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Gewoon slim

Het JUNG KNX touchdisplay Smart Panel 8  

is de oplossing voor de visualisatie van uw 

KNX-systeem – zonder extra server. Op een 

centrale plek aan de wand of decentraal 

met tablet of smartphone als afstandbe-

diening in het lokale netwerk: het JUNG 

Smart Panel 8 biedt talrijke mogelijkheden 

om uw KNX-systeem intuïtief te bedienen.

De gebruikersinterface van het Smart Panel 8   
is ook verkrijgbaar voor smartphones en  
tablets: Smart Vision kan in de App Stores  
worden gedownload.

Grafische gebruikersinterface Smart Vision  

voor de bediening van KNX-apparaten.

Afstandbediening via de JUNG-app    

Smart Vision voor smartphone of tablet.

Stand-alone oplossing waarvoor geen 

extra server nodig is.

Volledige en kostenefficiënte visualisatie 

van KNX.

JUNG.NL/SP8
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Smart Vision beschikt zowel over een lichte als een donkere 
lay-out. Zo kunt u de lay-out altijd aanpassen, helemaal 
volgens uw eigen smaak en afgestemd op uw interieur. 

Het JUNG Smart Panel 8 kan verticaal  
of horizontaal worden gemonteerd. 

Licht of donker Rechtop of liggend
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HOOFDMENU

JUNG Smart Vision is de app voor de KNX-visuali-

satie van het Smart Panel 8. Op het eerste niveau 

worden ruimtes c.q. kamers weergegeven. Hier 

ziet u maximaal zes ruimtes. Bij verticaal scrollen 

worden aanvullende ruimtes weergegeven; bij 

horizontaal scrollen wordt de eerste ruimte resp. 

de laatste ruimte weergegeven. Natuurlijk kunt 

u een ruimte ook direct selecteren. Daar ziet u 

dan de daarin aangemaakte elementen resp. 

functies.

RUIMTEOVERZICHT

In het ruimteoverzicht ziet u functies zoals ver-

lichting dimmen, verwarming inschakelen,  

jaloezieën omlaag bewegen en nog veel meer.  

Op de eerste tegel wordt de ruimte zelf met  

naam en centrale functies weergegeven.  

Door op een element te klikken, komt u in  

het detailoverzicht terecht.

ELEMENTEN

De weergave van een afzonderlijk element is  

het meest gedetailleerde niveau binnen de 

Smart- Vision-hiërarchie. Hier kunt u gemakkelijk 

en overzichtelijk functies bedienen, de status  

aflezen, de astrofunctie inschakelen, etc. Met  

elk Smart Panel 8 kunnen in totaal max. 300  

elementen of ruimtes worden aangemaakt. De weergave van Smart Vision 
is dankzij de grote symbolen en 
letters duidelijk en overzichtelijk. 

Intuïtief en slim
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Sensoren en functies

De functies van het Smart Panel 8 zijn precies 

afgestemd op de gebouwvisualisatie. Van  

de intuïtieve lichtregeling via temperatuurre-

geling, zonwering en muziek, tot de bediening 

van scènes en tijdschakelingen. Alles wat in 

uw KNX-systeem is geïnstalleerd, kunt u met 

het Smart Panel 8 visualiseren en aansturen. 

De overzichtelijke gebruikersinterface van 

Smart Vision maakt het dankzij de grote picto-

grammen en de duidelijke functietoewijzing 

bijzonder gemakkelijk.

Verlichting schakelen, dimmen of de kleur  
veranderen: de lichtregeling is intuïtief.

Altijd ideale omstandigheden: regel  
de zonwering precies zoals u dat  
wenst met het Smart Panel 8.

1   RUIMTEOVERZICHT

Overzichtelijke weergave in de app Smart Vision: 
hier worden ruimtes en elementen als grote tegels 
weergegeven. 

2   NAVIGATIE

Op de navigatieregel hebt u snel toegang tot het 
ruimteoverzicht, instellingen, favorieten of de laatst 
gemelde gebeurtenissen. 

3   SENSOREN

Een naderings- en een lichtsterktesensor detecte-
ren wanneer u voor het panel staat en stellen de 
helderheid van het display in, afhankelijk van de 
omgevingslichtsterkte.

