert het alarm en
start de aanwezigheidssimulatie.

Verlichting schakelen en dimmen:

IP camera:

• Elke soort verlichting

• Wie belt aan de deur?

• De juiste verlichting op het juiste moment

• Koppeling videofoon

voor de juiste atmosfeer
• Schakelt in functie van tijd, een sfeer, een
druk op de schakelaar

Naast de Slaapwel-knop is er ook
een Paniekknop in de slaapkamer.
Deze knop schakelt alle verlichting in
de tuin en op het gelijkvloers aan, sluit
de rolluiken en activeert het alarm.

Tijdens het terugrijden van een weekendje
weg, gebruik ik mijn smart phone om de
verwarming al aan te zetten.

De slimme schakelaars met ingebouwde
temperatuursensor dienen als lokale
thermostaat. Door per zone te verwarmen
wanneer het nodig is verhoogt het
comfort en verlaagt de energiefactuur.

Beheren en visualiseren van energie,
water, … Ontvang een e-mail of een SMS als
het verbruik veel hoger ligt dan gemiddeld.

Bedien je slimme woning met gewone
of slimme schakelaars, detectoren,
ingebouwde touch screens of
smart phones, tablets en PC’s.

De bewegingsdetector in het toilet
schakelt de verlichting en de ventilatie.
Maar als oma na 8:30h nog niet is
opgestaan wordt een SMS uitgestuurd
naar de kinderen en de buurvrouw.

Op vrijdagavond wordt de schakelaar
met de “Apero-sfeer” ingedrukt.
Lichten worden gedimd, screens
gaan toe, gashaard brandt (maar
alleen als het buiten minder dan
10 graden is), het audiosysteem
speelt jouw favoriete playlist.

De stand van ramen en deuren is geweten
— interessante info voor het alarmsysteem
maar ook om verwarming of koeling uit
te schakelen als het raam openstaat.

Het zonnescherm en de screens staan
waar ze moeten staan op basis van
de informatie die ze krijgen van het
weerstation (zonlicht, de positie van de
zon, regen, wind en temperatuur).
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Grondplan
— Commercieel
De slimme schakelaars met ingebouwde
temperatuur- én bewegingssensor regelen
automatisch de vergaderzalen. Bij aanwezigheid
en onvoldoende natuurlijk licht gaat de
verlichting aan, en gaat de temperatuur naar
22°C. Bij kortstondige afwezigheid gaat de
verlichting uit; bij langere afwezigheid gaat ook
de temperatuur naar de “Economy”-stand.

Op de EQOmmand applicatie ziet de
receptionist welke zalen in gebruik zijn,
welke temperatuur gevraagd is, wat
de status van ramen en deuren is.
De verpleegsterpost van het RVT ziet
op de EQOmmand de status van het
kookfornuis, de wellnessalarmen en krijgt
automatisch het camerabeeld van de hall
als de deur van een licht dementerend
persoon ‘s nachts opengaat.

Als ‘s zomers de zon binnenschijnt en de
binnentemperatuur te hoog oploopt, worden
de screens automatisch gesloten. Pas als de
temperatuur nog verder stijgt wordt de airco
ingeschakeld. Tijdens de winter gebeurt het
omgekeerde: de screens worden opengezet
als de zon binnenschijnt om zo de ruimte
gratis op te warmen.

De luchtkwaliteitssensoren meten vochtigheid
en CO2, zorgen voor optimale luchtkwaliteit
zonder nodeloze energieverspilling.

Als het tijdens zomerse nachten minstens
5 graden koeler is buiten dan binnen, wordt
het ventilatiesysteem op Boost gezet om zo
koele lucht binnen te halen en het gebouw op
een energie-efficiënte manier af te koelen.

Via de UbiePro Server wordt Qbus
gelinkt aan andere BMS systemen die
HVAC, toegangscontrole, … regelen.

De verlichting in de kantoren waar
buitenramen inzitten, wordt gestuurd in
functie van het aanwezige natuurlijke licht.
Als het buiten niet meer klaar genoeg is zal de
verlichting automatisch opgedimd worden.

Via de Qbus Cloud kan de CEO van het
bedrijf zelf bepalen wie welke zaken mag
aansturen: enkel de magazijnier moet in de
voorraad binnenkunnen, de commerciële
dienst daarentegen kan alle technieken
in hun eigen kantoren én in de showroom
aansturen via hun smart phone en hun PC.

Zowel de armaturen in de kantoren
als de RGBW-kleurenverlichting op de
gevel van het gebouw worden door
Qbus gestuurd. Het maakt niet uit dat
die armaturen DALI spreken, en dat
de gevelverlichting DMX spreekt.
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Qbustoepassingen
Een Qbus-installatie zorgt ervoor dat alle elektrische
systemen gekoppeld worden. Zo kunnen verschillende
toepassingen zich op elkaar afstemmen, wat meer
comfort en minder energieverbruik met zich meebrengt.

