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eNet wordt eNet SMART HOME
Twee werelden, één systeem: eNet SMART HOME is ontstaan uit
het bekende radiografische systeem eNet. Het is een verdere
ontwikkeling voor en comfortabele bediening met smartphone,
ter plekke of op afstand, en veilige en volledig versleutelde
communicatie. De basis: de eNet Server. Voor meer veiligheid
en comfort in de toepassing. Voor meer eenvoud in de installatie.

eNet SMART HOME connect

eNet SMART HOME app

Dat is de browser georiënteerde
inbedrijfname interface voor de installateur. Hiermee worden de eNet
zenders en actoren gekoppeld, instellingen vastgelegd of gedefinieerd en
diagnoses uitgevoerd.

De app is beschikbaar in de Android
en de iOS versie en maakt bediening
met een smartphone mogelijk van
de eNet SMART HOME installatie.
Eenvoudige bediening vindt dan
plaats via het thuisnetwerk of op
afstand via het internet.

eNet SMART HOME remote

eNet SMART HOME secure

De woning is altijd onder controle:
ook onderweg heeft de gebruiker
met de eNet SMART HOME app altijd
toegang tot zijn eNet installatie.
Maximaal 8 apparaten kunnen met
één registratie worden gebruikt.

eNet SMART HOME wordt beschermd
door doelgerichte veiligheidsmaatregelen.
Naast de volledig versleutelde radiografische overdracht vallen hier ook databeveiliging, de server in Duitsland en beveiliging tegen manipulatie onder.
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Sterke alliantie.

Eenvoudig.

Mobiel.

Veilig.

Comfortabel.

Om de gebruiker van eNet SMART HOME extra toegevoegde
waarde te bieden, zetten wij in op een alliantie van sterke partners.
Gezamenlijk met andere merkfabrikanten bouwen wij daarom
het eNet systeem in zijn volle functionaliteit consequent uit.

eNet SMART HOME komt tegemoet aan alle
eisen van modern gebouwbeheer. Doordat de
componenten van de verschillende fabrikanten uit de alliantie in één netwerk zijn opgenomen heeft de gebruiker het maximale aantal
slimme oplossingen ter beschikking. Zo kan
hij niet alleen verlichting en zonwering regelen
met eNet, maar ook zijn verwarmingssturing.

Kwaliteit verenigd in een toekomstzekere systeemstandaard. Alle functies omvattend te
gebruiken met een app. En: deskundig advies,
geïnstalleerd en onderhouden door vakmensen. Daarbij kan eNet altijd geactualiseerd
worden en worden aangepast aan nieuwe
omstandigheden.
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Duidelijke voordelen.
eNet SMART HOME ondersteunt met zijn systematische
opbouw niet alleen de elektrotechnische vakman, maar ook de
opdrachtgever en de verbouwer. En ook architecten profiteren
van de voordelen van dit slimme radiografische systeem.
DE VAKMAN
Een ontwikkelend en toekomstzeker systeem
zorgt voor klantenbinding.
Snelle installatie van de bekende componenten
en eenvoudige inbedrijfname door browsergeoriënteerde tool.
Toekomstperspectief: integratie van nieuwe
toepassingen in bestaande installaties.
Principe van de alliantie: gevestigde fabrikanten
als partner vergroot de mogelijkheden.

Servicegericht: opbouw van klantencontact
vanaf het eerste advies tot aan de uitbreiding
achteraf.
Vertrouwensbasis: gegevensbeveiliging als
overtuigend argument voor de klant.
Toepassingen zoals tijdschema‘s en groepsfuncties kunnen door de klant zelf worden
vastgelegd met de app.
Desgewenst kan de eNet installatie in overeenstemming met de klant ook op afstand
benaderd worden.

OPDRACHTGEVER/VERBOUWER
Niet alleen het koophuis, maar ook de huurwoning of de nieuwe uitbouw kunnen worden
uitgerust met eNet.