4   ALTIJD GEÏNFORMEERD

Belangrijke gebeurtenissen worden als pop-up- 
berichten weergegeven. Indien nodig klinkt er     ook 
een signaaltoon. Pop-up-berichten worden naar 
het panel en de smartphone gezonden. 

5   FUNCTIES

De functies zijn als elementen (pictogrammen) 
aangemaakt. Deze kunt u hier direct oproepen. 

6   HOME BUTTON

De fysieke knop schakelt het Smart Panel 8 aan  
en uit. De knop kort indrukken roept de Launcher 
op (pag. 14). 

Optimaal geregeld: dankzij verschillende opties wordt altijd de juiste temperatuur gekozen.

3 41 2

5 6
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Wakker geworden

Dankzij de naderingsherkenning wordt het Smart 

Panel 8 uit zijn slaapstand 'wakker geschud',  

zodra u ervoor staat. Dat bespaart energie en  

alle functies zijn toch direct beschikbaar. 
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Precies volgens schema Gecombineerd in reeksen 

Eenvoudig en ongecompliceerd: tijdschema's  

voeren functies zoals verlichting inschakelen 

of  rolluiken omlaag bewegen op bepaalde  

tijdstippen  uit. Zo gaan bijvoorbeeld elke 

 morgen om 8.00 uur de rolluiken omhoog  

en 's avond om 19.30 uur wordt de buiten-

verlichting ingeschakeld. Tijdschema's zijn  

te vinden in de detailoverzichten van een  

element. In het Smart Panel 8 kunnen tot  

125 elementen met telkens maximaal tien  

opdrachten worden opgeslagen.

Bij deze soort automatische besturing gaat 

het om het na elkaar uitvoeren van verschil-

lende functies: na een druk op de knop wordt 

bijvoorbeeld de verlichting ingeschakeld, 

daarna gaan de jaloezieën omlaag en ten 

slotte wordt uw eigen playlist gestart. Deze 

reeksen maakt u voor elke ruimte aan – net 

zoals een element. Bovendien kunt u tijd-

schema's aan reeksen toewijzen zodat deze 

volautomatisch worden uitgevoerd. 
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Schakelcentrale

Het hart van het Smart Panel 8 is de 

 Launcher. Hier kunt u andere apps zoals 

QuickSupport, Screencleaner of JUNG- 

camera starten. Bovendien installeert 

u hier updates of roept u via het logo 

rechtsboven de instellingen van het panel 

op. Om de Launcher op elk gewenst 

moment op te roepen, drukt u kort op  

de Home button in het midden onderaan 

de rand van het Smart Panel 8.
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In het Smart Home In het Smart Building

Woon-, kinder- of slaapkamer Bar of restaurant

Collegezaal HotelreceptieTerras

Dankzij de eenvoudige bediening en duidelijke 

visualisatie is het Smart Panel 8 bij uitstek ge-

schikt voor het Smart Home. U kunt de diverse 

ruimtes helemaal volgens uw behoeften aan-

maken en van functies (de zgn. elementen) 

voorzien. Moet 's avonds in de woonkamer 

“automatisch de jaloezie omlaag gaan en 

de verlichting worden ingeschakeld? Met een 

reeks of scène is dat geen enkel probleem. 

Met het Smart Panel 8 wordt ook energie  

bespaard, omdat de verwarming alleen is 

ingeschakeld wanneer er iemand thuis is. 

Het Smart Panel 8 is ook geschikt voor com-

merciële ruimtes. De geautomatiseerde 

klimaatinstallatie in de vergaderruimte, de 

per fecte sfeerverlichting aan de bar, de ideale 

verhouding van licht en schaduw op kantoor: 

met bijpassende elementen, logica's en tijd-

schema's zorgt het Smart Panel 8 ook in de 

werkomgeving voor bijzonder veel comfort. 

Het overzicht van afzonderlijke ruimtes kan 

in de gebruikersinterface JUNG Smart Vision 

worden uitgeschakeld.

Kantoor of vergaderruimte

Veilig gevoel dankzij  

aanwezigheidssimulatie Aangepaste temperatuur met  

automatische klimaatregeling. 

