
7” TOUCHSCREEN 
ÉÉN TOESTEL VOOR  

DOMOTICA EN VIDEOFONIE

HOMETOUCH
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HOMETOUCH
HET GECONNECTEERDE 

TOUCHSCREEN

   Eenvoudige installatie
   Geen software
   Personaliseerbaar door de gebruiker



App DOOR ENTRY for HOMETOUCH
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HOMETOUCH is perfect geïntegreerd  
in het videofoniegamma van BTicino.  
Naast de bediening van het  
MyHOME_Up-systeem kan het 
touchscreen gebruikt worden als 
geconnecteerde videofoon. 

De oproep van het deurstation kan 
immers doorgeschakeld worden op 
smartphone dankzij de gratis app  
“DOOR ENTRY for HOMETOUCH” 

Het gamma MyHOME_Up  
wordt verrijkt met  

een nieuw 7” touchscreen  
voor de bediening van 

alle functies in de woning.

De elegante esthetiek zorgt voor  
een perfecte integratie in elk interieur
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MYHOMESERVER1

Voeding

HOMETOUCH ref. 3488

Modem  
router wi-fi
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VOOR DE INSTALLATEUR
De installatie van HOMETOUCH 
verloopt eenvoudig.

Bepaal de montage

Inbouw via de inbouwdoos, ref 3487 Opbouw via de meegeleverde muurbeugel

Verbind het touchscreen met het MyHOME_Up systeem
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Voeding
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HOMETOUCH synchroniseert automatisch met MYHOMESERVER1 
en herkent zo automatisch alle functies en scenario’s die via de  
applicatie werden aangemaakt

De koppeling met de videofoniebus vraagt
geen appartementsinterface (ref. 346850) of
galvanische scheiding (ref. F422).
HOMETOUCH wordt m.a.w. rechtstreeks
op beide bussen geconnecteerd.
Bijkomend is het verplicht de touchscreen te
voeden met een extra voeding (ref. 346020).
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Etage verdeler

HOMETOUCH ref. 3488

MYHOMESERVER1
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Up

Weergave status
verwarming/koeling

Weergave status
automatisering
en audio
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VOOR DE GEBRUIKER
Met HOMETOUCH heeft de gebruiker één toestel  
voor zowel videofonie als domotica!

Zonder enige configuratie 
herkent het touchscreen 

alle MyHOME_Up functies  
en visualiseert op een

overzichtelijke wijze  
de status van verlichting,  

rolluiken, verwarming, 
muziek,...

De gebruiker personaliseert 
zelf zijn startscherm en kan 
tot 20 favorieten toevoegen. 
Hij heeft hierbij de keuze 
uit zowel domotica- als 
videofoniefuncties.

Naast het gebruik van het aanraakscherm, 
kan je alle functies lokaal en op afstand beheren, 
met behulp van een Android- of iOS-smartphone.

Beide apps zijn gratis te downloaden  
via App Store en Google Play.

Voor alle domoticafuncties  
is er de App “MyHOME_Up”. 

Voor het doorschakelen van de oproep  
naar de Smartphone bestaat er de  
App “Door Entry for HOMETOUCH”. 



DE POORT OPENEN  
ZONDER AFSTANDS-
BEDIENING

“Goeiemorgen,  
je mag het pakket afzetten  

bij de buren.”

Je wil de poort openen, maar  
vindt de afstandsbediening niet?

Geen probleem, dat doet de 
applicatie wel voor jou.“Ciao Anna,  

kom gerust binnen,  
ik open direct de deur!”

DOOR ENTRY  
   HOMETOUCH
for 

Het touchscreen kan gebruikt worden als geconnecteerde videofoon.  
De oproep van het deurstation kan doorgeschakeld worden via smartphone  
dankzij de gratis app “DOOR ENTRY for HOMETOUCH” 
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DE OPROEP BEANTWOORDEN 
VAN WAAR OOK TER WERELD

DE OPROEP BEANTWOORDEN 
VANUIT JE LUIE  ZETEL

DOOR ENTRY for HOMETOUCH
is GRATIS te downloaden va beide stores



Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk 

eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag 

op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en 

stellen we het gerenommeerde design en de esthetische 

keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in 

functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door 

een constante stroom van inspiratie die we graag met je 

willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store.

www.bticino.be • www.conceptstore.be

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10, 
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80 
Open van dinsdag tot zaterdag

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9, 
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
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