Vertrouwensbasis: versleutelde communicatie
en software updates maken de installatie
duurzaam en veilig.

Toekomstperspectief: eNet past zich flexibel
aan aan het leven, ook bij veranderende
omstandigheden of verhuizing.

Werking: een eenvoudig te bedienen systeem
voor alle leeftijden.

Principe van de alliantie: een kwaliteitssysteem
met componenten van merkfabrikanten.
Servicegericht: geschoolde vakmensen als
aanspreekpartner voor advies, planning,
uitvoering en onderhoud.

Intuïtieve bediening: middels een app is
eenvoudige bediening overal vandaan
gewaarborgd.
Weinig installatiewerk zorgt voor minder kosten.

ARCHITECT
Kwaliteitssysteem voor iedere type woning;
eenvoudig aanpassen achteraf van bestaande
woningen.
Toekomstprincipe: bescherming van de investering door een toekomstzekere systeemstandaard.

Principe van de alliantie: kwaliteitsgarantie van
de sterke partners in de eNet alliantie.
Servicegericht: samenwerking met competente
partners, die niet alleen het systeem, maar ook
het hele project begrijpen.
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Eenvoudige inbedrijfname.
RUIMTES AANMAKEN
eNet SMART HOME connect
Browsergeoriënteerde inbedrijfname interface

Eerst worden de ruimtes of kamers van een project
aangelegd. Deze kunnen vrij benoemd worden. Een
zorgvuldige structuurplanning is hierbij belangrijk,
omdat deze 1 op 1 in de visualisatie wordt weergegeven.

APPARATEN ZOEKEN EN RUIMTES TOEWIJZEN
Om apparaten in de eNet installatie aan een project
toe te voegen, volgt het ‚apparaten zoeken‘. Zo worden
alle apparaten gevonden en getoond die zich in de
inleermodus bevinden of die in de laatste minuut
zijn voorzien van spanning. Aansluitend kunnen de
apparaten aan ruimtes toegewezen worden en
kunnen de kanalen van het apparaat passend bij
hun toepassing individueel benoemd worden.

VERBINDINGEN MAKEN
Nu worden actor- en sensorkanalen aan elkaar
toegewezen en functioneel met elkaar verbonden.
De op deze manier gekoppelde apparaten
communiceren bij bediening direct met elkaar, wat
zorgt voor een feilloze en gedegen communicatie.

De browsergeoriënteerde inbedrijfname interface eNet SMART
HOME connect is al in de server opgenomen. Hiermee vinden
apparaat-, functie- en installatietoewijzingen eenvoudig plaats
via een PC. Ook de documentatie en bewerking van aangelegde
projecten zijn eenvoudig te maken. Zodra computer en eNet server
met elkaar verbonden zijn, kan de applicatie direct gestart worden.

PROJECTEN VASTLEGGEN EN EXPORTEREN
Bij de laatste stap worden de projecteringsgegevens
in de apparaten vastgelegd. De appvisualisatie wordt
automatisch gegenereerd. Bovendien kan de installateur
het project exporteren, en als back up gebruiken of als
concept voor volgende projecten.
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eNet SMART HOME app
Gratis voor iOS en Android