VERLICHTING
De juiste sfeer op het juiste moment
Verlichting vandaag is essentieel om een ruimte aan te
kleden, sfeer te scheppen en energie te besparen. In dezelfde
woonkamer wensen we andere verlichting tijdens het TVkijken, het spelen van een gezelschapsspel of het poetsen. In
kantoorgebouwen wordt heel wat energie bespaard door het
dimmen van de verlichting in functie van het daglicht.
Met een Qbus Stand-Alone installatie kunnen lichten aan/
uit gestuurd worden, maar kan ook elke mogelijke lichtbron
(halogeen, LED, TL-lampen,…) gedimd worden via standaard
schakelaars. In een Full Qbus-installatie is eveneens de
sturing van andere lichttechnologieën zoals DALI, DMX,…
mogelijk. Het wordt dan kinderspel om de gewenste kleur van
de leds te kiezen via het kleurenwiel op de Qbus Cloud. Of om
op een bepaald tijdstip automatisch de gevel van een hotel in
een kleurenloop te laten baden. Met Ubie kunnen ook Internet
of Things verlichtingsoplossingen zoals Philips Hue lampen
op een Qbus of KNX installatie worden aangesloten.
Betrokken oplossingen:
• Qbus Stand-Alone
• Full Qbus
• Ubie
• Tastu
• Qbus Cloud
• Qbus Care

ZONWERING
De automatische aansturing van screens,
gordijnen, rolluiken en zonnetenten vermijdt
oververhitting, verhoogt de veiligheid en zorgt
voor de juiste sfeer.
Na een gezellige zonnige namiddag op het terras maakt plots
een zomeronweer zijn intrede. Het Qbus weerstation meet dat
de wind toeneemt en het donkerder wordt, en sluit automatisch
de zonnetenten.
Het wordt stilaan tijd om dat spannend boek toch aan de kant
te leggen en te gaan slapen. Een druk op de schakelaar naast
het bed activeert de Slaapwel-sfeer waardoor alle lichten doven
en de rolluiken automatisch sluiten. De temperatuursensor in
een Qbus slimme schakelaar meet dat de temperatuur in het
kantoor sneller stijgt dan verwacht. De ingebouwde lichtsensor
in diezelfde schakelaar voelt dat er heel veel licht binnenkomt.
Conclusie: de zon schijnt binnen en warmt de ruimte op. De
screens worden automatisch gesloten om zo de warmte buiten
te houden. Als het nu nog warmer wordt zet Qbus de airco wel
aan – maar ondertussen hebben we toch extra energie bespaard
en wordt het niet oncomfortabel warm op kantoor.
Betrokken oplossingen:
• Qbus Stand-Alone
• Full Qbus
• Tastu
• Qbus Cloud
• Qbus Care
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VERWARMING, KOELING
& VENTILATIE
1°C = 6% besparing

Slim ventileren

De kost van verwarming en koeling vertegenwoordigt
gemiddeld 25% van de totale energiefactuur in een
gebouw. Door de temperatuur te optimaliseren kan
je dus flink besparen. Maar het is uiteraard niet
de bedoeling om aan comfort in te boeten…

Omdat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden, neemt
het belang van goede ventilatie toe. Maar we willen
natuurlijk niet dat de verwarmde of gekoelde lucht
zomaar zonder reden wordt weggeblazen. Via de Qbus
luchtkwaliteitssensoren zorgen we voor een ideale
luchtkwaliteit zonder nodeloos energieverlies. En omdat we
ook weten wat de buitentemperatuur is, kunnen we ervoor
zorgen dat koele lucht wordt binnengebracht om zo het
gebouw op een energie-vriendelijke manier af te koelen.

Zonale verwarming / koeling
De Qbus slimme schakelaars met ingebouwde
temperatuursensor laten toe om elke zone in een woning
of gebouw individueel te verwarmen of koelen. Zo kan je
ervoor zorgen dat de juiste ruimte op het juist moment de
juiste temperatuur heeft. De badkamer automatisch op 24
graden zetten om 6:30h? Done. Zorgen dat de keuken om
18:00 een aangename 21°C heeft bereikt? Geen probleem.
De vergaderzaal enkel koelen naar 23°C als er ook mensen
in aanwezig zijn? Qbus regelt het voor je. En als je het
gebouw verlaat wordt door het induwen van de Alles Uitknop automatisch de verwarming een niveau lager gezet.

Betrokken oplossingen:
• Full Qbus
• Ubie
• Tastu
• Qbus Cloud
• Qbus Care

VEILIGHEID
Qbus als bewakingsagent
Je ontwaakt ‘s nachts uit je slaap door lawaai in de
tuin. Je denkt “better safe than sorry” en duwt op de
paniekknop naast je bed. De tuinverlichting schiet aan
en alle rolluiken worden automatisch gesloten.
Jouw alleenstaande oma heeft op een alarmknop geduwd.
Je krijgt onmiddellijk een SMS en er wordt tegelijk een
spreek-luisterverbinding gelegd met de alarmcentrale
van de thuisverpleging. Of misschien is oma gevallen
en heeft ze de kans niet om op een alarmknop te duwen.
De Qbus-detectoren merken op dat er ongewoon weinig
beweging is in het appartement en sturen een alarm uit.
Je bent op vakantie, en er belt iemand aan de deur.
Qbus laat de camera van jouw videofoonsysteem
een foto nemen en mailt je die door.
Betrokken oplossingen:
• Qbus Stand-Alone
• Full Qbus
• Tastu
• Qbus Cloud
• Qbus Care
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METEN IS WETEN

