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Beschrijving van het domotica/immotica product 

 

Qbus is een Belgische producent van automatiseringsproducten. Sinds 1999 ontwikkelt en 

produceert Qbus hardware en software waarmee gebouwen slim gemaakt worden. De focus 

van de Qbus-producten is het verlagen van de energie-factuur en het verhogen van het 

comfort van de bewoners van het gebouw.  

 

Qbus onderscheidt zich van andere domotica-systemen met de volgende kenmerken: 

- Makkelijk: Qbus is makkelijk te installeren, te configureren, te verkopen. De basis van 

het Qbus-systeem is een twee-draads bus zonder polariteit, die in om het even welke 

architectuur (lus, ster, boom,…) gelegd kan worden. 

- Flexibel: zowel Niko, Bticino, CJC, Lithoss als JUNG schakelmateriaal is standaard 

aan te sluiten op een Qbus systeem. En Qbus installatie kan ook via PC of mobiele 

toestellen aangestuurd worden, zowel met Windows, iOS als Android.  

- Toekomstgericht: nieuwe Qbus producten blijven steeds compatibel met vorige 

versies. Qbus biedt ook een gamma “Stand-Alone”-modules aan: dit zijn 

schakelmodules (“Slimme Teleruptoren”) en dimmers (“Slimme Dimmers”) die op 

zichzelf kunnen gebruikt worden en waarmee al een basis-sturing wordt aangeboden 

(bvb. geïntegreerde “Alles Uit”-knop en “Paniekknop” (=Alles Aan). Deze Stand-

Alone modules kunnen verder uitgebreid worden door een Qbus Controller toe te 

voegen en zo een volledig domotica-systeem uit te bouwen.  

 

Toepassingen (met illustraties) 

 

Qbus-installaties worden zowel in woningen en appartementen als in commerciële gebouwen 

zoals hotels, kantoorgebouwen, sportcentra, scholen, showrooms, rusthuizen en zelfs 

gevangenissen geïnstalleerd. Ook in het buitenland is Qbus aanwezig, zowel onder de eigen 

naam als onder de GE HabiTEQ naam en de Jaga oXygen naam. Voorbeelden van Qbus 
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installaties staan zowel op de Qbus site (www.qbus.be) als op de Qbus Facebook pagina 

https://www.facebook.com/QbusBuildingIntelligence  

 

 

Installatie 

 

http://www.qbus.be/nl/installateurs  

 

- prijsvraag: contacteer sales@qbus.be  
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