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Nieuwe designs

JUNG breidt haar A range uit  

met twee programma's: A 550 en 

A flow. Modern en flexibel – ideaal 

voor het jonge wonen.
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A flow

De vormgeving van A flow past harmonisch in verschillende 

stijlen van inrichting. Het nieuwe programma van de A range 

is ideaal voor het jonge wonen. 
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De kleuren van A flow

Gemaakt van slagvast thermoplast in vier stijl-

volle keuren omvat het A flow programma alle 

functies van een moderne elektrotechnische 

installatie. De nieuweling van de A range is  

verkrijgbaar in alpine wit, zwart, antraciet 

(mat) en in aluminium look.  

alpine wit

aluminium

zwart

antraciet mat
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Schakelen, pulsen of dimmen: met A flow wordt de verlichting 

gemakkelijk en doelgericht met een druk op de knop geregeld. 

Ook voor het uitgebreide pakket aan functies van de A range 

is het nieuwe programma perfect voor de bediening van 

moderne gebouwbeheertechniek. 

De functies van A flow

schakelaar draaidimmer

schakelaar-contactdoos 
combinatie

taster F 50taster F 40
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Dimmer-contactdoos combinatie

F 50 taster 2-voudig
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A 550

Gefocust op het wezenlijke maakt A 550 

indruk door het sterk gereduceerde en 

markante design. Een combinatie met 

optimale proporties in de verhouding  

van afdekking en ramen. 
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De kleuren van A 550

A 550 valt op door een markant en sterk 

gereduceerd design. Gemaakt van slagvast 

thermoplast combineert het hoogwaardig 

materiaal met een heldere vormgeving. 

Passend daarbij is het programma leverbaar in 

de puristische kleuren alpine wit en zwart en in 

de elegante aluminium look en antraciet mat. 

alpine wit

aluminium look

zwart

antraciet mat
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De functies van A 550

Van verlichting, temperatuur, rolluiken of muziek tot aan  

Smart Home oplossingen – A 550 combineert vele functies  

in één puristisch design. 

schakelaar draaidimmer

schakelaar-contactdoos 
combinatie

taster F 50 4-voudigtaster F 40 4-voudig
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Toekomst heeft oorsprong nodig om de 

beleving van een traditie in een eigentijdse 

vorm over te dragen. Gebaseerd op de  

beginjaren van JUNG maakt de tuimel- 

schakelaar LS 1912 het schakelen tot een 

nieuwe beleving.

Opnieuw  
geïnterpreteerd
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Cilinder

Aluminium

Edelstaal

Dark (gelakt aluminium)

Messing klassiek

UITVOERINGEN: 
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Bij LS 1912 worden tuimelschakelaar, afdekking en binnenwerk 

modulair ontwikkeld, zodat er geen schroeven zichtbaar zijn bij 

de bevestiging. Alleen de tuimelarm komt als stijlelement buiten 

het geheel uit. LS 1912 met cilindrische tuimelschakelaar is verkrijg- 

baar in Messing klassiek, Edelstaal, Aluminium en Dark. 

 19



LS 1912 met kegelvormige tuimelschakelaar is ook verkrijgbaar 

in Messing klassiek, Edelstaal, Aluminium en Dark. De Edelstaal 

schakelaar is glaskogel gestraald en de uitvoeringen in aluminium 

zijn mat gebeitst. LS 1912 Dark is ook gebaseerd op aluminium en is  

in een nobel donkerbruin gelakt. 
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Kegel

Aluminium

Edelstaal

Dark (gelakt aluminium)

Messing klassiek

UITVOERINGEN:  
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Kubus

Glanzend Chroom (verchroomd metaal) 

UITVOERINGEN:  
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De kubus variant heeft JUNG doelgericht afgestemd op het 

materiaal: de basis van de LS 1912 schakelaar in Glanzend 

Chroom is messing. Met de perfecte verwerking loopt JUNG 

voorop in de productie van deze hoogwaardige schakelaars. 
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Plug & Light

Het modulaire systeem definieert de lichtvorm-

geving in interieurs opnieuw. Voor perfect dimbare 

ledverlichting in een passend design.  

 25



LICHTCONTACTDOOS

Lichtvormgeving opnieuw  
gedefinieerd

26 



De ledspot kan 90° zwenken en kan 360°  

draaien. Daardoor is het een perfect te  

richten ledspot. 

Ook de led wandstraler is geheel draaibaar.  

Zo past hij zich in een handomdraai aan aan  

de behoefte van de gewenste lichtscènes. 

Plug & Light zorgt altijd voor de optimale verlichtingsituatie.  

Het JUNG systeem is het eerste, dat gemakkelijk regelbare  

verlichting in het interieur gegarandeerd. Met Plug & Light 

komen schakelaar en lichtdesign uit één hand en kunnen  

daardoor doelgericht op het interieur worden afgestemd.  

JUNG biedt ramen en afdekkingen in de karakteristieke A range 

en LS range. Vooruitgang als traditie is de leidende gedachte  

bij JUNG – als één van de eerste Plug & Light partners bewijst de 

traditionele familieonderneming opnieuw haar pioniersgeest. 

Voor flexibele lichtvormgeving van morgen heeft JUNG zijn  

expertise ingebracht – Plug & Light is ontwikkeld door Insta. 
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Het Plug & Light systeem is modulair opge-

bouwd. Het bestaat uit een inbouwelement met 

de elektronica, een raam, de lichtcontactdoos 

en een lichtopzetstuk. JUNG biedt bijpassende 

ramen en afdekkingen aan voor Plug & Light. 

De schakelaarprogramma's A 550, A creation, 

A flow, LS 990, LS design, LS plus en LS ZERO 

passen perfect bij het moderne ledsysteem. 

Het lichtopzetstuk wordt door een sterke mag-

neet op de lichtcontactdoos vastgehouden. 

Drie vergulde sleepcontacten maken het nodige 

elektrische contact. Naast de voeding regelen 

de sleepcontacten samen met het opzetstuk en 

de contactdoos het dimmen. 

In te pluggen sfeerverlichting

28 



Een open netwerk

Lichtopzetstukken

PLUG & LIGHT LEDSPOT 

Naast de lichtcontactdoos heeft In sta 

twee ledopzetstukken ontwikkeld, 

die JUNG aanbiedt in JUNG design. 

De Plug & Light ledspot beschikt over 

een in drie stappen verstelbare be-

scherming tegen verblinding en kan 

aan het plafond of de wand zorgen 

voor passende lichtsfeer. 

PLUG & LIGHT LED WANDSTRALER

In zijn vormgeving doet de Plug & Light  

led wandstraler denken aan een gewone 

schakelaar. Met de ver blindingsvrije optiek 

kan hij dienen als accentverlichting maar 

ook als bijvoorbeeld werkverlichting. De 

licht opzetstukken van Insta garanderen 

een optimale lichtverdeling over het 

gehele dimbereik en kunnen traploos 

gedraaid worden over 360°. 

PLUG & LIGHT VERLICHTINGSRANGES 

Als eerste verlichtingsfabrikant pre senteert 

Brumberg vijf bijpassende verlichtings-

ranges Plug & Light. Zij bestaan uit pendel-, 

wand- en plafond verlichting, die met de 

lichtcontactdoos gecombineerd kunnen 

worden. Andere fabrikanten worden uit-

genodigd het systeem te gebruiken, om 

hun eigen verlichting te ontwerpen. 
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Daar, waar leef- en werkruimte in elkaar overlopen, wisselen 

de eisen aan de verlichting steeds. Het innovatieve Plug & Light 

systeem is daar bijzonder goed voor geschikt. Het kan steeds 

worden aangepast aan de eisen van dat moment. Geheel 

naar wens en zonder extra kosten of moeite. 

Licht opnieuw bedacht

De features
De bijbehorende led lichtopzetstukken klikken door middel van een magneet vast op een licht-

contactdoos. De verlichtig is dan direct dimbaar zonder te knipperen. Van heel licht naar donker 

tot aan warm dimmen, dat vergelijkbaar is met het dimgedrag van een gloeilamp. Eenmaal 

bevestigd op de lichtcontactdoos, dan is het opzetstuk traploos draaibaar om 360° en kan zelfs 

onder het branden uitgewisseld worden. 

WARMDIMMEN

2700 K4000 K

Dimmen zo als bij een klassieke gloeilamp. 
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Voordelen Plug & Light

Systeemovertreffend
Plug & Light is een innovatief systeem, dat zowel met een conventionele elektrotechnische installatie 

als met een modern gebouwbeheersysteem gecombineerd kan worden. Voor maximaal comfort 

en op de toekomst gerichte individuele oplossingen. 

 de beproefde combinatie van verlichting en dimmer betrouwbare bediening garandeert.

   het een gevestigde interface betreft: alle componenten zijn helder gedefinieerd, zodat elke 

combinatie van basiselement en opzetstuk een zinnige functie biedt.

 het systeem dankzij de 12 V laagspanning bij aanraken nog steeds veilig is. 

PLUG & LIGHT IS BETROUWBAAR, OMDAT 

PLUG & LIGHT IS VOORDELIG, OMDAT 

 het een innovatief systeem betreft, dat een onroerend goed meer waard maakt. Door een  

 voudig omwisselen van opzetstukken kan iedere stijl van inrichten gerealiseerd worden –  

 eigentijds en aan te passen aan alle eisen van de ruimte. 

 er rekening is gehouden met de nieuwste energiebesparende ledtechnologie.

 eenvoudige uitwisseling van armaturen mogelijk is zonder in te grijpen op de elektrotechnische  

 installatie.

 de installatiekosten dankzij de eenvoud van het systeem gering zijn. 

CONVENTIONELE 
INSTALLATIE

LB MANAGEMENT
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De door Insta ontworpen Plug & Light ledspot is een modern 

lichtopzetstuk, dat JUNG met de ramen uit de A range en de  

LS range aanbiedt. De Plug & Light ledspot is leverbaar passend 

bij de JUNG programma’s qua kleur en materiaal. 

32 



De Plug & Light ledspot

LS 990 in alpine wit

LS plus in Aluminium A flow in alpine wit

A 550 in zwart

LS Design in zwart

A creation glazen ramen in alpine wit
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De Plug & Light led wandstraler

LS 990 in alpine wit

A flow in alpine witA 550 in zwart

A creation in aluminium look LS Design in Edelstaal

LS plus glazen ramen in zwart

34 



De Plug & Light led wandstraler doet qua vormgeving denken 

aan een schakelaar. De asymetrische lichtverdeling zorgt voor 

een ruimtelijke vlakverlichting. JUNG biedt de led wandstraler 

met ramen aan in de A range en de LS range. De Plug & Light 

led wandstraler is verkrijgbaar in kleuren en materialen van 

het gekozen JUNG design.
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De Dimmer Universeel Led inbouw is ideaal 

voor inbouw in verlaagde plafonds, terwijl de 

Dimmer Mini Universeel led zijn plaats vindt in 

inbouwdozen. Beide leddimmers bieden de 

mogelijkheid tot inschakelen op een gewenste  

lichtsterkte of de laatst gebruikte lichtsterkte 

van de lamp op te slaan. De bediening gebeurt  

met een pulsgever of neventoestel uit het LB 

Management. Het bij de belasting passende 

dimprincipe stellen de dimmers zelf automatisch 

in, ook na het wisselen van de lamp.   

Dimmer Universeel led voor toepassing in verlaagde plafonds.

De dimmers van JUNG zijn voorbereid op de toekomst en ener-

giezuinig. Zo verloopt verlichtingsturing vandaag de dag: intuïtief, 

comfortabel en snel bij een uitbreiding achteraf door de inbouw 

in een inbouwdoos of in verlaagd plafond. 

Dimmer Mini Universeel led voor de montage in een inbouwdoos.

