
— 
Update ABB/Busch-Welcome®
Veelgestelde vragen

— 
Wat gebeurt er als ik geen updates 
uitvoer?

Het huidige beveiligingscertificaat voor firmwareversies lager 
dan 6.0.x voor de IP-gateway verloopt op 18 november 2020.  
Als u het systeem nog niet heeft geüpdatet naar firmwareversie 
6.06, kunt u de Welcome-app vanaf 18 november niet meer 
gebruiken.

— 
Helaas ben ik niet technisch onderlegd. 
Wat kan ik doen?
 
Neem contact op met de elektrotechnisch installateur die de 
ABB/Busch-Welcome-deurcommunicatie heeft geïnstalleerd. 
Hij helpt u graag verder.

—
Zelf was ik niet betrokken bij de 
inbedrijfstelling en registratie van de  
IP-gateway van ABB/Busch-Welcome. 
Hoe nu verder?

Bij een aantal klanten heeft de installateur de IP-gateway 
namens hen op het MyBuildings-portal of de myBusch-Jaeger-
portal geïnstalleerd. Het is dan ook belangrijk dat de 
installateur de klant informeert en vraagt om de update uit te 
voeren. Neem voor vragen contact op met de betreffende 
installateur.

—
Neemt ABB de kosten van ondersteuning 
voor de update voor zijn rekening?

Moderne bedieningsapparaten, smartphones en dergelijke 
moeten regelmatig worden geüpdatet (v.w.b. functionaliteit, 
veiligheid, betrouwbaarheid etc.). Het is de verantwoorde-
lijkheid van klanten en partners (d.w.z. installateurs) om  
ervoor te zorgen dat er regelmatig firmware-updates worden 
uitgevoerd. ABB betaalt dan ook niet mee aan de kosten voor 
de firmware-update.

Veel klanten updaten hun IP-gateway jarenlang niet, en dit kan 
problemen opleveren voor het softwarebesturingssysteem. 
Gelukkig maakt de nieuwe firmwareversie 6.06 het updaten  
van de IP-gateway heel eenvoudig. Klanten hoeven alleen  
de Welcome-app te gebruiken en worden door deze app 
automatisch op de hoogte gesteld van nieuwe beschikbare 
firmware-updates voor de IP-gateway.

—
De IP-gateway had een storing tijdens  
de firmware-update. Is dat erg?

In bovenstaand geval dient de installateur contact op te nemen 
met de technische ondersteuning van ABB via nummer:  
088 2600 900 of via mail: nl-tech-ep@abb.com. Indien nodig 
zal de IP-gateway vervangen worden. Of de IP-gateway in  
dat geval wel of niet gratis ter beschikking wordt gesteld,  
is afhankelijk van de voorwaarden in het betreffende land.

Directe link naar firmware versie: https://search.abb.com/
library/Download.apx?DocumentID=9AKK107680A9554& 
LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch  
(download start direct)

Indien u in uw woning een IP Gateway heeft van het type  
83341, neem dan contact op met Consumenten Support via  
088 – 2600 999. Heeft u in uw woning naast de IP Gateway  
een ComfortTouch panel? Neem dan contact op met  
Customer Support op 088 – 2600 999 of uw KNX-Installateur. 
Er zijn namelijk aanvullende instellingen nodig.
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