RUIMTEOVERZICHT
Alle ruimtes met functies tonen

INTUÏTIEVE BEDIENING
Alle functies eenvoudig weergeven en regelen

SCÈNES
Functies weergeven in comfortscènes

ALS-DAN-FUNCTIES
Gebeurtenisafhankelijke functies zelf instellen

TIJDSCHEMA
Tijdgestuurde functies instellen

FUNCTIES UITVOEREN
Alle functies individueel met een tip van de
vinger bedienen

Alles onder controle
met uw smartphone.
eNet SMART HOME overal vandaan bedienen? Eenvoudig met de
app - hetzij in de eigen WLAN omgeving of via toegang op afstand.
Inclusief gezamenlijke instellingen rondom uw Smart Home. Basis:
de eNet Server. Daarmee kan de gebruiker naast het uitvoeren van
enkelvoudige functies en scènes, ook zelf tijdschema‘s, als-dan
functies, energiemanagement en toegangsrechten vastleggen.
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Thuis of onderweg: met de eNet SMART HOME app en remote
heeft de gebruiker zijn woning altijd onder controle. Zodra de
eNet toegang op afstand eenmaal geactiveerd is, kunt u uw
Smart Home overal vandaan bedienen. De interface is altijd
aangepast aan iOS of Android - zo blijft het beheer en de bediening zoals de gebruiker gewend is daarom ook volledig intuïtief.
Of de gebruiker nu gewoon thuis is, of op een strand in de Stille
Zuidzee. Overigens: tot max. acht apparaten kunnen gebruikt
worden met één eNet SMART HOME registratie.

eNet SMART HOME gewoon overal.
Veilige communicatie:
De informatiebeveiliging
van de toegang op
afstand eNet SMART
HOME (backend APl) is
gecheckt door de VDE.
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Veilige communicatie.
eNet SMART HOME secure
Veiligheidsmaatregelen voor data

Veiligheid van data is vandaag de dag belangrijker dan ooit.
Daarom heeft dit bij eNet SMART HOME prioriteit en wordt
door een scala aan maatregelen gewaarborgd. Voor meer
veiligheid en een goed gevoel bij de gebruiker.

VOLLEDIG VERSLEUTELDE
RADIOGRAFISCHE OVERDRACHT

SERVER DUITSLAND

In lokaal netwerk net zoals bij toegang op
afstand

Databeveiliging volgens Duits recht

BEVEILIGING TEGEN MANIPULATIE

INDIVIDUELE APPARAATSLEUTEL

Blokkade van de programmeerfunctie op
apparaten

Automatisch toegewezen individuele sleutel
- zonder handmatige ingave

Al het radiografische verkeer tussen apparaten
in het eNet SMART HOME systeem is versleuteld,
net zoals bij de toegang op afstand. Alle
internetdiensten worden bovendien alleen via
servers afgehandeld, die hun standplaats in
Duitsland hebben. Na inbedrijfname en het
activeren van alle veiligheidsmaatregelen
kunnen wijzigingen in de installatie alleen
door een geautoriseerde gebruiker plaatsvinden,

via een inbedrijfname-interface die met een
wachtwoord beveiligd is. Al het versleutelen
gebeurt via individuele apparaatsleutels,
die noch voor de installateur, noch voor de
gebruiker zichtbaar zijn. De eNet security
Cloud Service stelt de benodigde sleutel
beschikbaar, zodat deze noch handmatig
ingegeven, noch bijv. per QR-code gescand
hoeft te worden.
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eNet en eNet SMART HOME.

Kenmerken en eigenschappen.

eNet en eNet SMART HOME staan voor de beide methodes van
opbouw in de moderne, radiografische elektrotechnische installatie.

eNet en eNet SMART HOME kenmerken zich door verschillende
eigenschappen, die deels overkoepelend en deels ook
methodegebonden zijn. Hier een overzicht:

eNet

eNet SMART HOME

Versleutelde communicatie 		

–

ü

Handmatige inbedrijfname		

ü

–

Inbedrijfname met
eNet SMART HOME connect		

–

ü

Bedienen met smartphone 	eNet IP-Gateway App
(Vereist: IP-Gateway)
Scènes:
Afroepen		
Waarde wijzigen		
Apparaten toevoegen/verwijderen

ü
ü
–

ü
ü
ü

Automatische functies:
Als-dan-functies		
Tijdsturing 		

–
–

ü
ü

Apparaatparameter instellen

(Configuratie via
eNet Server mogelijk)

ü

Vergrendelfuncties

(Alleen met handzender met display)