Dimtalent
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Dubbel schakelen of dimmen

JUNG ontwikkelt het LB Management consequent verder. Het 

moderne systeem voor het aansturen van verlichting en zon- 

wering heeft nu twee nieuwe componenten: serietastdimmer en  

2-kanaals relaiseenheid breiden het portfolio van LB Management 

uit. De nieuwe versie 1.1 van de app  Clever Config volmaakt de 

uitgebreide mogelijkheden en biedt nieuwe functies. 

RELAISEENHEID 2-KANAALS

Dit basiselement voor LB Management stuurt zowel 
verlichting als motoren. In combinatie met de 2-voudige 
stuurafdekking Standaard kunnen serieschakelingen 
gerealiseerd worden. In combinatie met een 3-draads 
neventoestel ontstaan dubbel wissel schakelingen. 
Met een 1-voudige stuurafdekking kunnen installateurs 
het tweede kanaal van het basiselement voorzien van 
een inschakel- of uitschakelvertraging. Dat is ideaal, 
bijvoorbeeld om in het gastentoilet de ventilatie afhan-
kelijk van de verlichting te regelen.

SERIETASTDIMMER UNIVERSEEL LED

De Serietastdimmer Universeel led schakelt en dimt  
de verlichting. Hij werkt met een geschikte afdekking  
uit het LB Management. De tastdimmer werkt volgens  
het fasenaan- of faseafsnijdprincipe. In combinatie met  
een neventoestel 3-draads zijn dimbare dubbel wissel  
schakelingen mogelijk. 
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LB Management ontmoet eNet

Wat samen hoort komt bij elkaar: met de nieuwe eNet radio- 

grafische stuurafdekking bedienen Smart Home bewoners  

nu ook rolluiken, jaloezieën en verlichting met LB Management. 

Daarmee worden bestaande elementen in het bouwstenen- 

systeem slim: gewoon de afdekking vervangen door een eNet  

stuurafdekking – zo integreert men de features van LB Manage- 

ment in eNet SMART HOME. 

ENET RADIOGRAFISCHE STUURAFDEKKINGLB MANAGEMENT BASISELEMENT

40 



Meerwaarde voor eNet SMART HOME:  

om de gebruikers nog meer mogelijkheden te 

bieden, integreert JUNG het LB Management-

systeem in het radiografische Smart Home 

systeem. eNet Smart Home beschikt daarmee 

over de eisen van moderne gebouwbestu- 

ring. Door de integratie kunnen gebruikers de 

functies van LB Management opnemen in de 

overzichten van de kamers, in scènes, als-dan 

regels of tijdprogramma's. Dankzij de eNet 

SMART HOME app kunnen zo de componenten 

van LB Management van overal vandaan 

aangestuurd worden – heel gemakkelijk met 

een smartphone of tablet. Natuurlijk verloopt 

alles met veel aandacht voor databeveiliging: 

de radiografische overdracht in het eNet  

systeem is geheel versleuteld. 

ENET RADIOGRAFISCHE  

STUURAFDEKKING

ENET RADIOGRAFISCHE  

STUURAFDEKKING "PIJLEN"

ENET SMART HOME APP
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De sterke kanten van de batterijgevoede bewegingsmelder liggen 

daar waar geen leidingen liggen. Aangebracht op tweeënhalve 

meter hoogte werkt hij nauwkeurig en detecteert alles wat zich 

in een omtrek van acht meter beweegt.

eNet bewegingsmelder

ENET BEWEGINGSMELDER

42 



2,
5 

m

Ø 5 - 8 m

DETECTIEBEREIK

De eNet bewegingsmelder heeft een homogeen detectiebereik 

tot 8 m (bij een montagehoogte van 2,5 m). Dit maakt een nauw- 

keurige bewegingsdetectie mogelijk, ook in grote ruimtes.

FLEXIBLE MONTAGE DANKZIJ DE BATTERIJ

Omdat hij batterijgevoed is kan de eNet bewegingsmelder snel, 

schoon en gemakkelijk overal binnenshuis gemonteerd worden. 

Met een batterij levensduur van meer dan drie jaar detecteert de 

sensor langdurig en betrouwbaar bewegingen en activeert hij 

bijvoorbeeld automatisch de gangverlichting.

ENET SMART HOME APP

Thuis of onderweg: met de eNet SMART HOME app heeft de ge-

bruiker zijn woning en de bewegingsmelder altijd onder controle. 

Met behulp van de app en de eNet Server kan de gebruiker onder 

andere een langere nalooptijd instellen. 

De eNet bewegingsmelder heeft een 360 graden lens. Zodra  

hij een beweging registreert, stuurt hij een radiografische impuls 

aan een eNet ontvanger. Dit kan met een als-dan regel in de eNet 

SMART HOME app aan een gewenste actie gelieerd worden.     

LR
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3
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3

LR
 03

LR
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Rijk geluid en aantrekkelijk ontwerp:

De JUNG Smart Radio DAB+ is een optisch 

highlight en treft altijd de juiste toon.

Digitaal van muziek 
genieten en in een 
netwerk opnemen. 

44 
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SMART RADIO DAB+

Smart Radio DAB+ 

De Smart Radio DAB+ ontvangt via DAB+ en FM. Het apparaat 

slaat max. acht zenders op per ontvangstmodus. Met zijn nobele 

glazen front in het model van schakelaar is de Smart Radio DAB+ 

zowel technisch als optisch een highlight. Smart Radio DAB+ is 

verkrijgbaar met ramen in het uitgebreide JUNG design.
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De highlights
FREQUENTIE WISSELEN

Dankzij de flexibele connectiviteit van de digitale radio kunt 

u als hij in bedrijf is van ontvangstmodus wisselen: schakelt 

u eenvoudig tussen DAB+ en FM heen en weer – zo hoort u 

steeds de beste muziek. Geheel onafhankelijk van de regio-

nale dekking.

WEKFUNCTIE  

Het beste humeur al als de dag begint: met de wekfunctie 

speelt de Smart Radio DAB+ bij het wakker worden uw lieve-

lingszender – of met de variant met Bluetooth – uw lievelings- 

lied. Zomer- of wintertijd? Het apparaat actualiseert de tijd 

zelf via RDS en DAB+.

SLEEPMODUS

Voor het slapen nog het hoorspel afluisteren of een paar  

minuten zachte muziek luisteren? Met behulp van de Sleep-Timer 

schakelt de Smart Radio DAB+ uit precies wanneer u dat wilt. 

Opstaan of ’s nachts nog door de muziek gewekt worden?  

Niet met  de Sleepmodus.

NACHTMODUS 

Als u voordat u gaat slapen nog graag naar muziek luistert, is  

de Smart  Radio DAB+ zeer geschikt. In de nachtmodus worden 

het display en de tiptoetsen geheel verduisterd. Daardoor is deze 

radio ook perfect geschikt voor montage naast uw bed, omdat  

u niet gestoord wordt door licht bij het inslapen. 

DISPLAYHELDERHEID  

Of op een lichte plek in de badkamer of in een donkere hoek  

in de slaapkamer: de lichtsterkte van het display van de  

Smart Radio DAB+ is individueel instelbaar. Zo herkent u de  

getoonde zender, songs of instellingen zelfs bij weinig licht  

of sterke zonnestralen.  
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Smart Radio DAB+  
met Bluetooth

Naast de radio-ontvangst communiceert de uitvoering  

Smart Radio DAB+ met Bluetooth ook met smartphone en tablet. 

Eenmaal gekoppeld hoort u uw eigen lievelingsmuziek. Via de 

tiptoetsen sturen muziekfans de afzonderlijke liedjes of veranderen 

de naam van de Smart Radio DAB+, waarmee het apparaat via 

Bluetooth gevonden wordt. 

SMART RADIO DAB+
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De Smart radio DAB+ Bluetooth heeft een  

AUX aansluiting voor een externe versterker.  

Bovendien kan het apparaat op de als laatst  

gebruikte geluidsterkte weer aanschakelen.  

Voor het ultieme muziekgenot.
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Smart Control

Voor die intuïtieve bediening van  

Smart Homes: de slanke Smart Control 

bedienpanels worden continu verbeterd. 
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LICHTSENSOR

Ook de displays in de grootte 10.1, 15.1 en 19.1 heeft JUNG vernieuwd: 

deze touchdisplays hebben een stroombesparende sensor, die de 

helderheid automatisch aanpast. 

NADERINGSENSOR

Vereenvoudigde bediening: de Smart Controls 10.1, 15.1 en 19.1  

hebben een naderingsensor. Daarmee worden de apparaten  

automatisch wakker uit de standby stand, zodra er iemand nadert.   

BEELDSCHERMRESOLUTIE

Nieuwe elektronica voor een gedetailleerde weergave: het vernieuwde 

display van de Smart Control 7.1 presenteert de activiteiten in een 

Smart Home op een resolutie van 1024 x 600 pixels. 
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Server en clients

Smart Controls

Smart Control 19 Smart Control 15 Smart Control 10 Smart Control 7 Smart Control 5

Mobiele apparaten

Met smartphone of tablet ingrijpen op uw  Smart Home? 
Dankzij apps en MyJUNG is dat geen probleem.

Ook onderweg hebben Smart Home gebruikers 
met het systeem van JUNG alles onder controle: 
voor iOs en Android staan krachtige apps ter  
beschikking, die het ingrijpen op alle gebieden  
in een Smart Home mogelijk maken. 

eNet Server

Visu Pro Server

Een wereld waarin alles in een netwerk is 

opgenomen vereist connectiviteit. Met zijn 

systeemtechniek komt JUNG in bijzondere  

mate tegemoet aan de eisen van de digita- 

lisering. Zo kunnen Smart Home bewoners  

bijvoorbeeld met hun intuïtieve touchdisplays 

uit de JUNG Smart Control range controle 

houden over hun digitale woning. Zowel de 

Visu Pro Server, de Smart Visu Server als ook 

eNet SMART HOME zijn geoptimaliseerd voor  

bediening met de Smart Controls. Helemaal 

nieuw: de spraakbesturing van de Smart Visu 

Server met behulp van Alexa. 

Smart Visu Server

Deurcommunicatie

Visu Pro Server  
Hotel Edition

52 
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Alexa, schakel de  
verlichting aan in  
de woonkamer!
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Intelligente spraakbesturing

De connectie van KNX gebouwbeheertechniek met het  

Internet of Things maakt uw thuis nog comfortabeler.  

Belangrijke interface: JUNG Spraakbesturing. 

KNX ONTMOET SPRAAKBESTURING

Opdat uw Smart Home letterlijk naar u luistert is JUNG Spraak-

besturing nodig. Zij is de onderscheidende interface tussen op de 

toekomstgerichte KNX techniek en het Internet of Things: om te 

zorgen dat het bereik achter de KNX technologie spraakcompatible 

wordt, moet JUNG Spraakbesturing in de Smart Visu Server of de 

Visu Pro Server geactiveerd worden. De connectie met Spraak- 

besturing is heel eenvoudig en kan snel gerealiseerd worden door  

uw vakinstallateur. Daarbij kiest de system integrator in overleg met 

de gebruiker de gebouwfuncties die met spraak moeten worden.

SPRAAKBEVELEN BEHEREN

Voor maximaal comfort kunnen gebruikers de spraakbevelen aanpassen. Ook achteraf nog! Een 

ongenuanceerd "Schakel de wandlamp aan" kan bijvoorbeeld gewijzigd worden in een concreter 

"Schakel de plafondstraler in de woonkamer aan". Maar ook apparaten buiten de KNX wereld 

kunnen door de gebruiker in de spraakbesturing geïntegreerd worden. Die worden dan met de 

KNX functies gekoppeld - allemaal dankzij de Spraakbesturing van JUNG.

Amazon Echo 

Amazon Echo Dot

Google Home 

Google Home Mini
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Perfect geluid ontmoet  
slimme gebouwbesturing

JUNG integreert de Multiroom techniek van Sonos. Daarmee 

verbindt de specialist in gebouwbeheertechniek Hifi sound in 

KNX Smart Home – gemakkelijk te bedienen met smartphone 

of Alexa Spraakbesturing! 
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MEER COMFORT

Altijd de perfecte sfeerverlichting – van gemoedelijk 

gedimd tot aan daglicht: JUNG integreert RGB(W) 

sturing en Tunable White in de Smart Visu Server. 

