


Tastu® is een gamma van aanraakschakelaars in glas ontwikkeld 
door Qbus, een Belgische producent van oplossingen om 
gebouwen slim te maken. Voor de bediening van deze gebouwen 
is Tastu® ontworpen: een eigentijdse schakelaar die tegelijk 
tijdsloos en mee met de tijd is, tegelijk klassieke schakelaar en 
touch panel, tegelijk functioneel en design. 

• De Tastu® kan dienen voor aan/uit verlichting, gedimde 
 verlichting, screens, temperatuur ... 

• De Tastu® kan dienst doen als lokale thermostaat.

• De ingebouwde kleurenleds laten je toe om de kleur aan te 
 passen voor een perfecte integratie in je interieur.

• De afstand tussen de muur en het fingerprint-proof glas 
 geeft de schakelaar een licht en zwevend gevoel.

slimme 
aanraak- 
schakelaar



fi ngerprint-proof
Het glazen aanraakscherm is dan wel eigentijds, 
vingerafdrukken doen afbreuk aan het design. 
Daarom is de Tastu® fi ngerprint-proof: een speciale 
coating vermijdt dat er vingerafdrukken op het 
glas achterblijven.

afdekkaders 
Het Tastu® schakelaarsgamma wordt vervolledigd 
met enkelvoudige, dubbele en drievoudige 
afdekplaten met 71mm hartafstand, die passen 
op Niko schakelmateriaal. De afdekkaders zijn 
beschikbaar in zwart en wit fi ngerprint- proof glas.

De Tastu® Display heeft  een ingebouwd kleurenscherm 
om zo te zien wat je bedient. Vier uitgangen kunnen 
rechtstreeks bediend worden, en door verder te scrollen 
kunnen nog eens 16 additionele uitgangen aangestuurd 
worden. De ingebouwde temperatuursensor laat toe 
om de Tastu® Display als thermostaat te gebruiken, en 
de proximity-sensor zorgt ervoor dat het scherm enkel 
oplicht als het scherm bediend wordt.

Tastu
Display

gebruiksvriendelijk
De kleur van elk aanraakvlak kan ingesteld 
worden in functie van de technieken die 
bediend worden (aan/uit verlichting, gedimde 
verlichting, screens, temperatuur,…). Bij 
activatie alarm wordt de verlichting geactiveerd 
en worden de schakelaars geblokkeerd.

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

Tastu’s zijn intelligente schakelaars uit glas 
die diverse functies kunnen vervullen: van het 
bedienen van verlichting en rolluiken, over het 
openen en sluiten van deuren tot het creëren van 
sferen. Ze werken op de Qbus bus en dus met een 
Qbus controller. De bediening is eenvoudig: via 
een simpele aanraking wordt de actie gestuurd. 

Tastu slimme 
schakelaars

Tastu® is een ontwikkeling van Tom, Alexander, architecten, 
installateurs en andere mensen die met en in Qbus samenwerken. 
Qbus is een Belgisch technologiebedrijf dat sinds 1999 technologieën 
ontwikkelt om residentiële en commerciële gebouwen slim te maken. 
Een slim gebouw biedt meer gemoedsrust en comfort maar verbruikt 
minder energie. Drie principes staan centraal in de ontwikkeling van 
Qbus-technologie: makkelijk, fl exibel en toekomstgericht.

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. 

info@qbus.be - www.qbus.be

SCHAKELAARGAMMA IN FINGERPRINT-PROOF GLAS:

De Tastu® SA schakelaars vervullen dezelfde 
functies. Ze werken rechtstreeks met andere 
Qbus Stand-Alone modules (relais, dimmers) 
en zelfs met teleruptoren van andere merken. 

Tastu Stand-Alone 
(SA) schakelaars

 Display, Stand- 
 Alone & intelligente
schakelaars
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