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ubie® verbindt uw
internet of things
toestellen met elkaar
• Linkt Home and Building automation systemen (Qbus, KNX)
 met internet of things toestellen (Sonos / HUE / Nest / …) 

• Eén plug & play Cloud-interface 

• Te bedienen van overal ter wereld  

• Van op het even welk platform (iOS, Windows, Android)



uitbreiding op
Qbus of KNX

 Koppel jouw Qbus of KNX domotica-systeem met Sonos, 
Hue, Nest,…. Zo worden via de “Alles Uit”-schakelaar niet 

alleen alle uitgangen van de domotica uitgezet, maar worden 
ook het Sonos audiosysteem uitgeschakeld en de Philips Hue 

lampen gedoofd.

hoe werkt het?

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 hee� een ervaringsplatform van verschillende 

producten en diensten, gaande van een volledige 

automatiseringssysteem over intelligente teleruptoren, 

slimme schakelaars en de Internet of Things Gateway – 

Ubie. 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 en Sri 

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

wie
heeft ubie
ontwikkeld?

info@qbus.be - www.qbus.be

plug & play
KNX user interface
Via Ubie wordt een link gelegd tussen uw KNX-installatie en een 
plug & play UbieCloud applicatie. Via de UbieCloud app kan je als 
gebruiker via elke smart phone, tablet of PC van overal ter wereld 
jouw KNX installatie bedienen, kloktijden en alarmen instellen, 
gebruikers beheren etc.

centrale bediening
op losse toestellen
Via Ubie is het mogelijk om Sonos muzieksysstemen, Philips 
Hue verlichting, slimme thermostaten, slimme deurbellen,… 
te bedienen alsof ze één geheel vormen. Eén druk op de 
“Party-sfeer” knop op de smart phone selecteert automatisch 
de juiste playlist van het Sonos systeem, dimt de Hue 
verlichting naar 50% en zet de thermostaat iets hoger.