Daarmee stuurt de gebruiker een compatibel 

lichtbron direct via de Smart Visu Server.   

VEILIGER

Uw Smart Home op afstand besturen? Dat is geen 

probleem met de app op de Smart Visu Server. 

De toegang verloopt daarbij veilig en versleuteld 

enerzijds over HTTPS en anderzijds via het MyJUNG 

portaal. Dat betekent: de verbinding is afluisterveilig 

en open poorten zijn niet nodig.  

MEER FUNCTIES

Efficiënt en stroombesparend: met de nieuwe trap-

penhuisfunctie schakelt de Smart Home bewoner 

bepaalde lichtbronnen, ieder voor hun eigen tijd, 

aan en uit. Zo brandt de lamp in de gang slechts 

voor twee minuten nadat u bij binnenkomst op de 

schakelaar heeft gedrukt.  

VERDERE VERBETERINGEN 

Naast nieuwe functies heeft JUNG onder andere 

de directe verbinding met het weerstation, de 

handeling van actiegroepen en de berichtgeving 

via e-mail  verbeterd. Met de laatsgenoemde 

functie worden gebruikers real time geïnformeerd 

als van te voren gedefinieerde acties in hun 

slimme woning worden uitgevoerd. 

De audiotechniek van Sonos zorgt voor de juiste sfeer.  

Door de combinatie van het Sonos Home Sound System met de  

JUNG Smart Visu Server draait je favoriete muziek in het hele huis. 

 57



KNX – de veilige standaard

De KNX standaard staat voor extra veiligheid. Om de infrastruc-

tuur in gebouwen effectief te beveiligen tegen hackers, moeten 

bij een professionele installatie maatregelen genomen worden 

op het gebied van hardware en software.   

SECURE
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KNX IP ROUTER EN KNX IP INTERFACE

Om de digitale infrastructuur in gebouwen effectief te beveiligen, moeten architecten en instal-
lateurs reeds bij de installatie inzetten op KNX IP Secure. Dit versleuteld de datacommunicatie 
in het netwerk en waarborgt een beveiligde overdracht van alle KNX telegrammen. Ook de 
communicatie voor visualisatie is hiermee veilig. 

KNX IP Secure en Data Secure staan voor de veilige data- 

overdracht in KNX installaties. KNX Data Secure zorgt ervoor  

dat, onafhankelijk van het medium, de gekozen KNX tele-

grammen geverifieerd en versleuteld worden. Daarmee kan 

de communicatie tussen sensor en actor niet geïnterpreteerd 

noch gemanipuleerd worden. Ook de communicatie naar de 

visualisatie is dan veilig. Met de JUNG KNX IP interface worden 

de verschillende ruimtes via een IP backbone met de centrale 

visualisatie verbonden. De KNX IP router kan daarbij als bereik-  

of lijnkoppeling gebruikt worden.

PRODUCTVOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

 Voeding uitsluitend over de KNX bus 

 Geïntegreerd OLED display voor weergave  

 van de belangrijkste informatie

 Tot aan 8 verbindingen met IP apparaten mogelijk 

 Compacte bouwvorm (2TE) – ideaal voor     

 plaatsbeparende montage

Dankzij de IP router / interfaces 
worden KNX lijnen via een snelle 
IP backbone met de visualisatie 
verbonden.

Gedetailleerde informatie vindt u op:  http://KNXsecure.knx.org
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Tuimelschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm2

(schroefbevestiging)
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel 
art.nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

Universeel 1-polig of wissel K 506 EU
Kruis K 507 EU

Tuimelimpulsdrukker 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm2

(schroefbevestiging)
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel 
art.nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

1-polig maakcontact K 531 EU
1-polig wisselcontact met N-klem K 533 EU

Tuimelschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm2

(schroefbevestiging)
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel 
art.nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

Serie K 505 EU

Leverbaar
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LS range

Art.nr.
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Art.nr.

LS range

Tuimelimpulsdrukker 2-voudig 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm2

(schroefbevestiging)
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

Door het verwijderen van de terugstelveer kunnen deze apparaten ook 
enkelzijdig gebruikt worden als schakelaar.
voor afdekkingen met tuimelhevel 
art.nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

2 maakcontacten K 535 EU

Jaloezietuimelschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm2

(schroefbevestiging)
met omkeervergrendeling
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel art.nr.: ..12-5 P..

Schakelaar 1-polig K 509 VEU
Impulsdrukker 1-polig K 539 VEU
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LS range

Art.nr.

Cilinder

Afdekking met tuimelhevel
voor tuimelschakelaar art.nr. K 506 EU, K 507 EU 
voor tuimelimpulsdrukker art.nr. K 531 EU, K 533 EU
 
Cilinder
1 tuimelhevel
1-voudig
Aluminium P L AL 12-0 R 0
Edelstaal L ES 12-0 R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-0 D R 01
Messing klassiek P ME 12-0 C R 25

2 x 1 tuimelhevel
2-voudig horizontaal
Aluminium P L AL 12-200 R 0
Edelstaal L ES 12-200 R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-200 D R 01
Messing klassiek P ME 12-200 C R 25

2 x 1 tuimelhevel
2-voudig verticaal
Aluminium P L AL 12-20 R 0
Edelstaal L ES 12-20 R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-20 D R 01
Messing klassiek P ME 12-20 C R 25
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Art.nr.

LS rangeCilinder

Afdekking met tuimelhevel
voor serietuimelschakelaar art.nr. K 505 EU
voor tuimelimpulsdrukker 2-voudig art.nr. K 535 EU
 
Cilinder
2 tuimelhevels
1-voudig
Aluminium P L AL 12-5 R 0
Edelstaal L ES 12-5 R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-5 D R 01
Messing klassiek P ME 12-5 C R 25

2 x 2 tuimelhevels
2-voudig horizontaal
Aluminium P L AL 12-250 R 0
Edelstaal L ES 12-250 R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-250 D R 01
Messing klassiek P ME 12-250 C R 25

2 x 2 tuimelhevels
2-voudig verticaal
Aluminium P L AL 12-25 R 0
Edelstaal L ES 12-25 R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-25 D R 01
Messing klassiek P ME 12-25 C R 25

Afdekking met tuimelhevel
met pijlsymbolen
voor jaloezietuimelschakelaar art.nr. K 509 VEU
voor jaloezietuimelimpulsdrukker art.nr. K 539 VEU
 
Cilinder
2 tuimelhevels
1-voudig
Aluminium P L AL 12-5 P R 0
Edelstaal L ES 12-5 P R 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-5 P D R 01
Messing klassiek P ME 12-5 P C R 25
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LS range

Art.nr.

Kegel

Afdekking met tuimelhevel
voor tuimelschakelaar art.nr. K 506 EU, K 507 EU 
voor tuimelimpulsdrukker art.nr. K 531 EU, K 533 EU
 
Kegel
1 tuimelhevel
1-voudig
Aluminium P L AL 12-0 K 0
Edelstaal L ES 12-0 K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-0 D K 01
Messing klassiek P ME 12-0 C K 25

2 x 1 tuimelhevel
2-voudig horizontaal
Aluminium P L AL 12-200 K 0
Edelstaal L ES 12-200 K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-200 D K 01
Messing klassiek P ME 12-200 C K 25

2 x 1 tuimelhevel
2-voudig verticaal
Aluminium P L AL 12-20 K 0
Edelstaal L ES 12-20 K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-20 D K 01
Messing klassiek P ME 12-20 C K 25
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Art.nr.

LS rangeKegel

Afdekking met tuimelhevel
voor serietuimelschakelaar art.nr. K 505 EU
voor tuimelimpulsdrukker 2-voudig art.nr. K 535 EU
 
Kegel
2 tuimelhevels
1-voudig
Aluminium P L AL 12-5 K 0
Edelstaal L ES 12-5 K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-5 D K 01
Messing klassiek P ME 12-5 C K 25

2 x 2 tuimelhevels
2-voudig horizontaal
Aluminium P L AL 12-250 K 0
Edelstaal L ES 12-250 K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-250 D K 01
Messing klassiek P ME 12-250 C K 25

2 x 2 tuimelhevels
2-voudig verticaal
Aluminium P L AL 12-25 K 0
Edelstaal L ES 12-25 K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-25 D K 01
Messing klassiek P ME 12-25 C K 25

Afdekking met tuimelhevel
met pijlsymbolen
voor jaloezietuimelschakelaar art.nr. K 509 VEU
voor jaloezietuimelimpulsdrukker art.nr. K 539 VEU
 
Kegel
2 tuimelhevels
1-voudig
Aluminium P L AL 12-5 P K 0
Edelstaal L ES 12-5 P K 1
Dark (gelakt aluminium) L AL 12-5 P D K 01
Messing klassiek P ME 12-5 P C K 25
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LS range

Art.nr.

Kubus

Afdekking met tuimelhevel
voor tuimelschakelaar art.nr. K 506 EU, K 507 EU 
voor tuimelimpulsdrukker art.nr. K 531 EU, K 533 EU
 
Kubus
1 tuimelhevel
1-voudig
Glanzend Chroom GCR 12-0 E 22

2 x 1 tuimelhevel
2-voudig horizontaal
Glanzend Chroom GCR 12-200 E 22

2 x 1 tuimelhevel
2-voudig verticaal
Glanzend Chroom GCR 12-20 E 22
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Art.nr.

LS rangeKubus

Afdekking met tuimelhevel
voor serietuimelschakelaar art.nr. K 505 EU
voor tuimelimpulsdrukker 2-voudig art.nr. K 535 EU
 
Kubus
2 tuimelhevels
1-voudig
Glanzend Chroom GCR 12-5 E 22

2 x 2 tuimelhevels
2-voudig horizontaal
Glanzend Chroom GCR 12-250 E 22

2 x 2 tuimelhevels
2-voudig verticaal
Glanzend Chroom GCR 12-25 E 22

Afdekking met tuimelhevel
met pijlsymbolen
voor jaloezietuimelschakelaar art.nr. K 509 VEU
voor jaloezietuimelimpulsdrukker art.nr. K 539 VEU
 
Kubus
2 tuimelhevels
1-voudig
Glanzend Chroom GCR 12-5 P E 22
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A range

Van tekst te voorzien met tekstvensterset art.nr. AC 80 NAS

Art.nr.

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range

alpine wit
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
1-voudig 85 x 085 mm L A 5581 BF WW
2-voudig 85 x 156 mm L A 5582 BF WW
3-voudig 85 x 227 mm L A 5583 BF WW
4-voudig 85 x 298 mm L A 5584 BF WW
5-voudig 85 x 369 mm L A 5585 BF WW

zwart
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
1-voudig 85 x 085 mm L A 5581 BF SW
2-voudig 85 x 156 mm L A 5582 BF SW
3-voudig 85 x 227 mm L A 5583 BF SW
4-voudig 85 x 298 mm L A 5584 BF SW
5-voudig 85 x 369 mm L A 5585 BF SW

aluminium
Thermoplast (slagvast) gelakt
1-voudig 85 x 085 mm P L A 5581 BF AL
2-voudig 85 x 156 mm P L A 5582 BF AL
3-voudig 85 x 227 mm P L A 5583 BF AL
4-voudig 85 x 298 mm P L A 5584 BF AL
5-voudig 85 x 369 mm P L A 5585 BF AL

antraciet mat
Thermoplast (slagvast) gelakt
1-voudig 85 x 085 mm A 5581 BF ANM
2-voudig 85 x 156 mm A 5582 BF ANM
3-voudig 85 x 227 mm A 5583 BF ANM
4-voudig 85 x 298 mm A 5584 BF ANM
5-voudig 85 x 369 mm A 5585 BF ANM

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking 
van thermoplast (slagvast, hoogglanzend). 

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking 
van thermoplast (slagvast, hoogglanzend). 



Leverbaar

A flow

Van tekst te voorzien met tekstvensterset art.nr. AC 80 NAS

73

Art.nr.

