


De slimme aanraakschakelaar



ontworpen door het Belgische bedrijf  Qbus. Sinds 1999 ontwikkelt 

Qbus producten om gebouwen slim te maken. Voor de bediening 

van deze gebouwen heeft Qbus Tastu® ontwikkeld:  een eigentijdse 

schakelaar die tegelijk tijdsloos en mee met de tijd is, tegelijk klassieke 

schakelaar en touch panel, tegelijk functioneel en design. 

is een gamma van glasschakelaars, 
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is het verhaal van verschillende mensen, waaronder 

Alexander en Tom. Tom bekijkt elk nieuw product vanuit 

het klantenperspectief; Alexander bekijkt de achterliggende 

technologie. Klanten vragen een hedendaagse schakelaar 

die kan bediend worden zoals tablets of  smart phones, 

aanpasbaar, mooi, maar ook functioneel en betaalbaar. 

Tom vertaalde deze wensen in glas, aanpasbare kleuren, 

een handige tweede pagina, afgeschuinde hoeken, 

zelfpositionerende bevestigingshaken. Alexander bestudeerde 

en ontwikkelde de achterliggende electronica: hoe kan 

eenzelfde toets verschillende functies uitvoeren, wat is de 

ideale positionering van de capacitieve aanraakvlakken, 

hoe zorgen we ervoor dat het licht van de kleurenleds op 

de gewenste positie op de glasplaat weerspiegeld wordt.

tastu,
the story

Het verhaal achter de Tastu®

Maar in het verhaal van Tastu® zitten ook de designers 

van Orange die ervoor zorgen dat de installatie plug & 

play is; de Qbus-installateurs die de Tastu® hebben getest 

en eisten dat het glas “fingerprint-proof” zou zijn; en 

de lokale en internationale architecten die versies met 

symbolen voorstelden en ervoor gezorgd hebben dat 

ook bijpassende stopcontacten in ontwikkeling zijn. 
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Via de ingebouwde kleurenleds kan de schakelaar gepersonaliseerd worden. 

Naast een selectie van standaard kleuren kan er ook een eigen kleur 

gemaakt worden om de Tastu® perfect in het interieur te laten passen. Ook 

de “Aan” en “Uit” functie kunnen een ander kleur toegewezen krijgen. 

kies uw kleur

Het glazen aanraakscherm is dan wel eigentijds, 

vingerafdrukken doen afbreuk aan het design. Daarom is 

de Tastu® fingerprint-proof: een speciale coating vermijdt 

dat er vingerafdrukken op het glas achterblijven. 

fingerprint-proof

De afstand tussen muur en glas geeft de schakelaar een 

licht en zwevend gevoel. Bij de intelligente Tastu® met 

ingebouwde temperatuursensor zit die sensor in die 

spatie ingebouwd, wat optimale meting garandeert.

zwevend

design



Achter elk aanraakvlak kan een andere functie – verlichting, verwarming, 

screens, sferen,… - verscholen zitten. Daarenboven kan lang of  kort 

drukken op hetzelfde aanraakvlak twee verschillende functies uitvoeren. 

En tenslotte hebben de twee- en vier-toets versies een tweede pagina 

waarop additionele functies uitgevoerd kunnen worden. 

kies uw functie

De Tastu® met ingebouwde temperatuursensor kan dienst doen als 

lokale thermostaat. Optimale temperatuurmeting wordt gegarandeerd 

door de vrije ruimte tussen muur en glasplaat. Het gewenste 

thermostaatregime kan via de kleurenleds worden weergegeven. 

thermostaat

eenvoudig te bedienen
De kleur van elk aanraakvlak kan ingesteld worden in functie van de 

technieken die bediend worden (aan/uit verlichting, gedimde verlichting, 

screens, temperatuur,…). Bij het inschakelen van een uitgang zal de 

cirkel van het betreffende aanraakvlak fel schijnen, bij het uitschakelen 

schijnt die nog zacht: zo is de Tastu® ook ’s nachts makkelijk te vinden. 

functies
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interactieve 
schakelaar

verduisterend
wanneer nodig

’s Nachts kunnen LEDs automatisch gedoofd 

worden om geen enkele lichtpollutie te 

veroorzaken in de ruimte; bij eerste aanraking 

worden de aanraakvlakken zichtbaar zodat ze 

toch makkelijk bediend kunnen worden. 

Bij activatie alarm wordt de verlichting 

geactiveerd en worden de schakelaars 

geblokkeerd zodat de verlichting 

niet meer kan bediend worden. 

handige tweede 
pagina voor 
additionele functies 

Druk beide knoppen tegelijk voor de tweede pagina. 

Knipperende kleurenleds en automatische terugkeer 

naar de eerste pagina vermijden verwarring. 

oog voor detail
Afgeschuinde randen geven 

extra look & feel en zijn 

veilig voor jong en oud.

Speciale coating vermijdt 

vingerafdrukken.

fingerprint-
proof glas
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Ook de installateur werd niet uit het oog verloren. Een mooie 

schakelaar komt maar tot zijn recht als die mooi geïnstalleerd 

is. Met het meegeleverde inbouwkader en de zelfpositionerende 

haakjes op de Tastu® is de installatie kinderspel.

installatiegemak
86 mm
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Op projectbasis kan de Tastu® op maat 

aangepast worden in andere kleuren, 

of  met ingefreesde iconen. 

projecten

De Intelligente Tastu® schakelaar is standaard beschikbaar in wit en 

zwart fingerprint-proof  glas, steeds met 1, 2, 4 of  8 aanraakvlakken met 

ingebouwde kleurenleds. De 2, 4 en 8-toets is ook beschikbaar met ingebouwde 

temperatuursensor zodat deze als kamerthermostaat dienst kan doen. 

intelligente
Enkel te gebruiken in een Full Qbus installatie 

De Stand-Alone Tastu® schakelaar is beschikbaar in wit en 

zwart fingerprint-proof  glas, met 2 of  4 drukknoppen. 

stand alone
Te gebruiken samen met Qbus Stand-Alone 
modules of  met andere teleruptoren. 

toepassings-
mogelijkheden
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Qbus

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. Drie 

principes staan centraal in de ontwikkeling van Qbus-technologie:

Een Qbus-systeem is makkelijk te installeren en configureren, kan starten met 

een beperkte installatie maar biedt ook doorgedreven mogelijkheden en nieuwe 

ontwikkelingen blijven steeds compatibel met de originele producten. 

Het hoofdkantoor van Qbus is gevestigd in Erpe-Mere, België; daarnaast zijn er eigen 

kantoren in Dubai en Sri Lanka en Qbus-verdelers in meer dan 10 andere landen. 

Joseph Cardijnstraat 19, 9420 Erpe Mere, Belgium 

+32 (0) 53 60 72 10

info@qbus.be - www.qbus.be

is een Belgisch bedrijf

makkelijk, flexibel en toekomstgericht.

concept & layout



Qbus.be