ü

Drempelwaardefuncties

(Alleen met zonne-/
schemersensor)

ü

Dwangmatig sturen

(Alleen met handzender met display)

ü

Buitensluit beveiliging

(Alleen met handzender met display)

ü

Software updaten 		

–

ü

Projectgegevens beveiligen 		

–

ü

Project documenteren 		

–

ü

Telegrammen vastleggen 		

–

ü

Signaalkwaliteit meten
Geoptimaliseerd voor zowel nieuwbouw als renovatie past het zich aan aan alle wensen. Daarbij
is eNet de technische standaard voor de radiografische koppeling en biedt tegelijk de basis, die
door het toevoegen van een eNet server tot de eNet SMART HOME wereld kan worden verheven.

eNet SMART HOME app

(Alleen met diagnoseapparaat)

Toegang op afstand via app 		

–

ü
ü
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AS 500

eNet in JUNG Design F 40.

A CREATION

Esthetisch design ontmoet eenvoudige bediening: de
eNet F 40 wandzender in vlakke bouwvorm zet in op
echte materialen en grote tasters voor comfortabele
bediening.

Standaardprogramma in wit

Met glazen raam in alpine wit

CD 500

LS 990

In platina (geanodiseerd aluminium)

Metaalvariant in Aluminium

Grote tasters kenmerken het design van de F 40 wandzender in de uitvoeringen 1- tot 4-voudig.
Met duidelijke symbolen worden de functies als vanzelf verklaard - eenvoudig te maken met
de Graphic Tool via jung.de/gt. Verkrijgbaar in de uitgebreide designmogelijkheden van de
AS-, A-, CD- en LS range.

1-voudig

2-voudig

3-voudig

4-voudig
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WANDZENDER IN LES COULEURS® LE CORBUSIER
Wereldwijd exclusief in 63 kleuren

AS 500

A CREATION

Scène

Standaardprogramma in alpine wit

Met glazen raam in zwart

CD 500

LS 990

Scène

In zwart kunststof

eNet in JUNG Design F 50.

Tijdloos in Aluminium

Op het beknopte infovlak biedt de F 50 wandzender genoeg ruimte voor het aanduiden van
de functies via de Graphic Tool. De bediening gaat dan eenvoudig via de tasters aan de
zijkanten. In het uitgebreide JUNG design slaan zij in elke ruimte een goed figuur.

Wanneer de bediening intuïtief is vanuit het design: de eNet
wandzender F 50. Hoogwaardige materialen en duidelijke
vormen vullen het concept stijlvol aan. Zij kunnen eenvoudig
daar geplaatst worden waar gewenst.
1-voudig

2-voudig

3-voudig

4-voudig
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Door de slimme en energiezuinige
tado° verwarmingsturing kunnen in
eNet SMART HOME alomvattende
functies gerealiseerd worden. Zo
gaat bij het verlaten van het huis, de
verwarming automatisch naar een
verlaagde stand, rolluiken worden
naar beneden gelaten en de verlichting wordt in alle kamers uitgeschakeld.

Slimme temperatuursturing.
TADO° SLIMME THERMOSTAAT PROFESSIONAL
De slimme thermostaat stuurt de vloerverwarming of de verwarmingsinstallatie afhankelijk van aanwezigheid, weer en tijdschema.
Daarbij maken slimme thermostaten het mogelijk om meerdere
zones aan te sturen. Met de app heeft de bewoners altijd de controle
over zijn verwarming. Dat betekent comfort, zekerheid - en een
besparing van maximaal 31% op de verwarmingskosten.
TADO° SLIMME RADIATORTHERMOSSTAAT PROFESSIONAL
Een bestaande thermostaatknop kan eenvoudigweg worden vervangen door een slimme radiatorthermostaat. De intuïtieve bediening op
het apparaat zelf of mobiel met de app maken de aansturing van de
verwarming eenvoudiger, efficiënter en comfortabeler.