A range

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range

alpine wit
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
1-voudig 85 x 085 mm L AF 581 BF WW
2-voudig 85 x 156 mm L AF 582 BF WW
3-voudig 85 x 227 mm L AF 583 BF WW
4-voudig 85 x 298 mm L AF 584 BF WW
5-voudig 85 x 369 mm L AF 585 BF WW

zwart
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
1-voudig 85 x 085 mm L AF 581 BF SW
2-voudig 85 x 156 mm L AF 582 BF SW
3-voudig 85 x 227 mm L AF 583 BF SW
4-voudig 85 x 298 mm L AF 584 BF SW
5-voudig 85 x 369 mm L AF 585 BF SW

aluminium
Thermoplast (slagvast) gelakt
1-voudig 85 x 085 mm P L AF 581 BF AL
2-voudig 85 x 156 mm P L AF 582 BF AL
3-voudig 85 x 227 mm P L AF 583 BF AL
4-voudig 85 x 298 mm P L AF 584 BF AL
5-voudig 85 x 369 mm P L AF 585 BF AL

antraciet mat
Thermoplast (slagvast) gelakt
1-voudig 85 x 085 mm AF 581 BF ANM
2-voudig 85 x 156 mm AF 582 BF ANM
3-voudig 85 x 227 mm AF 583 BF ANM
4-voudig 85 x 298 mm AF 584 BF ANM
5-voudig 85 x 369 mm AF 585 BF ANM

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking 
van thermoplast (slagvast, hoogglanzend). 

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking 
van thermoplast (slagvast, hoogglanzend). 
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Smart Radio DAB+

Smart Radio DAB+
voor installatie in een- of meervoudige afdekramen en opbouwkappen
Bedoeld gebruik
 • DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
 • FM-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
 • Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)

 
Producteigenschappen
 • Digital radio met display en tiptoetsen
 • Front van echt glas
 • Stereo-ontvangst
 • Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
 • Stereo-/mono-omschakeling
 • Eenvoudige bediening
 • Geïntegreerde antenne voor DAB+ en FM
 • Goede ontvangstkwaliteit
 • Zenderzoeken automatisch
 • Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders FM (blijven na spanningsuitval behouden)
 • Inschakelen met laatst gekozen zender
 • Inschakelen met laatste gekozen volume
 • Inschakelen met laatste bedrijfsmodus (DAB+ of FM)
 • Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
 • Actuele tijd via RDS en DAB+
 • Display-helderheid instelbaar
 • Nachtmodus
 • Wekfunctie
 • Sleep-modus
 • In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
 • Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
 • Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

 
Nevenunitfunctie
Via de nevenunitingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Aansluiting: schroefklemmen
max. klembereik: 1 x 2,5 mm2 of 1 x 1,5 mm2

Verbruik stand-by: < 1 W
Verbruik in bedrijf: < 4 W
Temperatuurbereik: 0 ... +50 °C
Luchtvochtigheid: 15 ... 90 % (geen condensatie)
DAB-frequentiebereik: 174 ... 240 MHz
FM-frequentiebereik: 87,5 ... 108 MHz
Aansluitkabel separate luidspreker: Luidspreker tweelingkabel 

H03VH-H, 2 x 0,75 mm 
Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm

Lengte aansluitleiding: max. 5 m



Externe antenne

RAD-ANT
aan te sluiten op de Smart Radio DAB+ art.nr. DAB .. en DAB .. BT ..

Display
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB ..
(ter vervanging)
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Art.nr.

Smart Radio DAB+

Smart Radio DAB+
inclusief netvoeding
 
voor de AS- en A range
alpine wit DAB A WW
zwart DAB A SW

voor de CD range
alpine wit DAB CD WW
zwart DAB CD SW

voor de LS range
alpine wit DAB LS WW
zwart DAB LS SW

Netvoeding
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB .. en DAB .. BT ..
(ter vervanging)

NT-AUDIO

voor de AS- en A range
alpine wit DAB A-DISP WW
zwart DAB A-DISP SW
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Smart Radio DAB+

Art.nr.

Display
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB ..
(ter vervanging)
 
voor de CD range
alpine wit DAB CD-DISP WW
zwart DAB CD-DISP SW

voor de LS range
alpine wit DAB LS-DISP WW
zwart DAB LS-DISP SW

Smart Radio DAB+, set mono
inclusief netvoeding
met één luidspreker
 
voor de AS- en A range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB A1 WW

voor de CD range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB CD1 WW
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Art.nr.

Smart Radio DAB+

Smart Radio DAB+, set mono
inclusief netvoeding
met één luidspreker
 
voor de LS range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB LS1 WW
met zwart display
luidspreker zwart DAB LS1 SW
luidspreker aluminium DAB AL1
luidspreker edelstaal DAB ES1

Smart Radio DAB+, set stereo
inclusief netvoeding
met twee luidsprekers
 
voor de AS- en A range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB A2 WW

voor de CD range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB CD2 WW

voor de LS range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB LS2 WW
met zwart display
luidspreker zwart DAB LS2 SW
luidspreker aluminium DAB AL2
luidspreker edelstaal DAB ES2
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Smart Radio DAB+
Bluetooth

Smart Radio DAB+ Bluetooth
voor installatie in een- of meervoudige afdekramen en opbouwkappen
Bedoeld gebruik
 • DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
 • FM-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
 • Weergave en sturing van muziek van mobiele apparaten over Bluetooth
 • Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)

 
Producteigenschappen
 • Digital radio met display en tiptoetsen
 • Front van echt glas
 • Stereo-ontvangst
 • Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
 • Stereo-/mono-omschakeling
 • Eenvoudige bediening
 • Geïntegreerde antenne voor DAB+ en FM
 • Goede ontvangstkwaliteit
 • Zenderzoeken automatisch
 • Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders FM (blijven na spanningsuitval behouden)
 • Opslaan van 8 Bluetooth-audiobronnen
 • Inschakelen met laatst gekozen zender
 • Inschakelen met laatste gekozen volume
 • Inschakelen met laatste bedrijfsmodus (DAB+, FM of Bluetooth)
 • Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
 • Actuele tijd via RDS en DAB+
 • Display-helderheid instelbaar
 • Nachtmodus
 • Wekfunctie
 • Sleep-modus
 • In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
 • Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
 • Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

 
Nevenunitfunctie
Via de nevenunitingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Aansluiting: schroefklemmen
max. klembereik: 1 x 2,5 mm2 of 1 x 1,5 mm2

Verbruik stand-by: < 1 W
Verbruik in bedrijf: < 4 W
Temperatuurbereik: 0 ... +50 °C
Luchtvochtigheid: 15 ... 90 % (geen condensatie)
DAB-frequentiebereik: 174 ... 240 MHz
FM-frequentiebereik: 87,5 ... 108 MHz
Bluetooth: A2DP, AVRCP
 Radiofrequentie: 2,402 ... 2,480 GHz
 Zendvermogen: < 4 dBm
Aansluitkabel separate luidspreker: Luidspreker tweelingkabel 

H03VH-H, 2 x 0,75 mm 
Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm

Lengte aansluitleiding: max. 5 m



Externe antenne

RAD-ANT
aan te sluiten op de Smart Radio DAB+ art.nr. DAB .. en DAB .. BT ..

Display
voor de Smart Radio DAB+ Bluetooth art.nr.: DAB .. BT ..
(ter vervanging)
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Art.nr.

Smart Radio DAB+
Bluetooth

Smart Radio DAB+ Bluetooth
inclusief netvoeding
 
voor de AS- en A range
alpine wit DAB A BT WW
zwart DAB A BT SW

voor de CD range
alpine wit DAB CD BT WW
zwart DAB CD BT SW

voor de LS range
alpine wit DAB LS BT WW
zwart DAB LS BT SW

Netvoeding
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB .. en DAB .. BT ..
(ter vervanging)

NT-AUDIO

voor de AS- en A range
alpine wit DAB A BT-DISP WW
zwart DAB A BT-DISP SW
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Smart Radio DAB+
Bluetooth

Art.nr.

Display
voor de Smart Radio DAB+ Bluetooth art.nr.: DAB .. BT ..
(ter vervanging)
 
voor de CD range
alpine wit DAB CD BT-DISP WW
zwart DAB CD BT-DISP SW

voor de LS range
alpine wit DAB LS BT-DISP WW
zwart DAB LS BT-DISP SW

Smart Radio DAB+ Bluetooth, set mono
inclusief netvoeding
met één luidspreker
 
voor de AS- en A range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB A1 BT WW

voor de CD range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB CD1 BT WW
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Art.nr.

Smart Radio DAB+
Bluetooth

Smart Radio DAB+ Bluetooth, set mono
inclusief netvoeding
met één luidspreker
 
voor de LS range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB LS1 BT WW
met zwart display
luidspreker zwart DAB LS1 BT SW
luidspreker aluminium DAB AL1 BT
luidspreker edelstaal DAB ES1 BT

Smart Radio DAB+ Bluetooth, set stereo
inclusief netvoeding
met twee luidsprekers
 
voor de AS- en A range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB A2 BT WW

voor de CD range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB CD2 BT WW

voor de LS range
met alpine wit display
luidspreker alpine wit DAB LS2 BT WW
met zwart display
luidspreker zwart DAB LS2 BT SW
luidspreker aluminium DAB AL2 BT
luidspreker edelstaal DAB ES2 BT
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USB-laadcontactdoos

Art.nr.

USB-laadcontactdoos
met 2 USB-poorten type A
(schroefbevestiging)

Bedoeld gebruik
 • Batterijlader voor mobiele toestellen met USB aansluiting
 • Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

 
Producteigenschappen
 • Gelijktijdige aansluiting van 2 toestellen mogelijk
 • Montage in een meervoudig raam mogelijk
 • Laadstroom: max. 3000 mA

 
Afdekkingen:
AS / A range:  art.nr. A 569 PLT ..
CD range:  art.nr. CD 569 T ..
SL 500:  art.nr. SL 569 T ..
LS range:  art.nr. .. 969 T .., .. 2969 T ..
50 x 50:  art.nr. 169 T WW, 169 T SW
 
Klapdeksels met symbool:
CD range:  art.nr. CD 590 KL USB ..
LS range:  art.nr. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

alpine wit USB 3-2 WW
zwart USB 3-2 SW

Technische gegevens
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~ ± 10 %
Netfrequentie: 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: 0 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur: −20 ... +70 °C
Stand-by vermogen bij UIN = 230 V ~: ≤ 0,1 W
Aansluiting: schroefklemmen
Uitgangsspanning: DC 5 V (± 5 %)
Uitgangsstroom
 AC 120 ... 240 V ~ max. 3000 mA
 AC 90 ... 108 V ~ max. 2500 mA



Leverbaar

Smart-TV-aansluitdoos
(met draagring)
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
inclusief universeelmodule art.nr.: UMA-CAT6A en IEC-stekermodule voor antennekabel
Specificatie IEC-stekermodule:
Externe aansluiting: coax connector IEC 60169-2
Interne aansluiting: F-contactdoos IEC 60169-24
Impedantie: 75 ohm
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos en haakse F-steker gebruiken
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Art.nr.

Smart-TV-aansluitdoos

voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit MMD A 4521 WW

voor de LS range
met tekstvenster 9 x 58 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit MMD LS 4521 WW



Leverbaar

84

LB Management

Art.nr.