MULTIMEDIA

Het rapport van mijn slim gebouw

Play it again, Qbus…

Qbus heeft samen met GE verschillende testen uitgevoerd om
na te gaan hoeveel energie we kunnen besparen door Qbus
te installeren. De resultaten zijn verbluffend: gemiddeld
wordt 19% bespaard op verwarming en 13% op elektriciteit in
woningen. In commerciële gebouwen loopt de besparing op
tot 60% op de verwarming/koeling en 30% op elektriciteit.

Het draadloze muzieksysteem Sonos is volledig geïntegreerd
in Qbus. Het is kinderspel om ervoor te zorgen dat je bij het
aanschakelen van de Party-sfeer ook in de juiste ruimte de
juiste muziek start. Bij het verlaten van de woning zal de
Alles Uit-schakelaar ook het Sonos-systeem uitschakelen.

Op de Qbus Cloud kan je met één “touch” een aantal grafieken
zien van elke uitgang. Hoeveel energie heeft mijn woning
verbruikt de laatste 24 uur? Hoeveel meer of minder is
dit in vergelijking met gisteren? Wat was de gemiddelde
temperatuur in de slaapkamer de voorbije 7 dagen? Wanneer
is de poetsvrouw toegekomen? Wat was de luchtkwaliteit in
de klaslokalen deze maand? Of vraag de Qbus Cloud om je
een bericht te sturen indien het waterverbruik te hoog ligt.
Voor meer gedetailleerde analyse en vergelijking is
er de EQOmmand. Deze software toont niet alleen
grafieken van de gewenste uitgangen, maar laat je ook
toe om deze informatie in meer detail te analyseren.
Betrokken oplossingen:
• Full Qbus
• Qbus Cloud
• Qbus Care

Integratie met audiosystemen van Apart, Artsound
en Nuvo is ook nog steeds mogelijk.
Betrokken oplossingen:
• Full Qbus
• Ubie
• Tastu
• Qbus Cloud

SFEREN
Via één druk op de knop worden
verschillende technieken tegelijk gestuurd
Bij het verlaten van de woning wordt door het alarm in te
schakelen automatisch de Alles Uit-sfeer geactiveerd. Deze
sfeer zorgt ervoor dat de verwarming en/of de koeling naar
een energiebesparende stand wordt geschakeld, dat de
screens sluiten, de audio wordt uitgezet en de lichten worden
gedoofd. Behalve indien het al donker is buiten, dan blijft
de tuinverlichting en de spot op de oprit nog 5 minuutjes
aan zodat je zonder ongelukken de woning kan verlaten.
Het wordt pas echt leuk als je weet dat die sferen op
verschillende manieren kunnen uitgevoerd worden: van op
een gewone schakelaar in de muur van de woning tot via een
mobiele telefoon aan de andere kant van de wereld. Maar
ook automatisch, in functie van tijd, datum, temperatuur
binnen of buiten, aanwezigheid, lichtniveau, zonsopgang,…
Betrokken oplossingen:
• Qbus Stand-Alone
• Full Qbus
• Ubie
• Tastu
• Qbus Cloud
• Qbus Care
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Qbusoplossingen
Overzicht
Van het Qbus Stand-Alone instapsysteem dat
een gebouw klaar maakt voor de toekomst,
tot volledige automatisering met Full Qbus
Home & Building Automation.

QBUS STAND-ALONE
Maak je woning klaar voor de toekomst. Makkelijke,
betaalbare en uitbreidbare instap-domotica

QBUS CLOUD
Bedien je smart home waar je ook bent,
van op eender welk toestel

FULL QBUS

UBIE

De slimme, centrale Qbus controller
verbindt alle technieken met elkaar

Verbindt je Internet of Things toestellen
met elkaar én met domotica

TASTU

QBUS CARE

De slimme aanraakschakelaar
in fingerprint-proof glas

De oplossing voor zorginstellingen
en assistentiewoningen
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Qbus
Stand-Alone
Op zoek naar kwalitatief hoogstaande automatisering
voor een woning of gebouw? Die makkelijk te installeren
is, en die ingesteld kan worden zonder PC? Maar die wel de
mogelijkheden biedt om uitgebreid te worden tot een volwaardig
domoticasysteem? En dit alles aan een instapprijs?

Maak je woning klaar voor de toekomst
op een makkelijke, betaalbare wijze
Het gepatenteerde Qbus Stand-Alone (SA) gamma bevat
modules om screens, rolluiken, stopcontacten, verlichting te
schakelen, maar ook om alle types verlichting te dimmen. Alle
Qbus SA modules kunnen op zichzelf werken en bieden al een
beperkte domotica-funtionaliteit zoals een Alles Uit-knop,
een Paniekknop en timers. De Stand-Alone modules kunnen
echter ook aangesloten worden op een Qbus Controller om dan
deel uit te maken van een volledige Qbus domotica-installatie.