Energie besparen met behoefte - 

afhankelijke automatisering

Optimale sfeerverlichting met  

ge dimde verlichting en RGBW- 

lichtkleurregeling

Comfortabeler wonen  

met intelligente KNX-techniek
Op de behoefte afgestemde zonwering 

volgens tijdschema en astrofunctie

Eetkamer of keuken

Garage
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Afstandsbediening

Scan de QR-code en down-
load JUNG Smart Vision. 

Op de bank, vanuit de keuken, in de tuin: met de smartphone-   

en  tablet-app Smart Vision stuurt u het Smart Panel 8 aan via 

uw lokale netwerk.

Mededelingen over belangrijke informatie  

zoals een geopend raam tot aan de besturing 

van functies. De app is geoptimaliseerd voor 

uw mobiele apparaat en ondersteunt de ver-

ticale stand (staand). Tot tien app-gebruikers 

kunnen voor de WLAN-toegang in het  

Smart Panel 8 worden opgeslagen en  

regelen dan de verlichting, zonwering,  

verwarming, muziek en nog veel meer. 
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Technische informatie

SOFTWARE

Besturingssysteem Android 6

FRONT

Display  203 mm / 8,0� HD-display

Resolutie (in pixels) WXGA (1280 x 800)

ALGEMENE KENMERKEN

Processor Cortex-A53

Werkgeheugen 2 GB 

Voedingsspanning 12–32 VDC

Vermogensopname  max. 16 W

Massageheugen   16 GB flash (vrije schijfruimte is af-
hankelijk van het besturingssysteem)

SENSOREN

Naderingssensor geïntegreerd

G-sensor voor de oriëntatie geïntegreerd

Lichtsterktesensor geïntegreerd

Input/output 2 x luidspreker (1,5 W) 
 2 x digitale microfoon

INTERFACES

KNX  KNX-aansluitklem 
KNX Medium TP 256

LAN / Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbit/s   

USB (Universal Serial Bus)  1 x USB 2.0

BEDIENELEMENT

Home button 1 x Home button

OMGEVINGSCONDITIES

Omgevingstemperatuur 0 ... +30 °C

Luchtvochtigheid 5 ... 80 % (geen condensatie) 

AFMETINGEN

Buitenmaten (B x H)   Smart Panel: 225 x 145 mm   
Montageadapter: 216 x 141 mm  

MONTAGE

Eenvoudige montage dankzij de meegeleverde montageadapter 

Montage horizontaal (aanbevolen) of verticaal in inbouwbehuizing  
(art.nr. EBG 24 of SC 7 EBG) of op inbouwdoos volgens EN 60670-1  
(aanbevolen: ca. 60 mm diep)

SMART PANEL 8

Het Smart Panel 8 is uitgerust met moderne techniek en vormt  

de centrale besturingseenheid van het hele KNX-systeem.  

Hij bespaart altijd energie, zonder in te leveren op prestatie.  

Regelmatige updates garanderen veiligheid en performance.
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Een vlak apparaat, uitgebreide functionaliteit: aan de achter-

kant van het Smart Panel 8 zijn alle belangrijke aansluitingen 

aanwezig. Helemaal onderaan de rand van het touchpanel 

bevindt zich de Home button. Het Smart Panel 8 kan in vele 

bestaande inbouwbehuizingen (retrofit) worden gemonteerd. 

INBOUWDOOS  

VOLGENS EN 60670-1

Diepe inbouwdozen zijn bij 

uitstek geschikt voor de 

montage van het KNX Smart 

Panel 8. Aanbevolen diepte 

van de doos: ca. 60 mm.

JUNG heeft bij het Smart Panel 8 vooral ge-

dacht aan renovatieprojecten. Het touchpanel 

is ideaal voor installatie achteraf (retrofit) en 

past op de bekende inbouwbehuizingen   

EBG 24 en SC 7 EBG. Bovendien kan het op 

standaard inbouwdozen volgens EN 60670-1 

worden gemonteerd. De aanbevolen diepte 

van de doos is ongeveer 60 millimeter. 