Compensatiemodule led

Bedoeld gebruik
 • Gebruik in combinatie met JUNG Tronic- of met faseafsnijding werkende universele dimmers,  
die met dimbare HV-LED-lampen worden gebruikt (art.nr.: 1224 LED UDE, 1252 UDE, 1710 DE,  
1711 DE, 1724 DM, 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE, 225 TDE, 254 UDIE1, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 
3904 REGHE, 824 TDW, FM UD 20250 UP, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, UD 1255 REG, 
UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, UDS 4 REGHE)
 • Toepassing in combinatie met verlichte schakelaar, met HV-ledlampen.
 • Toepassing binnenshuis
 • Inbouw in lamp, inbouwdoos conform DIN 49073 of onderverdeler

 
De module wordt gebruikt om:
 • het dimgedrag van niet voor HV-LED-lampen geoptimaliseerde dimmers te verbeteren
 • te voorkomen dat op met een dimmer gebruikte HV-LED-lampen in uitgeschakelde toestand glimmen
 • te voorkomen dat HV-LED-lampen die zijn aangesloten op een schakelaar met een verlichtingselement  
tot 3 mA in uitgeschakelde toestand glimmen

KM LED 230 U

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 2 W
Behuizingtemperatuur: max. 65 °C
Leidinglengte: ca. 150 mm
Afmetingen (B x H x D): 43 x 11,5 x 28,5 mm
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Art.nr.

LB Management

Dimmer Universeel led
met neventoestelingang

Bedoeld gebruik
 • Schakelen en dimmen van verlichting
 • De bediening vindt via neventoestel 2-draads of 3-draads,  
draaineventoestel of impulsdrukker met maakcontact plaats
 • Montage in verlaagde plafonds

Producteigenschappen
 • Apparaat werkt volgens het fasenaan- of faseafsnijdingsprincipe
 • Testbedrijf voor functionele controle
 • Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprinicipe
 • Weergave van de ingestelde bedienmodus via led
 • Apparaat kan eventueel zonder N-leider worden gebruikt
 • Inschakelen via lampsparende softstart
 • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
 • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
 • Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
 • Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
 • Elektronische overtemperatuurbeveiliging
 • Uitbreiding van het vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders
 • Optionele toebehoren: compensatiemodule led, art.nr.: KM LED 230 U

LE
D

1724 DEB

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Stand-by-vermogen: ca. 0,3 W
Vermogensverlies: ca. 2 W
Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C
Belasting bij 25 °C
 Gloeilampen: 20 ... 210 W
 HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
 Elektronische trafo’s: 20 ... 210 W
 Elektronische trafo’s met LV-led: typ. 20 ... 50 W
 Inductieve trafo’s: 20 ... 210 VA
 Inductieve trafo’s met LV-led: typ. 20 ... 50 VA
 HV-ledlampen dimbaar: typ. 3 ... 50 W
 Spaarlampen dimbaar: typ. 3 ... 50 W
Bij instelling "Led-faseafsnijding" verdubbelt zich het aansluitvermogen 
voor HV-led-lampen en elektronische trafo's met NV-led.
 Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
 Capacitief-inductief: niet toegestaan
 Ohms-inductief: 20 ... 210 VA
 Ohms en HV-led: typ. 3 ... 50 W
 Ohms en spaarlampen: typ. 3 ... 50 W
Vermogensuitbreiders: zie handleiding vermogensuitbreider
Aansluiting: schroefklemmen
 massief: 1 x 0,75 ... 2,5 mm2

2 x 0,75 ... 1,5 mm2

 soepel zonder adereindhuls: 1 x 1,0 ... 4,0 mm2

2 x 1,0 ... 2,5 mm2

 soepel met adereindhuls: 1 x 1,0 ... 2,5 mm2

2 x 1,0 ... 1,0 mm2

Aantal toegestane neventoestellen
 Neventoestel 2-draads: 1720 NE onbegrensd
 Neventoestel 3-draads 1723 NE: 10
 Draaineventoestel 3-draads 1733 DNE: 10
 onverlichte installatieknop: onbegrensd
Totale lengte kabel nevenaansluiting: max. 100 m
Totale lengte lastkabel: max. 100 m
Afmetingen: 97 x 53 x 36 mm
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Art.nr.

Relaiseenheid 2-kanaals
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., 
..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

Bedoeld gebruik
 • Schakelen van verlichting en motoren
 • Bedrijf met geschikt afdekking uit het LB Management
 • Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen
 • Aansluiting van neventoestellen mogelijk
 • Testbedrijf voor functionele controle 

In combinatie met stuurafdekking 2-voudig:
 • Twee onafhankelijke uitgangen
 • Tijdfunctie voor uitgang a2 instelbaar 

In combinatie met stuurafdekking (art.nr. ..1700.., ..1701..), timer, automatische schakelaar:
 • Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk  
van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.
 • Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar
 • Nalooptijd voor uitgang a2 instelbaar 

In combinatie met neventoestel 3-draads en stuurafdekking 2-voudig:
 • Twee onafhankelijke uitgangen 

In combinatie met neventoestel 2-draads, draaineventoestel of impulsdrukker:
 • Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk  
van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.

1702 SE

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de afdekking: ca. 0,1 ... 0,5 W
Omgevingstemperatuur: −25 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur: −20 ... +70 °C
Schakelstroom per apparaat: Σ 16 A
Schakelstroom per kanaal bij 25 °C
 Ohms: 10 A (AC1)
 min. schakelstroom AC: 100 mA
 Motoren: 3 A (cos ϕ = 0,68)
Aansluitvermogen per kanaal bij 25 °C
 Gloeilampen: 1500 W
 HV-halogeenlampen: 1500 W
 Elektronische trafo’s: 1000 W
 Inductieve trafo’s: 625 VA
 HV-ledlampen: typ. 500 W
 Spaarlampen: typ. 500 W
 Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 750 VA 
 Capacitieve last: 580 VA (70 µF)
Aansluiting: schroefklemmen
 massief: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2

2 x 0,5 ... 2,5 mm2

 soepel zonder adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2

2 x 0,5 ... 2,5 mm2

 soepel met adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2

2 x 0,5 ... 1,5 mm2

Aantal toegestane neventoestellen
 Neventoestel 2-draads: 1720 NE onbegrensd
 Neventoestel 3-draads 1723 NE: 10
 Draaineventoestel 3-draads 1733 DNE: 10
 Impulsdrukker: onbegrensd
Nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inschakelvertraging: zonder, 3 min
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Art.nr.

LB Management

Serietastdimmer Universeel led
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1702..

Bedoeld gebruik
 • Schakelen en dimmen van verlichting
 • Bedrijf met geschikt afdekking uit het LB Management
 • Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen
• Twee onafhankelijke uitgangen voor twee verlichtingsgroepen • Asymmetrische lastverdeling mogelijk 
• Apparaat werkt volgens het fasenaan- of faseafsnijdingsprincipe • Automatische of handmatige instelling 
van het bij de last passende dimprinicipe • Weergave van de ingestelde bedienmodus via led • Apparaat kan 
eventueel zonder N-leider worden gebruikt • Inschakelen via lampsparende softstart • Inschakelen met de 
laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte • Inschakellichtsterkte kan permanent worden 
opgeslagen • Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen • Aansluiting van neventoestellen 
mogelijk • Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden 
• Elektronische overtemperatuurbeveiliging • Testbedrijf voor functionele controle • Uitbreiding van het 
vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders • Optionele toebehoren: compensatiemodule led, 
art.nr.: KM LED 230 U

LE
D

1712 DE

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de 
afdekking:

ca. 0,1 ... 0,5 W

Vermogensverlies: ca. 4 W
Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C
Belasting per uitgang bij 25 °C
 Gloeilampen: 20 ... 210 W
 HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
 Elektronische trafo’s: 20 ... 210 W
 Elektronische trafo’s met LV-led: typ. 20 ... 50 W
 Inductieve trafo’s: 20 ... 210 VA
 Inductieve trafo’s met LV-led: typ. 20 ... 50 VA
 HV-ledlampen dimbaar: typ. 3 ... 50 W
 Spaarlampen dimbaar: typ. 3 ... 50 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 100 W, 
elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 100 W.
 Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
 Capacitief-inductief: niet toegestaan
 Ohms-inductief: 20 ... 210 VA
 Ohms en HV-led: typ. 3 ... 50 W
 Ohms en spaarlampen: typ. 3 ... 50 W
Vermogensuitbreiders: zie handleiding vermogensuitbreider
Aansluiting: schroefklemmen
 massief: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2

2 x 0,5 ... 2,5 mm2

 soepel zonder adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2

2 x 0,5 ... 2,5 mm2

 soepel met adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2

2 x 0,5 ... 1,5 mm2

Aantal toegestane neventoestellen
 Neventoestel 2-draads: 1720 NE onbegrensd
 Neventoestel 3-draads 1723 NE: 10
 Draaineventoestel 3-draads 1733 DNE: 10
 Impulsdrukker: onbegrensd
Totale lengte kabel nevenaansluiting: max. 100 m
Totale lengte lastkabel: max. 100 m
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LB Management

Stuurafdekking 2-voudig Standaard
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Bedoeld gebruik
 • Handmatig bedienen van verlichting
 • Bedrijf met 2-kanaals schakeleenheid of dimmer, DALI-taststuureenheid  
of neventoestel 3-draads uit het LB Management

 
Producteigenschappen
 • Schakelen, dimmen en kleurtemperatuurinstelling van verlichting, met schakeleenheid of dimmer
 • Volwaardige bediening der schakeleenheden en dimmers, met neventoestel 3-draads
 • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen, met dimeenheid en DALI-taststuureenheid
 • Kleurtemperatuur kan worden opgeslagen, met DALI-taststuureenheid

Art.nr.

voor de AS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P AS 1702
alpine wit P AS 1702 WW

voor de A range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit P A 1702 WW
zwart A 1702 SW
Duroplast gelakt
aluminium P L A 1702 AL
champagne P A 1702 CH
mokka A 1702 MO
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit L A 1702 BF WW
zwart L A 1702 BF SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
antraciet mat L A 1702 BF ANM
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Art.nr.

LB Management

Stuurafdekking 2-voudig Standaard
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
 
voor de CD range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P CD 1702
alpine wit P CD 1702 WW
bruin CD 1702 BR
grijs CD 1702 GR
lichtgrijs P CD 1702 LG
zwart CD 1702 SW
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons L CD 1702 GB
platina L CD 1702 PT

voor de LS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P LS 1702
alpine wit P LS 1702 WW
lichtgrijs P LS 1702 LG
zwart LS 1702 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium P L AL 1702
Edelstaal L ES 1702
Antraciet (gelakt aluminium) L AL 1702 AN
Dark (gelakt aluminium) L AL 1702 D
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eNet SMART HOME
LB Management

eNet stuurafdekking
voor basiselementen LB Management "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Bedoeld gebruik
 • Handmatig, radiografisch en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken,  
markiezen, verlichting of ventilaties
 • Zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s
 • Gebruik met schakel-, dim- of jaloezie-eenheid of neventoestel 3-draads uit het LB Management

 
Producteigenschappen
 • 2 schakeltijden kunnen worden opgeslagen die elke 24 uur worden herhaald
 • Blokkeerfunctie
 • Statusterugmelding aan radiografische zender
 • Statusindicatie met led
 • Nachtmodus
 • Analyse van neventoestelingangen

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement
 • Positionering van zonweringen via scène-oproep
 • Positie voor zonwering en schemering
 • Looptijd en ventilatiepositie van de zonwering kan worden opgeslagen

Functies in combinatie met lichtbasiselement
 • Scènebedrijf mogelijk
 • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie  
met inbouweenheden voor het dimmen

Functies in combinatie met relaiseenheid 2-kanaals
 • Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk  
van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.
 • Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar
 • Nalooptijd voor uitgang a2 instelbaar

 
Met eNet-server instelbaar (afhankelijk van basiselement):
 • Lamellenomschakeltijd/doekspantijd
 • Omschakeltijd bij richtingsverandering
 • Looprichting omkeerbaar
 • Bedienblokkering
 • Analyse van nevenaansluitingen deactiveren
 • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm
 • Maximale lichtsterkte
 • Minimale lichtsterkte
 • Dimsnelheid
 • In-/uitschakelvertraging
 • Op-/afdimhelling
 • Uitschakelwaarschuwing
 • Constant-aan, Constant-uit
 • Hotelfunctie
 • Nalooptijd
 • Lichtregeling