Betrokken toepassingen:
VERLICHTING
VEILIGHEID

ZONWERING
SFEREN

“De Qbus Stand-Alone gaf ons
de mogelijkheid om voor een
beperkt budget basisfunctionaliteit
aan te bieden waar alle kopers
een meerwaarde in zien.”
— Frederik Huys

QBUS ALS DIFFERENTIATOR IN
RESIDENTIE LAPPERSFORT
“Dit instapsysteem van Qbus was perfect waar we naar op
zoek waren” aldus Frederik Huys, bestuurder bij Eiffage
Vuylsteke afd Development. “Het gaf ons de mogelijkheid
om voor een aanvaardbaar budget basisfunctionaliteit
aan te bieden waar alle kopers een meerwaarde in zien. Zo
heeft elk appartement een Alles Uit-knop aan de voordeur
waarmee via één druk op de knop de verlichting, en volgens
wensen van de bewoner, de screens en het stopcontact van
de koffiezet wordt uitgschakeld.

Ook in de hoofdslaapkamer – de Master Bedroom – is
een Alles Uit-knop of een paniekknop mogelijk waarbij
bijvoorbeeld de tuinverlichting aangestuurd wordt.
Het Qbus Stand-Alone systeem bevat ook timers, zodat
bijvoorbeeld de verlichting van de nachthall automatisch
wordt uitgeschakeld na 20 minuten.”
Het basis-systeem zit standaard in elk appartement
voorzien; als de koper meer functies wenst kan dit
eenvoudigweg door de toevoeging van de intelligente
Qbus Controller in de daarvoor voorziene plaats in de
elektriciteitskast. Dit kan onmiddellijk, of na 5 jaar,
want Qbus systemen blijven steeds compatibel met
eerdere versies. “Met deze basis uitrusting hebben we een
antwoord voor levensloop-bestendige appartementen
in de toekomst” vertelt Frederik Huys. Klanten die hun
appartement kopen op 65-jarige leeftijd, kunnen kiezen
om pas na enkele jaren hun Qbus Stand-Alone systeem
uit te breiden naar een Full Qbus systeem. Dan kunnen
ze bijvoorbeeld via additionele noodknoppen en/of
detectoren alarmen uitsturen naar de buurman, de familie
of zelfs een zorgorganisatie wanneer dit nodig is.”
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Qbus
Stand-Alone
gamma

Verlichting

DOMOTICA-READY
ZONDER PC AAN
TELERUPTORPRIJS

• Interne voeding

• Makkelijke installatie:
drukknoppen worden in ster
bekabeld en sturen rechtstreeks
uitgangen zoals verlichting,
rolluiken, stopcontacten, ...

• Manuele bediening
met LED-feedback

• Geen configuratie via PC nodig
• Alles Uit-sfeer en
Paniekknop (Alles aan)
• Steeds uitbreidbaar tot
een volwaardig domoticasysteem door toevoeging
van een Qbus controller

Stopcontact

Slimme teleruptor
• Uitbreidbaar tot
volwaardig domoticasysteem

• Standaard drukknoppen
sturen rechtstreeks
uitgangen
• LED feedback mogelijk

• Kort duwen: alles uit
• Lang duwen: paniekknop (alles aan)

Rolluik

ON
Dimmers

Slimme universele
dimmers

Dimmers

Ledstrip

Dimmers

Verlichting

Stopcontact

Slimme analoge
stuurmodule
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Full Qbus
Een Full Qbus-installatie integreert naadloos verwarming, koeling,
ventilatie, veiligheid, verlichting, screens, poorten, audio en nog
zoveel meer. Het Qbus-systeem is makkelijk te installeren, kan
eenvoudig bediend en gecontroleerd worden vanaf elke mogelijke
schakelaar, tablet, smart phone of PC en is steeds verder uitbreidbaar.

Meer comfort met minder energie
op maat van jouw gebouw
De Qbus-modules vormen één enkel en eenvoudig
geïntegreerd systeem in plaats van aparte stuuroplossingen.
Alle verschillende technieken binnen de woning of het gebouw
worden naadloos met elkaar verbonden via een 2-draads
buskabel. De communicatie tussen al deze technieken wordt
aangestuurd door een slimme, centrale Qbus Controller.
Qbus biedt een eindeloos platform van producten en
oplossingen die aan je specifieke behoeften beantwoorden en
zo voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de klant.

ZONWERING

VERWARMING, KOELING & VENTILATIE
VEILIGHEID
MULTIMEDIA

— Michel Carlé

BRANDWEERKAZERNE ASSE
Gloednieuwe brandweerkazerne Asse integreert
domoticatoepassingen voor kortere interventietijden,
meer energie-efficiëntie en comfort.
De nieuwe brandweerkazerne van Asse die op 1 oktober
2014 in gebruik werd genomen is zo’n 4.400 vierkante
meter groot en telt in totaal 21 poorten. In totaal
beschermt ze 608.000 inwoners. In de kazerne werden
ook een leslokaal, magazijn, slaapruimtes, sanitaire
ruimtes, oefenruimtes, en dergelijke geïntegreerd.