TADO° EXTENSION KIT PROFESSIONAL
De Extension Kit is nodig om de slimme thermostaat aan een
weersafhankelijke verwarming zonder kamerthermostaat aan
te sluiten, of voor draadloze kamerthermostaten. Hij functioneert
dan als draadloze ontvanger van de verwarmingsinstallatie.

eNet INTEGRATIE VAN tado° PRODUCTEN

WLAN
eNet
Radiografisch

tado° slimme
thermostaten
JUNG eNet Server

Alle tado° Professional apparaten communiceren draadloos met de internetbridge, die in de router wordt
gestoken en die zich koppelt met het internet en met de eNet Server. De verwarming kan aansluitend met
de eNet app, de eNet zender of met de tado° Automatik bediend worden.
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eNet Server
De basis van eNet SMART HOME

Het hart van het systeem.
De eNet Server is het centrum van eNet SMART HOME. Hij
maakt het programmeren mogelijk, de visualisatie en het
aansturen van alle functies. En hij koppelt alle eNet apparaten.
Zijn geïntegreerde software eNet SMART HOME connect dient
als inbedrijfname tool voor de gehele installatie.
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De eNet zenders.

ENERGIESENSOREN

In verschillende bouwvormen, afhankelijk van hun toepassing,
overtuigen de eNet zenders met functionaliteit en bediencomfort.
Zo heeft de gebruiker zijn woning onder controle.

De energiesensoren worden gebruikt voor het
meten van vermogen en voor energieverbruikscontrole. De weergave van het verbruik gebeurt
middels de eNet app op de smartphone.

Radiografische
energiesensor

WANDZENDER
De wandzender in JUNG design in de uitvoeringen 1- tot 4-voudig voor de overdracht van schakel-,
dim-, jaloezie- en scènebevelen: met hun vlakke bouwvorm worden ze eenvoudig op de
gewenste plaats geplakt - op stucwerk, hout of glas.

Radiografische
energiesensor als
tussenstekker

Radiografische
energiesensor
4-kanaals REG

ZONNESENSOR
Zonweringfunctie, schemerfunctie en temperatuurafhankelijke zonwering: de draadloze,
zonnecel gevoede zonnesensor meet lichtsterkte
en temperatuur.

GATEWAY RADIOGRAFISCHE
TUSSENSTEKKER EN REPEATER
F 40 4-voudig

F 50 4-voudig

HANDZENDERS
Met de handzenders in vier uitvoeringen worden de functies en scènes in het hele huis “op afstand
bestuurd“. De handzender met display informeert in duidelijke tekst over de actuele status en is met
zijn grote tasters gemakkelijk te bedienen. Daarnaast zijn er drie andere varianten zonder display.

Deze Gateway koppelt eNet met JUNG Funkmanagement: ideaal voor aanpassingen
achteraf en uitbreiding van bestaande
Funkmanagement installaties. De repeater
daarentegen vergroot de reikwijdte van de
radiografische eNet signalen.

Gateway radiogra- Repeater
fische tussenstekker*

UNIVERSELE ZENDER
Met de compacte universele zender worden
gewone 230-Volt schakelaars radiografisch.

IP-GATEWAY*

Met display*

4-kanaals

* Niet compatibel met eNet SMART HOME

2-kanaals

1-kanaals, toggle

In combinatie met de IP-Gateway App dient dit
apparaat voor het sturen van eNet actoren via
smartphone. Alleen geschikt voor gebruikt in
de eigen WLAN omgeving.
* Niet compatibel met eNet SMART HOME
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De eNet ontvangers.

SCHAKELACTOR TUSSENSTEKKER

Ook de eNet ontvangers zijn beschikbaar in verschillende
uitvoeringen. Deze kunnen worden ingezet afhankelijk van
hun toepassing en van plaatselijke omstandigheden.

