
SMART HOME CENTRALE wibutler pro

WP
Wibutler Smart Home centrale met App Eltako Edition. De wibutler pro is de Smart Home centrale 

voor een globaal domoticasysteem en verbindt een groot aantal draadloze sensoren en actoren. 

Mogelij kheid tot offl  ine modus via een eigen access point, zonder online verbinding. Gecodeerde 

communicatie. Smart Home server.

Een profi eldrukknop TF-4PT wordt meegeleverd.

Eenvoudige indienststelling dankzij  de meegeleverde App. Download de App van de Website wibutler.com 
voor IOS en Android toestellen.

Technische gegevens: Voeding: 12 V DC, 100 V-240 V AC, 50/60 Hz; 
draadloos protocol: EnOcean/868,3 MHz, Z-Wave, ZigBee, WLAN; LAN: 1 × Ethernet-RJ 45;
harde schij f: geïntegreerde 8 GB SSD; 1 GB DDR3-RAM;
processor: 1 GHz CPU ARMADA 370 ARM v7; audio: geïntegreerde luidspreker, 3,5 mm jack.

Afmetingen (L × B × H): 11,7 × 11,7 × 4,1 cm; kleur: wit.

WP wibutler pro Smart Home centrale EAN 4010312317372

Smart Home centrale wibutler pro

wibutler-App Eltako Edition

HET WIBUTLER CONCEPT 

Wibutler is een Smart Home oplossing, fabricaat onafhan-

kelijk, die het dagelijks leven van personen kan vereenvou-

digen. Deze oplossing verbindt producten van verschillende 

fabrikanten en het laat de gebruiker toe om alle producten 

met één enkele App te sturen, combineren en automatiseren. 

Door het gebruik van speciaal gedefinieerde tijd- en auto-

matisatieregels kan de wibutler verschillende taken overne-

men en ageren volgens de wensen van zijn eigenaar.

wibutler pro

Het hart van de oplossing is de wibutler pro Smart Home centrale 
die, dankzij  de vele draadloze normen (EnOcean, ZWave, ZigBee, 
WLAN) compatibel is met veel toestellen van verschillende fabri-
kanten. Deze Smart Home centrale laat ook toe om verschillende 
protocollen met elkaar te combineren. De wibutler pro kan ook 
volledig veilig offl  ine gebruikt worden. Daarvoor is geen internetver-
binding nodig.

wibutler-App Eltako Edition

Met de wibutler App kunnen intelligente producten met enkele kliks 
met elkaar verbonden worden, geautomatiseerd en gestuurd.

Zo werkt het:

 Automatisatieregels: met de wibutler werken toestellen in 
team. Toestellen reageren met regels als/dan op bewegingen of 
acties zoals het openen of sluiten van vensters, deuren of lades.

 Tij dsturingen: de wibutler gebruikt tij dregels om weerkerende 
functies uit te voeren op specifi eke tij dstippen.

 Afstandsbediening: indien men niet thuis is, dan kan men de 
wibutler gebruiken via zij n Smartphone of Tablet om de toestand 
van zij n toestellen te controleren en te bevelen.

 Verbruiksoverzicht: wibutler meet de verbruiken en bepaalt zo 
waar men de grootste energiebesparingen kan uitvoeren.

 Profi elen: gedefi nieerde regels worden toegekend aan profi elen 
(bv. 'thuis dag', 'thuis/nacht', 'onderweg' en 'vakantie'). Met één 
klik op een profi eldrukknop wordt de complete woning in de ge-
wenste modus geplaatst (bv. 'onderweg'. Alles uit, alarmsysteem 
en aanwezigheidssimulaties aan).