Betrokken toepassingen:
VERLICHTING

“Hoofdzaak voor ons was
een maximale aanpasbaarheid
in eigen beheer.”

METEN IS WETEN
SFEREN

“Ik wilde zoveel mogelijk
zaken geautomatiseerd laten
verlopen, omdat dit leidt tot
tijds- en efficiëntiewinsten.”

Luitenant Michel Carlé was absoluut
vragende partij voor één domoticasysteem
dat zoveel mogelijk technieken zou
aansturen. “Ik wilde zoveel mogelijk zaken
geautomatiseerd laten verlopen, omdat dit
leidt tot tijds- en efficiëntiewinsten”, aldus
de luitenant die over de nodige technische
bagage beschikte om zijn coördinatorrol
te kunnen opnemen. “In nauw overleg met
de architecten gingen we op zoek naar een
systeem dat gemakkelijk uit te breiden was
en vanop afstand, dus via het internet, kon
aangestuurd worden. Heel belangrijk voor
ons was ook de programmatie achteraf. We
wilden niet om de haverklap de installateur
of leverancier moeten contacteren om
iets in de programmatie te veranderen.
Dat wilden we zelf kunnen doen.”
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“Rekening houdend met alle
vermelde parameters zijn we, na
een uitgebreid marktonderzoek,
uiteindelijk bij Qbus uitgekomen.”
— Michel Carlé

Sturing van verwarming, verlichting,
deuren, screens, …
“In de ruimtes waar er radiatoren staan, werd een
temperatuursensor geïnstalleerd” verduidelijkt Michel
Carlé. “Die stuurt een ventiel op de collector aan zodat
er indien nodig kan bij verwarmd worden. Daarnaast
bedienen we ook alle verlichting, alle poorten, de deuren
en de zonnescreens via de domotica. De lichtsterkte wordt
gemeten om op basis daarvan verlichting aan te sturen, de
bewegingssensoren laten het licht aanspringen en doven.
Ook de zonnescreens worden bediend via het geïnstalleerde
domoticasysteem. “Het Qbus-weerstation interpreteert
waar de zon precies staat en welke screens dus moeten
zakken of onaangeroerd blijven. Maar we laten de screens
niet zakken als er in een lokaal verwarmd wordt. Dan
gebruiken we de zon om de ruimte op te warmen.”

Oproepsysteem stuurt domotica aan
Naast dat alles voorzag Michel Carlé ook een koppeling
tussen het centrale oproepsysteem en de domotica.
“Noodoproepen komen bij ons binnen via de 100-centrales
met bijbehorende codes”, verduidelijkt hij. “Wij hebben
die codes gelinkt aan bepaalde in Qbus geprogrammeerde
sferen. Wanneer er bijvoorbeeld ergens een uitslaande brand
is en wij ontvangen die oproep, dan wordt automatisch een
bepaalde sfeer opgeroepen, waardoor vooraf bepaalde deuren
en poorten openen, verlichting aanspringt, enzovoort.
Daardoor verkort per definitie ook onze interventietijd.
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Full Qbus

Verlichting

• De Qbus controllers: het
hart van de installatie, voor
kleine en grote installaties

Stopcontact

Rolluik

• Schakelmodules voor het
aansturen van verlichting,
screens, ventilatie, … Keuze uit
Aan/Uit, Op/Neer, Timers, …

• Slimme schakelaar
(Niko design)

• Aansluiting voor touch screen,
Ubie, Qbus Cloud, ...

• ViZiR Room
Controller

Dimmers

Dimmers

Dimmers

• Dimmermodules voor het dimmen
van alle mogelijke dimbare verlichting,
ventilatoren, ventielen, … Voor
alle lichtbronnen en verschillende
stuurprotocollen (universeel, 0/1-10V,
DALI, DMX, …)

• Koppeling met
standaard
schakelaar

• Buitendetector
beweging, licht,
temperatuur

• Slimme schakelaar
met bewegingsen lichtsensor
(Bticino design)

• Luchtkwaliteitsensor:
meet CO2, vochtigheid,
temperatuur

Rolluik

• Koppelmodules naar HVAC
systemen zoals Daikin,
Duco, Renson, Toshiba, …

• Slimme
schakelaar met
temperatuursensor
(JUNG design)

• Qbus weerstation
(zonrichting,
lichtniveau, regen,
sneeuw, wind,
temperatuur)

• Slimme schakelaar
(CJC design)

• Constant Light
Control module

Verlichting

Koppeling van externe
detectoren, sensoren,
schakelaars, ...