 
Extra functies met eNet-server:
 • Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM)
 • Bedrijf met eNet-server vanaf versie 2.2
 • Update van de apparaatsoftware
 • Foutengeheugen uitlezen



eNet stuurafdekking
voor basiselementen LB Management "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 
1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
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Art.nr.

eNet SMART HOME
LB Management

voor de AS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P FM AS 1701
alpine wit P FM AS 1701 WW

voor de A range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit P FM A 1701 WW
zwart FM A 1701 SW
Duroplast gelakt
aluminium P L FM A 1701 AL
champagne P FM A 1701 CH
mokka FM A 1701 MO
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit L FM A 1701 BF WW
zwart L FM A 1701 BF SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
antraciet mat L FM A 1701 BF ANM

voor de CD range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P FM CD 1701
alpine wit P FM CD 1701 WW
bruin FM CD 1701 BR
grijs FM CD 1701 GR
lichtgrijs P FM CD 1701 LG
zwart FM CD 1701 SW
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons L FM CD 1701 GB
platina L FM CD 1701 PT

voor de LS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P FM LS 1701
alpine wit P FM LS 1701 WW
lichtgrijs P FM LS 1701 LG
zwart FM LS 1701 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium P L FM AL 1701
Edelstaal L FM ES 1701
Antraciet (gelakt aluminium) L FM AL 1701 AN
Dark (gelakt aluminium) L FM AL 1701 D
Glanzend Chroom FM GCR 1701
Goudkleurig FM GO 1701
Messing klassiek P FM ME 1701 C
Messing antiek FM ME 1701 AT
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eNet SMART HOME
LB Management

eNet stuurafdekking "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Art.nr.

voor de AS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM AS 1701 P
alpine wit FM AS 1701 P WW

voor de A range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit FM A 1701 P WW
zwart FM A 1701 P SW
Duroplast gelakt
aluminium FM A 1701 P AL
champagne FM A 1701 P CH
mokka FM A 1701 P MO
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit FM A 1701 BFP WW
zwart FM A 1701 BFP SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
antraciet mat FM A 1701 BFP ANM

voor de CD range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM CD 1701 P
alpine wit FM CD 1701 P WW
bruin FM CD 1701 P BR
grijs FM CD 1701 P GR
lichtgrijs FM CD 1701 P LG
zwart FM CD 1701 P SW
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons FM CD 1701 P GB
platina FM CD 1701 P PT

voor de LS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM LS 1701 P
alpine wit FM LS 1701 P WW
lichtgrijs FM LS 1701 P LG
zwart FM LS 1701 P SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium FM AL 1701 P
Edelstaal FM ES 1701 P
Antraciet (gelakt aluminium) FM AL 1701 P AN
Dark (gelakt aluminium) FM AL 1701 P D
Glanzend Chroom FM GCR 1701 P
Goudkleurig FM GO 1701 P
Messing klassiek FM ME 1701 P C
Messing antiek FM ME 1701 P AT
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Art.nr.

eNet SMART HOME
LB Management

eNet bewegingsmelder
Batterijgevoed apparaat voor de aansturing van radiografische eNet actoren

Bedoeld gebruik
 • Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
 • Bedrijf alleen met radiografische actoren voor schakelen of dimmen uit het eNet-systeem
 • Plafondmontage, opbouw in droge ruimtes binnenshuis

 
Producteigenschappen
 • Led voor de signalering
 • Batterijgevoed apparaat
 • Lichtsterktedrempel instelbaar
 • Nalooptijd instelbaar
 • Gevoeligheid in te stellen

 
Met eNet-server instelbaar:
 • Blokkeren van de handmatige inbedrijfname
 • Langere nalooptijd instelbaar
 • Lichtsterktedrempel instelbaar
 • Energiebesparingsniveau
 • Zendgedrag instelbaar

 
Extra functies met eNet-server:
 • Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM)
 • Bedrijf met eNet-server vanaf versie 2.2
 • Update van de apparaatsoftware
 • Foutengeheugen uitlezen

alpine wit FM DW 360 WW

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 6 V
Batterijtype: 4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) alkaline

(niet bij de levering inbegrepen)
Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C
Lichtsterkte-instelling: ca. 5 ... 2.000 lx (en dagbedrijf)
Gevoeligheid: 25 ... 100 %
Nalooptijd: ca. 10 s ... 30 min (met eNet server 60 min)
Montagehoogte: 2,5 m
Detectiehoek: 360°
Detectiebereik:
 Radiale beweging: Ø ca. 5 m 
 Tangentiale beweging: Ø ca. 8 m 
Afmetingen (Ø x H): 103 x 42 mm
Zendbereik in vrij veld: typ. 100 m
Radiofrequentie: 868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Ontvangercategorie: 2
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KNX
eNet SMART HOME

Art.nr.

Smart Control 7
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

 • Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
 • Beeldopslag geïntegreerd in Smart Gateway
 • Verticale of horizontale montage

Aanvullende functies:
 • KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
 • KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
 • De iHaus Server App is vooraf geïnstalleerd; iHaus KNX integratie via IP router  
(art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP interface (art.nr.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
 • eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.0. 
Uitsluitend verticale montage mogelijk.
 • Weerpagina voorgeïnstalleerd
 • Weergave van max. zes IP-camerabeelden
 • Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

Aluminium SC 7.1 AL
zwart SC 7.1 SW

Technische gegevens
Beeldschermdiagonaal: 178 mm / 7,0’’
Resolutie: WSVGA (1024 x 600), led backlight display
Afmetingen afdekraam (B x H): 206 x 150 mm
Verbruik: max. 7 W
Voeding: PoE+ volgens IEEE 802.3at, met Cat5e/Cat6-kabel,  

lengte max. 100 m of 
DC 12 ... 32 V via externe netvoeding  
(art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)

Bedrijfssysteem: Android 6
Processor: Cortex-A53
Werkgeheugen: 2 GB
Massageheugen: 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk  

van het besturingssysteem)
Luidspreker: geïntegreerd
Microfoon: geïntegreerd
USB-poorten: 2 x USB 2.0 

1 x Mini-USB OTG
LAN-aansluitingen: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Omgevingstemperatuur: 0 ... +30 °C

Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 7.1 ..
inbouwmaat (B x H): 202 x 141 mm
inbouwdiepte: 67 mm

SC 7 EBG
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KNX

Smart Control 10
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

 • Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
 • KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
 • KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
 • De iHaus Server App is vooraf geïnstalleerd; iHaus KNX integratie via IP router  
(art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP interface (art.nr.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
 • Weerpagina voorgeïnstalleerd
 • Weergave van max. zes IP-camerabeelden
 • Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

25,6 cm – 10,1’’ SC 10.1

Technische gegevens
Beeldschermdiagonaal: 256 mm / 10,1’’
Resolutie: WSVGA (1024 x 600), led backlight display
Afmetingen afdekraam (B x H): 333 x 200 mm
Verbruik: max. 16 W
Voeding: PoE+ volgens IEEE 802.3at, met Cat5e/Cat6-kabel,  

lengte max. 100 m of 
DC 12 ... 32 V via externe netvoeding  
(art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)

Bedrijfssysteem: Android 6
Processor: Cortex-A53
Werkgeheugen: 2 GB
Massageheugen: 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk  

van het besturingssysteem)
Steekplaats voor geheugenkaart: microSD
Luidspreker: geïntegreerd
Microfoon: geïntegreerd
USB-poorten: 2 x USB 2.0 

1 x Mini-USB OTG (bereikbaar van voorkant)
LAN-aansluitingen: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Omgevingstemperatuur: 0 ... +30 °C

Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 10.1
inbouwmaat (B x H): 315 x 182 mm
inbouwdiepte: 80 mm

SC 10 EBG
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Art.nr.

Smart Control 15
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

 • Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
 • KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
 • KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
 • De iHaus Server App is vooraf geïnstalleerd; iHaus KNX integratie via IP router  
(art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP interface (art.nr.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
 • Weerpagina voorgeïnstalleerd
 • Weergave van max. zes IP-camerabeelden
 • Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

39,6 cm – 15,6’’ SC 15.1

Technische gegevens
Beeldschermdiagonaal: 396 mm / 15,6’’
Resolutie: WXGA (1366 x 768), led backlight display
Afmetingen afdekraam (B x H): 510 x 306 mm
Verbruik: max. 25 W
Voeding: PoE+ volgens IEEE 802.3at, met Cat5e/Cat6-kabel,  

lengte max. 100 m of 
DC 12 ... 32 V via externe netvoeding  
(art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)

Bedrijfssysteem: Android 6
Processor: Cortex-A53
Werkgeheugen: 2 GB
Massageheugen: 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk  

van het besturingssysteem)
Steekplaats voor geheugenkaart: microSD
Luidspreker: geïntegreerd
Microfoon: geïntegreerd
USB-poorten: 2 x USB 2.0 

1 x Mini-USB OTG (bereikbaar van voorkant)
LAN-aansluitingen: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Omgevingstemperatuur: 0 ... +30 °C

Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 15.1
inbouwmaat (B x H): 492 x 288 mm
inbouwdiepte: 80 mm

SC 15 EBG
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Art.nr.

KNX

Smart Control 19
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

 • Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
 • KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
 • KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
 • De iHaus Server App is vooraf geïnstalleerd; iHaus KNX integratie via IP router  
(art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP interface (art.nr.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
 • Weerpagina voorgeïnstalleerd
 • Weergave van max. zes IP-camerabeelden
 • Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

47 cm – 18,5’’ SC 19.1

Technische gegevens
Beeldschermdiagonaal: 470 mm / 18,5’’
Resolutie: WXGA (1366 x 768), led backlight display
Afmetingen afdekraam (B x H): 600 x 345 mm
Verbruik: max. 30 W
Voeding: DC 12 ... 32 V via externe netvoeding  

(art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)
Bedrijfssysteem: Android 6
Processor: Cortex-A53
Werkgeheugen: 2 GB
Massageheugen: 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk  

van het besturingssysteem)
Steekplaats voor geheugenkaart: microSD
Luidspreker: geïntegreerd
Microfoon: geïntegreerd
USB-poorten: 2 x USB 2.0 

1 x Mini-USB OTG (bereikbaar van voorkant)
LAN-aansluitingen: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Omgevingstemperatuur: 0 ... +30 °C

Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 19.1
inbouwmaat (B x H): 582 x 327 mm
inbouwdiepte: 80 mm

SC 19 EBG
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Art.nr.

KNX IP-interface
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

Bedoeld gebruik
 • Verbinding van KNX-apparaten met PC of andere dataverwerkingsapparatuur via IP
 • Bedrijf als data-interface
 • Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdeler

 
Producteigenschappen
 • Ondersteuning van KNX Data Secure vanaf ETS Version 5.7
 • Ondersteuning van KNX IP Secure vanaf ETS Version 5.7
 • Led indicatie voor KNX-communicatie, Ethernet-communicatie en programmeermodus
 • Configuratie via ETS, Telnet of softwaretool
 • SNTP-server, gebufferd
 • Inbedrijfname met display-ondersteuning
 • Max. 8 verbindingen met IP-eindapparaten, bijv. voor tegelijkertijd visualiseren en configureren
 • Galvanische scheiding tussen KNX- en IP-netwerk
 • Vermogensopname max. 1 W

IPS 300 SREG

Technische gegevens
Nominale spanning KNX: DC 21 ... 32 V SELV
Aansluiting KNX: aansluitklem
Stroomverbruik max. 20 mA
Verbruik: max. 1 W
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Aansluiting IP: RJ45-bus
Resolutie: 128 x 64, OLED display
Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C
Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
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Art.nr.