In de bouwvorm van een tussenstekker vormt de
schakelactor een flexibel inzetbare oplossing voor
het schakelen van verlichting.

RADIOGRAFISCHE SYSTEEMAFDEKKINGEN

ACTOREN VOOR DIN-RAIL

Met de radiografische systeemafdekkingen
worden componenten uit het beproefde
JUNG Licht- en Jaloeziemanagement in eNet
opgenomen.

Voor eenvoudige eenmans inbedrijfname hebben de eNet REG actoren voor inbouw in een
(verdeel-)kast een bedrijfsstandenschakelaar, handbediening en bijbehorende leds.

Systeemafdekking
Lichtmanagement

Systeemafdekking
Jaloeziemanagement

INBOUWACTOREN
Bij de eNet inbouwactoren kan de bedrijfsstand gewoon via een schakelaar worden ingesteld.
De compacte bouwvorm is ideaal voor inbouw in een inbouwdoos of in de eNet inbouwadapter
voor minibehuizing, in bijvoorbeeld verlaagde plafonds. Met de inbouwadapter voor minibehuizing
is ook montage in een verdeelkast mogelijk.

Schakel-/pulsactor

Schakel-/pulsactor

Schakel-/pulsactor

1-kanaals

1-kanaals potentiaalvrij

2-kanaals

Universele leddimmer
1-kanaals

Jaloezie-actor

Stuureenheid
1 - 10 Volt

Stuureenheid DALI

Universele leddimmer
1-kanaals

Schakel-/pulsactor 8-kanaals

Jaloezieactor

Schakel-/pulsactor
1-kanaals

Centrale ontvanger

Jaloezieactor 4-kanaals

Universele leddimmer 4-kanaals
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Leven in een eNet SMART HOME.

´S NACHTS GEDIMD LICHT IN BADKAMER EN GANG
Bij de nachtelijke gang naar de badkamer wil niemand in te fel licht lopen. De oplossing: tijdgestuurd wisselen in de gang en de badkamer „Daglicht“ en gedimd „Nachtlicht“ elkaar af. Wordt
op de bovenste knop op de eNet wandzender gedrukt, dan schakelt de scène „daglicht“ de
verlichting op 100% in. Met de onderste knop wordt in de regel de „Verlichting uit“ opgeroepen.
De ingestelde tijdsturing activeert om 23:00 uur „Nachtverlichting“, om 6:00 uur wordt dan weer
„Daglicht“ geactiveerd. Zo eenvoudig is het.

WEERGAVE VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN BELASTINGAFHANKELIJKE SIGNALERING
Iedereen kent het: de wasmachine in de kelder heeft zijn programma doorlopen en in de woonkamer
merkt niemand dat. De oplossing: aan het einde van het wasprogramma signaleert een lampje in de
woonkamer, aangestuurd door een radiografische eNet schakelactor als tussenstekker in combinatie
met een als-dan-functie. Deze wordt ingeschakeld, zodra het wasprogramma klaar is en zijn stroomverbruik zakt onder de 1 W. Daarbij is de weergave van het verbruik op een smartphone mogelijk.

eNet wandzender
2-voudig

eNet Server

eNet Server

eNet SMART
HOME app

eNet Server

eNet schakel-/pulsactor
1-kanaals

eNet SMART
HOME app

eNet handzender
4-kanaals

ENET ACTOREN IN VERDEELKASTEN
De eNet actoren sturen de verbruiker aan. In de REG-uitvoering „verdwijnen“ zij in de verdeler en
doen vanuit daar hun werk. De bediening van de functies gebeurt dan naar keuze middels de
eNet SMART HOME app op smartphone of via een handzender. Zo kan niet alleen de buitenverlichting, maar kunnen ook markiezen, een fonteintje in de tuin of een garagedeur aangestuurd
worden.