Lamellen

• Motorsturing met positionering:
voor screens / rolluiken /
zonneschermen / gordijnen mét
of zonder lamellensturing

• Slimme schakelaar
(Lithoss design)

• Bewegings- en
lichtsensor voor
inbouw kast, plint,
…

• Ingangsmodules voor het koppelen
van externe ingangscontacten

• Bewegings- en
lichtdetector

• Decentrale
analoge dimmer

Ventilatie

Verlichting

• Bewegings- en
lichtdetector

• Energiemeetmodule

Verwarming

• Slimme schakelaar met
temperatuursensor
(Tastu design)

• Decentrale
schakelmodule voor
sturing Aan/Uit of
Op/Neer

Rolluik
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Ubie
Ubie verbindt jouw Internet of Things toestellen
met elkaar én met Qbus en KNX domotica
Via één makkelijk te configureren en te bedienen Cloudinterface kan van om op het even welk platform (iOS,
Windows, Android) van overal ter wereld een installatie
met verschillende toestellen en systemen bediend worden
alsof het één enkel systeem zou zijn. Zo zal de Alles Uitsfeer zowel alle uitgangen van de domotica uitzetten, en
ook de Sonos audio uitschakelen en de Philip Hue lamp
doven. Acties zoals het instellen van kloktijden, e-mails
en tekstberichten versturen, gebruikers beheren etc.
kunnen makkelijk door de eindklant uitgevoerd worden.

“Ik koos resoluut voor kwalitatieve,
toekomstgerichte technieken
in mijn eigen appartement.”
— Olivier Salens

TOEKOMSTGERICHTE
ARCHITECTUUR
Architectenbureau Salens heeft een brede waaier aan
projecten in zijn portefeuille, gaande van residentiële
appartementsbouw tot toonaangevende en internationaal
gelauwerde projecten zoals het Rijksarchief in
Brugge en de cruise terminal in Zeebrugge.

Betrokken toepassingen:
VERLICHTING
VERWARMING, KOELING & VENTILATIE
METEN IS WETEN
SFEREN

MULTIMEDIA

Voor zijn eigen loft-appartement koos Olivier Salens voor
het Full Qbus-systeem. “Als architect weet ik uiteraard hoe
woningbouw evolueert, en koos ik resoluut voor kwalitatieve,
toekomstgerichte technieken in mijn eigen appartement.
Een klassieke elektrische installatie was geen optie omdat ik
dan geen aanpassingen of wijzigingen meer kon doorvoeren
na verloop van tijd. Ik zie namelijk belangrijke evoluties in
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“Laat de toekomst
maar komen!”
— Olivier Salens

gebouwentechnieken, waardoor we onze elektrische
installatie zullen moeten kunnen aanpassen of
upgraden. Zo doen steeds meer verschillende
standaarden rond de sturing van verlichting de
intrede. Maar er duiken ook overal nieuwe “slimme
toestellen” op – slimme koffiemachines, slimme
deurbellen, slimme audiosystemen en dergelijke
meer. Ik wil de mogelijkheid hebben om deze te
koppelen aan mijn domoticasysteem. Daarnaast
vond ik het ook zeer interessant dat de Qbus
slimme schakelaars met geïntegreerde sensoren
te vekrijgen zijn in Tastu, Niko, Bticino, CJC,
Lithoss en Jung-design. Voor elk wat wils dus.”
De Qbus-installatie in het appartement van
Olivier stuurt de verwarming, verlichting, screens,
en de grote ramen die in de zomer de bovenste
verdieping omvormen in een overdekt terras.
“Ik heb ook een Sonos muziekinstallatie. In het
begin kon ik deze niet koppelen met mijn Qbussysteem. Mijn “Party-sfeer” schakelde dan wel de
verlichting, screens en verwarming, maar ik moest
nog via de Sonos App de juiste muziek kiezen.
Ondertussen heeft Qbus de Ubie Internet of Things
gateway gelanceerd. Ubie detecteerde automatisch
dat ik in mijn appartement zowel een Qbus- als
een Sonos-systeem had zitten. Het linken van
beide systemen was kinderspel – als ik nu op mijn
schakelaar duw om de “Party-sfeer” te activeren
begint ook mijn favoriete playlist te spelen. Indien
ik later nog andere slimme toestellen koop, kan
ik deze ook via Ubie met mijn Qbus-systeem
integreren. Laat de toekomst maar komen!”
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Qbus Cloud
Bekijk en bedien jouw Qbus Smart Home waar
je ook bent, van op eender welk toestel
Via de Qbus Cloud bedien je de verwarming, zet je “Alles Uit”,
of krijg je meldingen van jouw woning via e-mail of SMS. Qbus
Cloud is gratis toegankelijk voor alle Qbus-klanten, en dit van
op eender welke smartphone, tablet of computer die over een
internetverbinding beschikt. Je hoeft bovendien geen software
te installeren.