KNX

KNX IP-router
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: IP-router

Bedoeld gebruik
 • Verbinding van KNX-apparaten met PC of andere dataverwerkingsapparatuur via IP
 • Bedrijf als KNX bereik-/lijnkoppelaar of data-interface
 • Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdeler

 
Producteigenschappen
 • KNXnet/IP routing voor communicatie tussen KNX lijnen, bereiken en systemen via het IP netwerk
 • Ondersteuning van KNX Data Secure vanaf ETS Version 5.7
 • Ondersteuning van KNX IP Secure vanaf ETS Version 5.7
 • Doorgeven en filteren van telegrammen op fysisch adres of groepsadres
 • Max. 48 telegrammen per seconde in modus IP Secure
 • Led indicatie voor KNX-communicatie, Ethernet-communicatie en programmeermodus
 • Configuratie via ETS, Telnet of softwaretool
 • SNTP-server, gebufferd
 • Inbedrijfname met display-ondersteuning
 • Max. 8 verbindingen met IP-eindapparaten, bijv. voor tegelijkertijd visualiseren en configureren
 • Uitvalmelding van het KNX-systeem op IP-systeem
 • Galvanische scheiding tussen KNX- en IP-netwerk
 • Vermogensopname max. 1 W

IPR 300 SREG

Technische gegevens
Nominale spanning KNX: DC 21 ... 32 V SELV
Aansluiting KNX: aansluitklem
Stroomverbruik max. 20 mA
Verbruik: max. 1 W
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Aansluiting IP: RJ45-bus
Resolutie: 128 x 64, OLED display
Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C
Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
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Art.nr.

Visu Pro Server
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
inclusief netadapter 

Bedoeld gebruik
 • Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering  
in combinatie met de software JUNG Visu Pro (voorgeïnstalleerd)
 • Bedrijf in lokale IP-netwerken, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen,  
of met statisch IP-adres (IPv4)
 • Tafeluitvoering, montage op DIN-rail DIN EN 60715 is mogelijk
 • Max. omvang van het visualisatieproject zoals het concept/voorbeeld in de JUNG Smart Assistant
 • Verbonden met KNX-bus via interface (art.nr. IPR 200 REG, IPS 200 REG, IPR 300 SREG,  
IPS 300 SREG, 2131 USBS REG, 2131 USBS), niet meegeleverd

 
Producteigenschappen
 • Mini PC zonder ventilator
 • JUNG Visu Pro software voorgeïnstalleerd en vrijgegeven
 • Windows 10 voorgeïnstalleerd
 • Quadcore Intel Celeron processor
 • 4 GB RAM
 • 64 GB intern geheugen, deels door bedrijfssysteem ingenomen
 • 1 x HDMI
 • 4 x USB 3.0
 • 2 x LAN RJ45 (LAN 1: DHCP, LAN 2: statisch IP-adres)
 • De visualisatie is mogelijk met een HTML5 compatibel browser  
(bijv. Chrome, Firefox of Safari in de actuele versie)
 • Toegang van max. 10 verschillende clients is mogelijk

 
Procesaansluitingen
 • KNX-editor
 • instalight-editor
 • Apparaten-editor
 • vitaLED-editor
 • XPL-editor
 • SENEC energieopslag
 • Procesmodel
 • Visualisatie-editor
 • Werkbladgenerator
 • Kalender
 • JUNG Visu Pro Starter

Duits met eurostekker JVP-SERVER-H2
Engels inclusief adapter voor UK en China JVP-SERVER-H2GB



Technische gegevens
Nominale spanning: DC 12 V
Verbruik: typ. 6 W, max. 12 W
Omgevingstemperatuur: −5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur: −25 ... +70 °C
Afmetingen (B x H x D): 168 x 106 x 45 mm
Isolatieklasse: II
Netadapter
 Primaire spanning: AC 100 ... 240 V ~
 Netfrequentie: 50/60 Hz
 Secundaire spanning: DC 12 V SELV
 Secundaire stroom: 2 A
 Isolatieklasse: II
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Algemene leveringsvoorwaarden voor producten en diensten in de elektro-industrie

I. Algemene bepalingen
1)   Voor de rechtsrelaties overeenkomsten tussen de leverancier en oppdrachtgever in
verband met geleverde producten en/of diensten van de leverancier (hierna: “leveringen”
genoemd) gelden uitsluitend deze GL. De Algemene Voorwaarden van de besteller gelden
alleen voorzover de leverancier daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. 
Voor de omvang van de leveringen zijn de wederzijdse overeenkomstige schriftelijke 
verklaringen doorslaggevend.
2)   Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna „documentatie“
genoemd) behoudt de leverancier zich het onbeperkte eigendoms- en vermogensrechte-
lijke auteursrechten voor. De documentatie mag alleen na voorafgaande toestemming van
de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en moet, als de order niet bij de
leverancier wordt geplaatst, op verzoek direct aan de leverancier worden teruggegeven.
De regels 1 en 2 gelden overeenkomstig voor documentatie van de opdrachtgever; docu-
mentatie van de opdrachtgever mag door de leverancier aan de afnemer ter beschikking
worden gesteld.
3)   De opdrachtgever heeft het niet-axclusieve gebruiksrecht op de door de leverancier
beschikbaar gestelde standaard software. De opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke
overeenkomst een veiligheidskopie van de standaardsoftware maken.
4)   Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, mits deze voor de opdrachtgever redelijk en
billijk zijn.
5)   De term „schadevergoedingsclaims“ in deze GL omvat ook vorderingen tot vergoeding
van vergeefs gemaakte kosten.

II. Prijzen, betalingsvoorwaarden en verrekening
1)   De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking en exclusief de telkens geldende wette-
lijke omzetbelasting (BTW).
2)   Heeft de leverancier de opstelling of montage uitgevoerd en is niets anders overeen-
gekomen, dan betaalt de opdrachtgever naast de overeengekomen vergoeding alle nood-
zakelijke bijkomende kosten zoals reis- en transportkosten alsmede andere onkosten.
3)   De opdrachtgever betaalt de rekening zonder aftrek van kosten op de rekening van de
leverancier.
4)   De opdrachtgever kan deze alleen met vorderingen verrekenen die onbetwist of
rechtsgeldig zijn vastgesteld.

III. Eigendomsvoorbehoud
1)   De door de leverancier geleverde producten/diensten blijven eigendom van de leve-
rancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen ten opzichte van de leverancier heeft
voldaan. Voorzover de waarde van alle zakelijke rechten van de leverancier de hoogte van
alle gegarandeerde rechten met meer dan 10 % overschrijdt, wordt aan de leverancier op
verzoek van de opdrachtgever het overeenkomstige deel van de zakelijke rechten vrijge-
geven; de leverancier kan bij de vrijgave kiezen tussen verschillende zakelijke rechten.
2)   Tijdens het eigendomsvoorbehoud is een verpanding of eigendomsoverdracht tot
zekerheid door de opdrachtgever niet toegestaan en is de doorverkoop alleen aan weder-
verkopers in het normale zakelijke verkeer toegestaan en alleen op voorwaarde dat de
wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt of het voorbehoud maakt dat de eigendom
pas op de klant overgaat als deze zijn betalingsverplichtingen heeft nagekomen.
3)   Bij beslagen, beslagleggingen of andere beschikkingen of maatregelen van derden
moet de opdracht-gever de leverancier onmiddellijk informeren.
4)   Bij plichtsverzuim van de opdrachtgever, vooral bij betalingsverzuim, heeft de leve-
rancier, nadat de opdrachtgever een hem gestelde redelijke nalevingstermijn heeft laten
verstrijken, naast terugname ook recht op ontbinding van de overeenkomst; de wettelijke
bepalingen die het stellen van een termijn vereisen, worden daardoor niet aangetast. 
De opdrachtgever is tot teruggave verplicht. De terugname resp. het doen gelden van 
het eigendomsvoorbehoud of het beslag op de voorbehouden producten/diensten door
de leverancier vormt geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij de leverancier dit
uitdrukkelijk heeft verklaard.

IV. Leveringstermijnen; verzuim
1)   Voorwaarde voor de naleving van leveringstermijnen is de tijdige ontvangst van alle
door de opdracht- gever te leveren documentatie, noodzakelijke vergunningen en vrij-
gaven, vooral van ontwerpen, alsmede naleving van de betalingsvoorwaarden en overige
verplichtingen door de opdrachtgever. Als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan,
worden de termijnen overeenkomstig verlengd; dit geldt niet als de leverancier voor de 
vertraging verantwoordelijk is.
2)   Als de niet-naleving van de termijnen te wijten is aan force majeure, bijv. mobilisatie,
oorlog, oproer of andere soortgelijke gebeurtenissen, bijv. staking, blokkering, dan worden
de termijnen overeenkomstig verlengd. Dit geldt ook als de leverancier de producten c.q.
diensten niet tijdig of op de juiste manier ontvangt.
3)   Als de leverancier in verzuim geraakt, kan de opdrachtgever – voorzover hij aanne-
melijk maakt dat hij daardoor schade heeft geleden – een schadevergoeding voor elke 
volledige verzuimweek van telkens 0,5 %, in totaal echter maximaal 5 %, van de prijs van
de gedeeltelijke leveringen eisen die vanwege het verzuim niet (goed) in gebruik konden
worden genomen.
4)   Zowel schadevergoedingsclaims vanwege vertraging van de levering als schadever-
goedingsclaims in plaats van de prestatie die de onder 3. genoemde grenzen overschrij-
den, zijn in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een aan de leverancier
gestelde leveringstermijn, uitgesloten. Dit geldt niet voorzover bij opzet, grove nalatigheid
of wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid sprake is van verplichte
aansprakelijkheid. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen in het kader van de 
wettelijke bepalingen ontbinden voorzover de leverancier voor de vertraging van de leve-
ring verantwoordelijk is. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdracht-
gever is niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen.
5)   De opdrachtgever is verplicht op verzoek van de leverancier binnen een redelijke 
termijn aan te geven of hij vanwege de vertraagde levering de overeenkomst ontbindt of
alsnog levering wenst.

6)   Wordt de verzending of bezorging op verzoek van de opdrachtgever met meer dan
één maand vanaf de verzendklaardatum vertraagd, dan kan voor elke verdere, begonnen
maand een opslagvergoeding van 0,5 % van de prijs van de voorwerpen van de leve-
ringen, in totaal echter maximaal 5 %, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Het bewijs van hogere of lagere opslagkosten staat de contractpartijen vrij.

V. Risico-overgang
1)   Het risico gaat ook bij franco levering als volgt op de opdrachtgever over: 
a)   bij leveringen zonder opstelling of montage, als zij ter verzending zijn afgegeven of zijn
opgehaald. Op verzoek en kosten van de opdrachtgever worden leveringen tegen de
gebruikelijke transportrisico’s verzekerd; 
b)   bij leveringen met opstelling of montage op de dag van overname in het eigen bedrijf
of, voorzover overeengekomen, na probleemloos proefdraaien.
2)   Als de verzending, de bezorging, het begin, de uitvoering van de opstelling of mon-
tage, de overname in het eigen bedrijf of het proefdraaien om redenen waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, wordt vertraagd of als de opdrachtgever om andere
redenen de aanvaarding van de levering verzuimt, gaat het risico op de opdrachtgever
over.