eNet SMART
HOME app

© JENS KALLFELZ

eNet universele
leddimmer 1-kanaals

Radiografische eNet
energiesensor tussenstekker

Radiografische eNet
schakelactor tussenstekker

eNet Server

eNet SMART
HOME app

Radiografische eNet
wandzender 2-voudig

Universele eNet
leddimmer 1-kanaals

WANDZENDER BIJ DE ENTREE MET SCÈNES VOOR “CENTRAAL UIT“ EN “THUISKOMEN“
Zijn alle lampen echt uitgeschakeld? Hiervoor geldt: of elke ruimte in huis steeds weer nalopen of
leven in een eNet SMART HOME. Want daar kan bij het verlaten van de woning alle verlichting
met een wandzender met een “centraal-uit“-scène uitgeschakeld worden. Daarnaast kan er een
welkoms-scène geprogrammeerd worden die bij thuiskomst de basisverlichting aanschakelt.
Natuurlijk ook met de app te bedienen.
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Nog meer eNet SMART HOME.
Nadere informatie over de producten, technische gegevens
en scholingsmogelijkheden: voor eNet SMART HOME bestaan
uitgebreide voorzieningen voor de vakman.

JUNG ACADEMIE
De eerste stap naar eNet servicepartner bestaat uit deelname aan de eNet SMART HOME
basisscholing. Die kan naar keuze ter plekke bij Hateha B.V. of als online scholing middels tutorials
gevolgd worden. U certificeert zich als eNet SMART HOME servicepartner als u aan het einde van
de basisscholing een kort examen succesvol doorloopt. Hiermee profiteert u van vele voordelen.
jung.nl/academie

JUNG WEBSITE
Op de JUNG website is alle informatie over
eNet SMART HOME te vinden, inclusief brochures, beelden en persartikelen, om te
downloaden. Gestructureerd voorbereid en
geïllustreerd.
JUNG.NL

Voorzieningen van de eNet alliantie:
eNet SMART HOME brochure
Deze brochure biedt de elektrotechnische
vakman een overzicht van eNet SMART HOME
en de mogelijkheden, die dit hem op dit gebied
worden geboden inzake klantenaquisitie en
klantenbinding. Natuurlijk inclusief alle informatie
over het thema „eNet servicepartner“.

JUNG ONLINE CATALOGUS
De losse artikelen zijn in de online-catalogus
van JUNG opgenomen en kunnen worden
bekeken of gedownload. Handleidingen,
bestekteksten, databladen, productdocumentatie en meer vindt u onder de Info-button
met een klik van uw muis.
jung-catalogus.nl

eNet SMART HOME systeemhandboek
Het uitgebreide systeemhandboek beantwoordt
alle vragen, die de elektrovakman over eNet
SMART HOME kan hebben. Het idee en het
systeem worden uitvoerig beschreven - aan
de hand van afzonderlijke bouwstenen,
technische informatie/ functionele procedures
en duidelijke voorbeelden.

JUNG CATALOGUS APP

eNet SMART HOME Homepage

Met de JUNG Catalogus App heeft u altijd toegang tot de eNet productinformatie. Hij bevat
een overzicht van het complete productportfolio, inclusief technische gegevens. In de versie voor smartphone is een QR-code scanner
geïntegreerd. Daarmee kan de QR-code van
het etiket op de JUNG verpakking gescand
worden, en wordt de gebruiker direct naar het
artikel in de Online-Catalogus doorgelinkt.

Op de eNet SMART HOME website staat de hele
inhoud van de folder en het systeemhandboek - inclusief nadere informatie, links en de
scholingsmogelijkheden voor eNet servicepartners.
enet-smarthome.nl

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-215
Fax
+49 2355 806-254
international@jung.de

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

Vertegenwoordiging voor België:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE
HANDELSONDERNEMING B.V.

STAGOBEL ELECTRO

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
Fax
+31 71 3413559
jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België
Telefoon +32 09 3818500
Fax
+32 09 3818501
info@stagobel.be
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