Betrokken toepassingen:
VERLICHTING

ZONWERING

VERWARMING, KOELING & VENTILATIE
VEILIGHEID
MULTIMEDIA

METEN IS WETEN
SFEREN

“Ik zou mijn Qbus niet meer
kunnen missen.”
— Lies

IN DE WOLKEN MET QBUS CLOUD
Lies en Koen kochten in 2010 een oude villa. Ze kozen
ervoor deze volledig te verbouwen – ze wilden enerzijds
de sfeer en gezelligheid van een bestaande woning
behouden, maar kozen er wel voor om toch toekomstgericht
te bouwen en voor nieuwe technieken te kiezen.
“Het was eigenlijk mijn man die domotica wilde” zegt
Lies. “Hij zit in de IT-sector en vond het gek om tijdens
een volledige renovatie opnieuw klassieke elektriciteit te
leggen. Hij zei dat we de mogelijkheid moesten hebben om
onze elektrische systemen in de toekomst aan te passen
aan nieuwe technologieën of nieuwe verplichtingen zoals
slimme meters. Ik lag daar eigenlijk niet van wakker maar
vond het wel leuk om te weten dat we door onze domotica
nog aanpassingen konden doen aan de functie van de
schakelaars. Het is namelijk door echt in een nieuw huis
te wonen en te leven dat je weet waar je een Alles Uitknop wil, op welke schakelaar je de zonneschermen wil
sturen, waar we de lichten wilden dimmen en waar niet.
De eerste maanden in onze nieuwe woning hebben we heel
wat van die zaken aangepast via de Qbus-software.”
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Door Qbus zelf in huis te hebben en te gebruiken begon Lies
al snel de toegevoegde waarde in te zien. “Zowel Koen als
ikzelf werken soms laat, waardoor het gebeurde dat destijds
een babysit de kinderen ophaalde aan school. Om het voor
de babysit makkelijk te maken hebben wij een Kinderen
Thuis-sfeer gemaakt: door via een schakelaar of op het touch
screen die sfeer te activeren, werd de verwarming van de
leefruimte en de kinderkamers ingeschakeld, en ging ook
de verlichting aan in de keuken. Wanneer de kinderen in
bed lagen, duwde de babysit op de Kinderen Slapen-sfeer.
Dan wist ze dat het licht in de nachthal nog 30 minuten
bleef branden, en dat de verwarming en verlichting in
de salon aangezet werden. Supermakkelijk allemaal.”
Door de lancering van de Qbus Cloud is Lies helemaal
verkocht. “Die Cloud is de max” vertelt ze. “Koen heeft voor
mij een apart groepje aangemaakt waarop alle zaken die
ik wil bedienen duidelijk en simpel weergegeven worden.
Ik moet de grafiek van het energieverbruik niet zien, ik wil
ook niet weten indien de pomp van de verwarming draait.
Ik wil wel de verwarming van de badkamer aanzetten als ik
na een lange dag naar huis rijd, en ik wil ook kunnen zien
dat het stopcontact van het strijkijzer echt wel uitstaat;
ik ben daar eigenlijk niet altijd zeker van” lacht Lies.

“Wat ik fantastisch vind, is
de SMS die ik krijg als de
kinderen thuiskomen.”
— Lies

“En wat ik fantastisch vind is de SMS die ik krijg als
de kinderen thuiskomen. Ze moeten me niet meer
bellen als ze thuiskomen – dat vergaten ze toch steeds.
Zodra ze het alarm afzetten en het licht aanzetten
krijg ik een SMS die zegt “Kinderen zijn thuis”. Ik
zou mijn Qbus niet meer kunnen missen.”
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Tastu
Slimme aanraakschakelaar in
fingerprint-proof glas
De Tastu®-glasschakelaar heeft geen mechanische
drukknoppen, maar werkt via aanraaksensoren die in
de glazen plaat zijn weggewerkt. Via deze capacitieve
aanraakvlakken kunnen gebruikers alle technieken in
die ruimte, op dat verdiep of in dat gebouw bedienen.

Deze Tastu®-schakelaars zijn fingerprint-proof: een
speciale coating op de glazen schakelaar vermijdt dat
er vingerafdrukken op het glas achterblijven.
• De Tastu kan dienen voor het bedienen van aan/uit
verlichting, gedimde verlichting, screens, verwarming, …
• De Tastu kan dienst doen als lokale thermostaat
• De ingebouwde kleurenleds laten je toe om de kleur
aan te passen
• De Tastu is beschikbaar als slimme schakelaar
voor in een Full Qbus installatie, maar ook als
Stand-Alone schakelaar om te gebruiken met Qbus
Stand-Alone modules of met teleruptoren

Betrokken toepassingen:
VERLICHTING

ZONWERING

VERWARMING, KOELING & VENTILATIE
VEILIGHEID
SFEREN

MULTIMEDIA

“De bekabeling is veel
eenvoudiger als je met de
Controller kan werken.”
— Kristof Debal