VI. Opstelling en montage
Voor de opstelling en montage gelden, voorzover niets anders schriftelijk is overeen-
gekomen, de volgende bepalingen:
1)   De opdrachtgever moet op zijn kosten het volgende tijdig uitvoeren en ter beschikking
stellen:
a)   alle grond-, bouw- en overige branchevreemde bijkomende werkzaamheden inclusief
de daarvoor benodigde experts, hulpkrachten, bouwmaterialen en werktuigen;
b)   de voor de montage en inbedrijfstelling noodzakelijke gebruiksvoorwerpen en mate-
rialen zoals steigers, hijsmiddelen en andere inrichtingen, brandstoffen en smeermiddelen;
c)   energie en water op de gebruiksplaats inclusief aansluitingen, verwarming en ver-
lichting;
d)   bij de montageplaats voor het bewaren van de machinedelen, apparaten, materialen,
werktuigen etc. voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes en voor het 
montagepersoneel geschikte werk- en verblijfsruimtes inclusief voor de omstandigheden
redelijke sanitaire voorzieningen; verder moet de opdrachtgever ter bescherming van de
bezittingen van de leverancier en van het montagepersoneel op de bouwplaats maat-
regelen nemen die hij ter bescherming van zijn eigen bezittingen zou nemen;
e)   beschermende kleding en veiligheidsvoorzieningen die vanwege de bijzondere
omstandigheden op de montageplaats noodzakelijk zijn.
2)   Voorafgaand aan de montagewerkzaamheden moet de opdrachtgever ongevraagd de
noodzakelijke gegevens over de plaats van niet-zichtbare stroom-, gas- en waterleidingen
of soortgelijke voorzieningen alsmede de plaatselijke statische gegevens ter beschikking
stellen.
3)   Voorafgaand aan de opstelling of montage moeten de voor het uitvoeren van de werk-
zaamheden noodzakelijke materialen en voorwerpen op de opstel- of montageplaats aan-
wezig zijn en alle voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de opbouw zover zijn
uitgevoerd dat zoals afgesproken met de opstelling of montage kan worden begonnen en
zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Aanvoerwegen en de opstel- of montage-
plaats zelf moeten zijn geëgaliseerd en geruimd.
4)   Als de opstelling, montage of inbedrijfstelling door omstandigheden wordt vertraagd
waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, dan moet de opdrachtgever naar redelijk-
heid de kosten voor wachttijd en extra vereiste reiskosten van de leverancier of van het
montagepersoneel vergoeden.
5)   De opdrachtgever moet de leverancier wekelijks direct schriftelijk de duur van de werk-
tijd van het montagepersoneel alsmede de beëindiging van de opstelling, montage of
inbedrijfstelling meedelen.
6)   Eist de leverancier na voltooiing aanvaarding van de levering, dan moet de opdracht-
gever dit binnen twee weken uitvoeren. Gebeurt dit niet, dan geldt de levering als aan-
vaard. De levering geldt ook als aanvaard als de levering – eventueel na afloop van een
overeengekomen testfase – in gebruik is genomen.

VII. Ontvangst
De opdrachtgever mag de ontvangst van leveringen vanwege onbeduidende gebreken
niet weigeren.

VIII. Gebreken van een zaak
Voor gebreken van een zaak is de leverancier als volgt aansprakelijk:
1)   Alle delen of prestaties die een gebrek van een zaak hebben, moeten naar keuze van de leverancier 
gratis worden gerepareerd of opnieuw worden geleverd, voorzover de oorzaak reeds op het moment
van de risico-overgang bestond.
2)   Vorderingen op latere nakoming verjaren 12 maanden na het wettelijke begin van de verjaring;
hetzelfde geldt voor ontbinding van de overeenkomst en verlaging van de vergoeding. Deze termijn
geldt niet voorzover de wet, hier het Duits Burgerlijk Wetboek §§ 438 lid 1 nr. 2 (bouw-
werken en zaken voor bouwwerken), 479 lid 1 (verhaalsvordering) en 634a lid 1 nr. 2 
(bouwgebreken) langere termijnen voorschrijft bij opzet, arglistig verzwijgen van het gebrek
en bij niet-nakoming van een kwaliteitsgarantie. De wettelijke regelingen over afloopbelem-
mering, belemmering en nieuw begin van de termijnen worden daardoor niet aangetast.
3)   Klachten van de opdrachtgever moeten direct schriftelijk worden ingediend.
4)   Bij klachten mogen betalingen van de opdrachtgever worden teruggehouden die 
redelijkerwijs overeenkomen met de ontstane gebreken van een zaak. De opdrachtgever
kan alleen betalingen terughouden als een klacht wordt ingediend waarvan niet kan wor-
den getwijfeld dat deze gegrond is. Een recht van terughouding van de opdrachtgever
bestaat niet als zijn vorderingen wegens gebreken zijn verjaard. Als de klacht ten onrechte
werd ingediend, dan heeft de leverancier het recht van de opdrachtgever te eisen dat hij
de gemaakte onkosten vergoedt.
5)   De leverancier moet de mogelijkheid voor latere nakoming binnen een redelijke termijn
krijgen.



6)   Als de latere nakoming mislukt, kan de opdrachtgever – ongeacht de eventuele onder
10. genoemde schadevergoedingsclaims – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding
verlagen.
7)   Vorderingen wegens gebreken bestaan niet bij een onbeduidende afwijking van de
overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid,
bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang vanwege onjuiste of nalatige
behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerk-
zaamheden, ongeschikte bouwgrond of bijzondere externe invloeden zijn ontstaan waar-
van na de overeenkomst niet was uitgegaan alsmede bij niet-reproduceerbare software-
fouten. Als de opdrachtgever of derden op ondeskundige wijze wijzigingen of reparatie-
werkzaamheden uitvoert, dan bestaan voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen
eveneens geen vorderingen wegens gebreken.
8)   Vorderingen van de opdrachtgever wegens de voor de latere nakoming noodzakelijke
kosten, met name transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor-
zover de kosten hoger worden omdat het voorwerp van de levering naderhand naar een
andere plaats dan de vestiging van de opdrachtgever is gebracht, tenzij de verplaatsing
met het bedoelde gebruik ervan overeenkomt.
9)   Verhaalsvorderingen van de opdrachtgever ten opzichte van de leverancier krachtens
§ 478 BGB (Verhaal van de ondernemer) bestaan slechts voorzover de opdrachtgever met
zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verdergaan dan de wettelijke vorderingen
wegens gebreken. Voor de omvang van deze verhaalsvordering van de opdrachtgever ten
opzichte van de leverancier krachtens § 478 lid 2 BGB geldt verder de bepaling onder 
8 overeenkomstig.
10)   Schadevergoedingsclaims van de opdrachtgever vanwege een gebrek van een zaak
zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij arglistig verzwijgen van het gebrek en bij niet-nakoming
van een kwaliteitsgarantie, bij schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of de
vrijheid en bij door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt plichtsverzuim van de leveran-
cier. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is niet gekoppeld
aan de bovenstaande regelingen. Verdergaande of andere dan in dit artikel VIII geregelde
rechten van de opdrachtgever vanwege een gebrek van een zaak zijn uitgesloten.

IX. Intellectueel eigendom en auteursrechten; juridische gebreken
1)   Voorzover niet anders overeengekomen, is de leverancier verplicht tot levering uitslui-
tend in het land van de leveringsplaats vrij van intellectueel eigendom en auteursrechten
van derden (hierna IE genoemd). Voorzover een derde wegens schending van de IE
terechte vorderingen bij de opdrachtgever indient voor contractueel gebruikte leveringen
door de leverancier, is de leverancier ten opzichte van de opdrachtgever binnen de in 
artikel VIII onder 2 genoemde termijn als volgt aansprakelijk:
a)   De leverancier zal naar eigen keuze op zijn kosten voor de betreffende leveringen een
gebruiksrecht verkrijgen, deze zo wijzigen dat het IE niet wordt geschonden of vervangen.
Kan de leverancier dit niet onder redelijke omstandigheden uitvoeren, dan heeft de
opdrachtgever het wettelijke recht op ontbinding van de overeenkomst of verlaging van 
de vergoeding.
b)   De plicht van de leverancier voor de betaling van een schadevergoeding wordt in 
artikel XI geregeld.
c)   De bovenstaande verplichtingen van de leverancier bestaan alleen voorzover de
opdrachtgever de leverancier onmiddellijk schriftelijk over de door derden ingediende 
vorderingen informeert, een schending niet erkent en de leverancier tegenmaatregelen 
en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Als de opdrachtgever stopt met het
gebruik van de levering vanwege vermindering van de schade of om andere belangrijke
redenen, dan is hij verplicht de derde erop te wijzen dat de stopzetting van het gebruik niet
gelijkstaat aan erkenning van een schending van intellectueel eigendom.
2)   Vorderingen van de opdrachtgever zijn uitgesloten voorzover hij voor de schending van
het intellectueel eigendom verantwoordelijk is.
3)   Vorderingen van de opdrachtgever zijn ook uitgesloten voorzover de schending van
het intellectueel eigendom werd veroorzaakt door speciale instructies vooraf van de
opdrachtgever, door een door de leverancier onvoorspelbaar gebruik of omdat de levering
door de opdrachtgever is gewijzigd of samen met niet door de leverancier geleverde pro-
ducten wordt gebruikt.
4)   Bij een schending van het intellectueel eigendom gelden voor de onder 1 a) geregelde
vorderingen van de opdrachtgever verder de bepalingen in artikel VIII onder 4, 5 en 9.
5)   Als sprake is van overige juridische gebreken, gelden de bepalingen in artikel VIII over-
eenkomstig.
6)   Verdergaande of andere dan de in dit artikel IX geregelde vorderingen van de
opdrachtgever ten opzichte van de leverancier en zijn plaatsvervangers vanwege een 
juridisch gebrek zijn uitgesloten.

X. Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst
1)   Voorzover de levering onmogelijk is, heeft de opdrachtgever het recht schadevergoe-
ding te eisen, tenzij de leverancier niet voor de onmogelijkheid verantwoordelijk is. De
schadevergoedingsclaim van de opdrachtgever is echter beperkt tot 10 % van de waarde
van de gedeeltelijke levering die vanwege de onmogelijkheid niet (goed) in gebruik kan
worden genomen. Deze beperking geldt niet voorzover bij opzet, grove nalatigheid of
wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid sprake is van verplichte
aansprakelijkheid; een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is
niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen. De opdrachtgever blijft het recht houden
de overeenkomst te ontbinden.
2)   Voorzover onvoorspelbare gebeurtenissen in de zin van artikel IV onder 2. de econo-
mische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk wijzigen of aanzienlijke negatieve
gevolgen voor de bedrijfsvoering van de leverancier hebben, wordt de overeenkomstig in
goed vertrouwen aangepast. Voorzover dit economisch verantwoord is, heeft de leveran-
cier het recht de overeenkomst te ontbinden. Als hij van zijn ontbindingsrecht gebruik
maakt, dan moet hij dit de opdrachtgever na inschatting van de ernst van de gebeurtenis
direct meedelen, ook als met de opdrachtgever eerst een verlenging van de levertijd was
overeengekomen.

XI. Overige schadevergoedingsclaims; verjaring
1)   Schadevergoedingsclaims van de opdrachtgever, ongeacht de rechtsgrond, met 
name vanwege niet-nakoming van de verplichtingen van de verbintenis en vanwege
onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.
2)   Dit geldt niet voorzover sprake is van verplichte aansprakelijkheid, bijv. krachtens de
wet op de productaansprakelijkheid, bij opzet, grove nalatigheid of wegens schending van
het leven, het lichaam of de gezondheid of wegens schending van wezenlijke contractuele
verplichtingen. De schadevergoedingsclaim voor schending van wezenlijke contractuele
verplichtingen is echter beperkt tot de normale contractuele, onvoorziene schade, voorzo-
ver geen sprake is van aansprakelijkheid wegens opzet, grove nalatigheid of schending
van het leven, het lichaam of de gezondheid. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel
van de opdrachtgever is niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen.
3)   Voorzover de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, verjaren deze na afloop
van de in artikel VIII onder 2. genoemde verjaringstermijn. Hetzelfde geldt voor vorderingen
van de opdrachtgever ter beperking van de schade (bijv. terugroepacties). Bij schadever-
goedingsclaims volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden de wettelijke 
verjaringsvoorschriften.

XII. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
1)   De enige bevoegde rechtbank, als de opdrachtgever „Koopman“ is, voor alle uit de
overeenkomst direct of indirect voortvloeiende geschillen is de vestigingsplaats van de
leverancier. De leverancier heeft echter ook het recht rechtsvorderingen op de vestigings-
plaats van de opdrachtgever in te dienen.
2)   Voor de rechtsrelaties in verband met deze overeenkomst geldt het Duits materieel
recht, waarbij het Verdrag der Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (CISG) uitgesloten wordt.

XIII. Bindend karakter van de overeenkomst
Bij wettelijke nietigheid van afzonderlijke bepalingen blijven alle overige bepalingen bin-
dend. Dit geldt niet als het vasthouden aan de overeenkomst een ondraaglijke hardheid
voor een partij zou betekenen.
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