Smart Panel 8 in detail Inbouw en montage

RETROFIT

De inbouwbehuizing EBG 24  

van het JUNG Smart Panel 5.1 

en van oudere apparaten 

en producten met dezelfde 

bouwvorm is geschikt voor 

de installatie achteraf van 

het Smart Panel 8.

Dankzij de meegeleverde 

adapter kan ook de inbouw-

behuizing van de Smart 

 Control-serie SC 7 EBG  

worden gebruikt. 

225 mm16 mm
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Inbedrijfname via de ETS

Verlichting, zonwering, temperatuur, muziek, 
interne logica's en nog veel meer: de projecte-
ring is eenvoudig en snel. 

Het projectdossier wordt met het DCA JUNG 
KNX Smart Panel 8 in de ETS geïmporteerd. 
Beschikbaar in de MyKNX-shop.

Schakel-/jaloezieactor  
6-voudig

Weerstation

Automatische schakelaar 
Standaard

Regensensor

KNX taster F 40

Glasbreukmelder 

PROJECTERING

Installateurs projecteren Smart Vision met de 

Windows-software KNX SMART PANEL DESIGNER. 

Dit kan samen met de opdrachtgever gebeuren 

omdat deze dan direct ziet wat hij of zij uitein-

delijk met het Smart Panel 8 kan bedienen. Uit-

eindelijk is er een projectdossier beschikbaar. 

INTEGRATIE

Dit projectdossier importeert de installateur 

vervolgens snel en eenvoudig met de appa-

raatconfiguratie-app (DCA) in de ETS. Daar 

verschijnen dan de benodigde KNX-commu-

nicatieobjecten, die dan zoals gebruikelijk aan 

de groepsadressen van de installatie worden 

gekoppeld.

PROGRAMMERING

Ten slotte wordt het Smart Panel 8 geprogrammeerd. Visualisatie, communicatieobjecten en 

groepsadressen van KNX-actoren, -sensoren en -tasters programmeert de installateur dan met 

behulp van de ETS in het apparaat.

KNX
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KNX – 
de wereldwijde standaard

Wie slim wil wonen en werken, kiest KNX en KNX Secure. De   

KNX busleiding is de standaard voor particuliere woningen en 

utiliteitsprojecten met toekomstzekere gebouw beheertechniek. 

Met KNX kunnen de componenten van de woning- en gebouw-

automatisering zowel centraal als individueel worden gekoppeld 

en aangestuurd. 

Al in 1990 richtte JUNG samen met andere bedrijven de Euro-

pean Installation Bus Association op. Met de ontwikkeling  

van de Europese installatiebus legden wij de basis voor de  

nu wereldwijde uniforme standaard KNX. 

De Europese norm EN 50090 is als wereldwijde standaard inge-

voerd conform ISO/IEC 14543-3. Aan het kenmerk KNX is te zien dat 

de producten van alle fabrikanten systeemcompatibel zijn. En door 

de versleuteling met KNX Secure is het systeem nu nog veiliger.

STAND: APRIL 2021

Ruim 30 jaar op de markt

KNX – CIJFERS EN FEITEN

1990
95.000 partners in  

190 landen

500 opleidingscentra in  

72 landen

500 fabrikanten in 

45 landen

De intelligente wereldwijde standaard voor 

het moderne gebouw: dit biedt niet alleen  

investeerders en opdrachtgevers, maar ook 

ontwerpers, architecten en elektrotechnische 

installateurs zekerheid op lange termijn. Van 

eenvoudige bedienelementen tot complexe 

installaties bieden JUNG KNX- componenten 

uitgebreide, toekomstzekere oplossingen  

voor het aansturen, visualiseren en organiseren 

van de gebouwbeheertechniek. De slimme 

JUNG-producten regelen functies zoals ver-

lichting, zonwering, verwarming, klimaat en  

multimedia.
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Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE 

HANDELSONDERNEMING B.V.

Postbus 111

2394 ZG Hazerswoude-Rd

Nederland

Telefoon +31 71 3419009 

jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50

9800 Deinze

België

Telefoon +32 9 3818500

info@stagobel.be

JUNG.NL

STAGOBEL.BE

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1 

58579 Schalksmühle 

Duitsland 

Telefoon +49 2355 806-0 

Fax +49 2355 806-204 

international@jung.de