QBUS IN ELK INTERIEUR
Installateur Kristof Debal werkt sinds jaar en dag met
Qbus. “Ik was één van hun eerste installateurs” herinnert
hij zich. Mijn schoonvader was destijds verantwoordelijke
technieken voor een technische scholengroep, en had
de mensen van Qbus ontmoet. Hij kende verschillende
automatiseringssystemen, en was onder de indruk van
de Qbus-technologie. Hij overtuigde me om eens mee te
gaan naar een Qbus-voorstelling bij een groothandel in
elektrisch materiaal. En zo begon onze samenwerking”.
15 jaar later is Kristof nog steeds trouwe Qbus-klant.
“Ik doe bijna geen klassieke elektrische installaties meer”
laat hij weten. “Zeker met het instapsysteem van Qbus,
hun Stand-Alone modules, is het nu bijzonder makkelijk
om klanten uit te leggen dat ze voor een heel kleine
meerprijs hun woning echt toekomstgericht kunnen
maken. Mensen vergeten soms dat ze 30 jaar of meer in
dat huis zullen wonen − aanpassingen, uitbreidingen en
nieuwe technieken zullen moeten geïntegreerd worden.”
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Het liefst werkt Kristof met het Full Qbus
systeem. “De bekabeling is veel eenvoudiger als
je met de Controller kan werken. Twee draden
zonder polariteit, die je in om het even welke
topologie kan leggen. Kan het nog simpeler? En
met de nieuwe Tastu-schakelaars hebben ze nu
echt breed gamma van schakelmateriaal. Het
is altijd commercieel interessant om klanten
verschillende designs van schakelaars te kunnen
aanbieden – van de standaard Niko en Bticino
die iedereen kent, tot de design schakelaars
van Lithoss, CJC en Tastu. Het concept van de
glazen aanraakschakelaars die tegelijk geen
vingerafdrukken nalaten slaat echt wel aan”
vertelt Kristof verder. “En met de bijpassende
afdekkaders kan de klant zijn volledige woning
in Tastu-design krijgen. Ik wacht nog op Tastu
schakelaars met een geïntegreerde display,
maar Qbus heeft me verzekert dat deze er ook
aankomen, dus ik wacht vol ongeduld” lacht hij.
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Qbus Care
Omwille van de sterke toename van de groep 65-plussers, is er
een grote behoefte aan woningen die aangepast zijn of kunnen
worden aan de noden van ouderen. Qbus Care is een gamma
van producten, technologieën én diensten die kunnen worden
ingezet in gebouwen waar een zorgfunctie mogelijk moet zijn.

Zorgtechnologie die zich aanpast aan het
zorgproces, en niet omgekeerd
Van Rust en Verzorgingstehuizen (RVT) die continue
zorg aanbieden over de assistentiewoningen waar
een woonassistent indien nodig kan bijspringen,
tot een “gewone” woning aanpassen met de nodige
technologie om een oudere toe te laten langer
thuis te wonen (levensloopbestendige woning).
Qbus Care kan een oplossing aanbieden op maat
van elk van deze zorgvormen, op maat van de
zorgverstrekker en op maat van de oudere zelf.

Betrokken toepassingen:
VERLICHTING

ZONWERING

VERWARMING, KOELING & VENTILATIE
VEILIGHEID
SFEREN

MULTIMEDIA

EFFICIENTIE EN COMFORT IN
WZC AVONDZON
Slimme woningen kunnen ook het leven van
zorgbehoevenden makkelijker, veiliger en comfortabeler
maken. Ook de zorgverstrekkers hebben baat bij
technologieën die woningen en gebouwen intelligenter
maken, zowel om mogelijke probleemsituaties te
voorkomen en om efficiënter te kunnen werken.
In woonzorgcentrum Avondzon sturen Qbus
intelligente bewegingsdetectoren de nachtverlichting,
en zorgen ze er eveneens voor dat de kookplaat in
service flats enkel kan gebruikt worden als er iemand
in de keuken aanwezig is. Magneetcontacten in de
ramen voorkomen dat de airco aanslaat als de ramen
openstaan. Op het centrale bedieningsscherm in de
meldkamer worden de welkzijnsalarmen weergegeven:
deze alarmen worden automatisch geactiveerd als een
rusthuisbewoner niet op het normale uur is opgestaan,
of als op een ongewoon uur de buitendeur opengaat.
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Deze functies zijn mogelijk zonder het gebruik van
een noodknop op een polsband of halsketting, wat
soms als stigmatiserend wordt ervaren door de
gebruiker. Uiteraard kunnen deze noodknoppen ook
gebruikt worden in het Qbus Care systeem – wat de
veiligheid van de gebruiker nog verder zal verhogen.

Deze investering is ten volle verantwoord
Avondzon-directeur Carlos Thysebaerdt: “omdat we
almaar groeien en het in goede technische banen leiden
van ons centrum steeds complexer wordt, stonden
we voor de keuze. Ofwel zelf een technische dienst
uitbouwen, ofwel een geautomatiseerd systeem op poten
laten zetten via outsourcing. Een rondvraag leerde dat
het systeem van Qbus de meeste mogelijkheden bood
en zeer gebruiksvriendelijk was, en ook de service
was voortreffelijk. Het automatische gebouwenbeheer
biedt drie belangrijke voordelen: het comfort van onze
bewoners is er aanzienlijk door verhoogd, het komt
de veiligheid ten goede en we besparen energie.

“Een rondvraag leerde dat het
systeem van Qbus de meeste
mogelijkheden bood en zeer
gebruiksvriendelijk was.”
— Carlos Thysebaerdt
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