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Eén platform voor alles: de digitale toekomst begint met 
Home Connect en Bosch Smart Home 

 

 Home Connect en Bosch Smart Home komen samen: binnenkort zijn grote 

huishoudelijke apparaten ook te bedienen via een centraal netwerk van 

Bosch  

 Bosch Smart Home is een overkoepelend systeemplatform dat informatie 

uitwisselt tussen de diverse onderdelen  

 Bosch Smart Home Controller: centraal bedieningselement dat connected 

huishoudelijke apparatuur, verwarming, verlichting, rookalarmen, 

alarmsystemen en meer verbindt 

 Tijdens IFA 2016 presenteert Bosch de eerste wasmachine, droger en 

vaatwasser met Home Connect-functie die worden geïntegreerd in het Smart 

Home System 

 

Vanaf begin 2017 kunnen huishoudens alle grote huishoudelijke apparaten 

van Bosch met de Home Connect-functie verbinden met de lokale wifi en op 

afstand bedienen met een smartphone of tablet. Opnieuw zijn nog meer 

producten met deze functie uitgerust: van connected ovens, vaatwassers, 

wasmachines en drogers, volautomatische koffiemachines en koelkasten tot 

kookplaten en afzuigkappen. Kortom; de 'slimme' keuken wordt 

werkelijkheid. Maar de digitaal verbonden wereld beperkt zich allang niet 

meer alleen tot huishoudelijke apparatuur. Daarom verbindt Bosch diverse 

slimme apparaten in huis op het gebied van verwarming, beveiliging, 

verlichting en meer in een overkoepelend besturingsplatform: het Bosch 

Smart Home System. Op de lange termijn is hiermee het groeiende aantal 

verbonden apparaten en diensten, inclusief huishoudelijke apparatuur, in elk 

huis te bedienen via één enkel platform. Via de Bosch Smart Home-app voor 

tablets en smartphones kunnen de verschillende onderdelen met elkaar 

communiceren en informatie uitwisselen. Of het nu verwarmingssystemen, 

deuren en ramen, rookalarmen of bewegingssensoren zijn. Begin 2017 

integreert Bosch de eerste, speciaal geselecteerde huishoudelijke apparaten 

in het Smart Home System: dan is het mogelijk om wasmachines, drogers en 

vaatwassers te bedienen met de Smart Home-app. 



 

 

Pagina 2 van 3 

 

Gemakkelijk en veilig 

Het Bosch Smart Home System wisselt informatie uit tussen de diverse 

onderdelen. Dit houdt in dat de elementen met connectivity, zoals rookalarmen, 

deur-/raamsluitingen en bewegingssensoren, via de Smart Home Controller 

verbonden zijn en met elkaar communiceren. Zo is het mogelijk om in een paar 

tellen te controleren of de deuren en ramen op slot zijn, de verwarming en andere 

apparaten uitgeschakeld zijn en het alarmsysteem is geactiveerd als er niemand 

thuis is. Een ander voorbeeld van Smart Home is dat het systeem de verwarming 

uitschakelt als er een raam openstaat. Met deze informatieuitwisseling wordt het 

'Internet of things' voor het leven thuis niet alleen makkelijker, maar ook veiliger en 

efficiënter. Natuurlijk worden persoonlijke gegevens met de grootste zorg en 

veiligheid beschermd en lokaal opgeslagen in de Smart Home Controller.  

 

Prestigieuze partners 

Bosch Smart Home is een langetermijnplatform dat continu wordt uitgebreid. 

Inmiddels zijn ook de verwarmingssystemen van Buderus en Junkers aan te sluiten 

op het systeem. Op het gebied van verlichting werkt Bosch Smart Home samen 

met Philips. De verlichting uit de Philips Hue-collectie is al via de app te bedienen. 

Zelfs conventionele elektrische apparaten kunnen een intelligent onderdeel worden 

van Bosch Smart Home dankzij de adapterstekker, waarmee ze zijn aan te sluiten 

op de Smart Home Controller.  

 

 

Home Connect voor Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.rel

ease&hl=en 

 

Home Connect voor iOS 

https://appsto.re/de/D0JU1.i 

 

Home Connect is een service van Home Connect GmbH. 
 
Over Bosch 
De naam Bosch staat al generaties lang voor baanbrekende technologie en 
uitstekende kwaliteit. De huishoudelijke apparaten van Bosch voldoen al meer 
dan 80 jaar aan deze hoge standaard: Bosch is het toonaangevende Europese 
merk op het gebied van huishoudelijke apparatuur. Consumenten over de hele 
wereld associëren het merk met efficiënte functionaliteit, betrouwbare kwaliteit en 
een internationaal geprezen design. Het met respect omgaan met mens en 
milieu, dat wordt weergegeven in ons motto "technologie voor het leven", is voor 
Bosch vanzelfsprekend. Dit is onder andere zichtbaar in de duurzame producten 
en energie- en waterbesparende processen.www.bosch-home.com.  

 
*** 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=en
https://appsto.re/de/D0JU1.i
http://www.bosch-home.com/de
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Noot voor de redactie, niet ter publicatie 
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewaanvragen, kunt u contact 
opnemen met: 
 
PR-bureau Coopr 
Marcel Withoos 
E: marcel@coopr.nl   
M: 06 55 57 01 93 
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