
HET WIBUTLER CONCEPT 

Wibutler is een Smart Home oplossing, fabricaat onafhankelij k, 

die het dagelij ks leven van personen kan vereenvoudigen. Deze 

oplossing verbindt producten van verschillende fabrikanten en 

het laat de gebruiker toe om alle producten met één enkele app 

te sturen, te combineren en te automatiseren. Door het gebruik 

van speciaal gedefi nieerde tij d- en automatisatieregels kan de 

wibutler verschillende taken overnemen en ageren volgens de 

wensen van zij n eigenaar.

wibutler pro

Het hart van de oplossing is de wibutler pro Smart Home centrale die, 
dankzij  de diverse draadloze normen (EnOcean, ZigBee 3.0, WLAN) 
compatibel is met veel toestellen van verschillende fabrikanten. 
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 internetverbinding nodig.

wibutler-App Eltako Edition 

Met de wibutler App Eltako Edition kunnen intelligente producten met 
enkele kliks met elkaar verbonden, geautomatiseerd en gestuurd 
worden. De complete woning wordt met één enkele app gekoppeld 
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 dssturingen: 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 gewenste modus geplaatst (bv. 'onderweg'. Alles uit, 
alarmsysteem en aanwezigheidssimulaties aan).

Smart Home centrale wibutler pro

wibutler-App Eltako Edition

WP2
Wibutler pro (2. gen) Smart Home centrale met app Eltako Edition. De wibutler pro (2. gen) is een 

toekomstgerichte centrale voor gebouwenbeheer, energieregeling en alarmmeldingen. Dankzij  zij n 

hoge fl exibiliteit biedt dit toestel een breed scala aan mogelij ke toepassingen zowel voor nieuwbouw 

als voor bestaande woningen. Het combineert duurzame communicatiestandaarden met variabele 

installatiemogelij kheden en hoge normen voor gegevensbescherming. De wibutler pro (2. gen) is 

compatibel met meer dan 300 toestellen van meer dan 30 verschillende topmerken en verbindt ze 

veilig met elkaar. Optimalisatie bij  fabrikanten en vakmensen verheft deze installatietechniek tot 

een totaal nieuw niveau. Smart Home Server.

Technische gegevens: 
Afmetingen (LxBxH): 13,2 x 13,2 x 2,6 cm; 
Voedingsspanning: ingang 5 V/3 A DC, voedingsblok 100 V-240 V AC, 50/60 Hz; 
Interface / aansluiting - EU: 1 x ethernet-RJ45, 2 x 2.0 USB-aansluiting;
Zendprotocol: EnOcean/868,3 MHz, ZigBee 3.0, Matter (in principe mogelij k), TCP/IP, 
laag vermogen radiosignalen/2,4 GHz, WLAN/802.11 b/g/n 2,4 GHz; 
Harde schij f: geïntegreerde 4 GByte eMMC; werkgeheugen: 1 GByte RAM; 
Processor: 1 GHz CPU Cortex-A7 Dual Core; 
Kleur: wit.
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