
Ubie® verbindt slimme gebouwen & slimme toestellen.

...



Ubie® verbindt slimme woningen en gebouwen 
met slimme plug & play toestellen én met andere 
infrastructuur-applicaties die nu, morgen of over 
10 jaar, aan de woning of het gebouw worden 
toegevoegd. Zo is het geen probleem om in 2021 
het verbruik van de verlichting automatisch 
af te stemmen op de tarieven van de slimme 
energie-meter die dan wordt geïnstalleerd. Of 
als oma straks komt inwonen, zorgt Ubie® ervoor 
dat bij de activering van de paniekknop op haar 
polsbandje, de andere technieken van jouw 
woning gepast reageren. Zoals de verlichting die 
flikkert, audiosystemen en tv’s worden uitgezet 
en de buitendeur wordt automatsich ontgrendeld 
zodat de hulpverleners binnen kunnen. 

Waarom 
Ubie?

Met de toename van slimme toestellen 

(Sonos, Bose, Hue, Nest …) en de groei van 

automatisering in woningen en gebouwen 

krijgen we een overvloed aan apps. Herinner je 

je nog de 3 afstandsbedieningen die je vroeger 

nodig had om de tv aan te zetten? Here we go 

again, maar nu met apps? Nee, dankzij Ubie®. 



Wie heeft Ubie 
ontwikkeld?

Meedoen 
met Ubie? 

Ubie® is een ontwikkeling van Qbus, 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. 

Qbus heeft  een ervaringsplatform van verschillende producten 
en diensten, gaande van een volledig automatiseringssysteem 
over intelligente teleruptoren, slimme schakelaars en het 

Ubie® operating platform dat slimme gebouwen en slimme 
toestellen verbindt. Qbus: Plug in, Play together & let it grow. 

Het hoofdkantoor van Qbus is gevestigd in Erpe-Mere, België; 
daarnaast zijn er eigen kantoren in Dubai, Indië en Sri Lanka 
en Qbus-verdelers in meer dan tien andere landen. 

info@qbus.be – www.qbus.be

Via de Ubie® soft ware development kit (SDK) 
kan je jouw applicatie op Ubie® integreren. 
Na evaluatie en testen van deze integratie 
wordt jouw applicatie dan vrijgegeven op 
de Ubie® site. Als eigen ontwikkeling via de 
SDK geen optie is, kunnen wij de integratie 
ook op ons nemen. Contacteer ons voor meer 
informatie op info@ubiebox.com.

Ubie 
gebruikers Gebruikt Ubie® om zelf sferen te 

maken en gewekt te worden.

Via de UbieCloud app kan je als 
gebruiker zelf sferen aanmaken, 
e-mail en tekstberichten laten sturen, 
kloktijden instellen, logische linken 
leggen tussen verschillende systemen 
en uitgangen, gebruikers beheren etc. 

“Ik heb zelf de “Wake-Up” sfeer gemaakt in 
de UbieCloud, waarbij de screens openen, de 
Nest thermostaat op Comfort springt en mijn 
radio begint te spelen. Ook het uur waarop ik 
gewekt moet worden stel ik in via UbieCloud. 
En als ik mijn wekker-sfeer vergeten te zetten 
heb tijdens de weekdagen, stuurt Ubie® mij 
een tekstberichtje de avond ervoor.” 

Julie 
kinesiste

Gebruikt Ubie® om losse 
toestellen centraal te bedienen.

Eén druk op de “Party-sfeer” knop op 
de smart phone selecteert automatisch 
de juiste playlist van het Bose 
systeem, dimt de Hue-lamp naar 50% 
en zet de thermostaat iets hoger.

“Mijn huurappartement is niet echt een 
slimme woning, maar door zelf wat 
slimme toestellen te kopen kan ik wel leuke 
sferen maken. Ubie® ontdekt vanzelf welke 
toestellen in mijn appartement zitten, ik kan 
die zelf aan elkaar koppelen en samen laten 
werken. Mijn vrienden vinden dat de max, 
en mijn vriendinnen zijn onder de indruk.”

Victor 
vertegenwoordiger & vrijgezel

Gebruikt Ubie® om op een makkelijke 
manier slimme toestellen te 
koppelen met KNX en Qbus 
domotica- en immotica-systemen. 

Zo worden via de “Alles Uit”-schakelaar 
niet alleen alle uitgangen van de 
domotica uitgezet, maar worden ook 
het Sonos audiosysteem uitgeschakeld 
en de Hue lampen gedoofd. 

“Met Ubie® kan ik de klant één applicatie 
geven, die zijn gebouwenautomatisering 
én andere, losstaande slimme toestellen, 
koppelt. Voor de klant is het één, makkelijk 
te bedienen systeem zowel via zijn 
schakelaar thuis als via zijn smart phone 
van de andere kant van de wereld.” 

Jeff 
elektro-installateur

Ubie
versies
Het Ubie® besturingssysteem voor 
woningen is beschikbaar in een plug & 
play Ubiebox-versie (www.ubiebox.com). 
Voor meer geavanceerde, professionele 
toepassingen in gebouwen en grotere 
infrastructuurwerken is er een server-
versie van Ubie® – Ubiepro.

Ubie 
verbindt ...
domotica & immotica-systemen met slimme 
toestellen & infrastructuur applicaties.
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