
De nieuwe  
designvarianten in 
Deurcommunicatie



In-Home-Bus

IP

Smart Home

JUNG als specialist in gebouwbeheertechniek en luxe schakelmateriaal werkt samen met Siedle, 
specialist in deur- en gebouwcommunicatie. Via de In-Home-Bus zijn alle deurstations van Siedle 
en de binnenstations van JUNG compatibel. Ook wijzigingen achteraf zijn mogelijk. Daarvoor 
staat „Siedle systeemtechniek“.

Door deze combinatie worden gelijktijdig de competentie, ervaring en innovatiekracht van beide 
ondernemingen versterkt. Het resultaat is een volledig nieuwe reeks in Deurcommunicatie – 
voortgekomen uit de nieuwe synergie. 

www.neuesynergie.de/en

Twee specialisten,  
één systeem  
Een logische combinatie
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Video binnenstation in de  
A range.

Audio binnenstation Standaard 
opbouw in de A range.

Audio binnenstation in de  
A range.

Vrijheid in vormgeving en montage van de 
binnenstations door het JUNG bouwstenen-
principe. Verticaal of horizontaal in meer- 
voudige ramen of apart gemonteerd, het 
modulaire systeem maakt installatie mogelijk 
naar ieders wens. 

Via de In-Home-Bus kan nog een taster-
module worden aangesloten. Zo kunnen 
ook buiten- of gangverlichting geschakeld 
of de garagedeur bediend worden.    

Op- of inbouwinstallatie, de nieuwe binnenstations van JUNG in de vormgeving van het schakel-
materiaal zijn bijzonder qua design, techniek en het eenduidige bedienconcept. De individueel  
instelbare geluidsterkte en de goede klank- en luidsprekerkwaliteit garanderen dat iedereen  
duidelijk verstaanbaar is aan de deur. Het TFT kleurenscherm van het Video binnenstation zorgt 
voor extra veiligheid. Functies zoals oproepomleiding vergemakkelijken de communicatie binnens-
huis. De eenduidig gekenmerkte en verlichte tekstvelden zorgen voor eenvoudige bediening.

Deurcommunicatie  
met inhoud 
Individuele vormgeving, bijzondere functionaliteit
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Video binnenstations
Functionaliteit en comfort in een bijzonder design
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Uitgebreide functionaliteit en eenvoudig te bedienen: daar staan de nieuwe JUNG Video 
binnenstations voor. In één oogopslag zien wie er voor de deur staat. Dat wordt mogelijk 
gemaakt door het TFT-kleurenscherm met een beelddoorsnede van 2,2“ (5,6 cm) en een 
resolutie van 320 x 240 pixels. 

Door het instellen van lichtsterkte en kleur kan het beeld naar wens aangepast worden.  
’s Avonds of ’s nachts zijn personen die aanbellen gemakkelijk te herkennen. De hoog-
waardige luidspreker, met instelbare geluidsterkte en bijzondere klankkwaliteit, zorgt 
voor optimale communicatie aan de deur. 

Nog een voordeel: door de handmatige activering is videobewaking altijd gewaarborgd. 
Ook zonder dat er iemand heeft aangebeld.   

Overtuigende functionaliteit
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Door het JUNG bouwstenen principe is variabele montage van de binnenstations mogelijk. 
De integratie van de binnenstations in de schakelaarprogramma‘s van JUNG geeft eenduidige 
vormgeving en bovendien uitgebreide keuzemogelijkheden aan kleuren en ramen. Modern in de 
AS- of A range, harmonisch in de CD range of tijdloos in de LS range – JUNG binnenstations 
kunnen optimaal worden geïntegreerd in het interieur.   

AS 500 in alpine wit.
Ook verkrijgbaar in wit. 

CD 500 in alpine wit.
Ook verkrijgbaar in wit. 

A creation in champagne met glazen 
ramen. Audio- en tastermodule en 
kunststof ramen ook verkrijgbaar in 

alpine wit, zwart, aluminium, mokka en 
antraciet. Glazen ramen in alpine wit, 

mat wit, blauwgrijs, rood, zwart,  
champagne en mokka.   

LS 990 in alpine wit.
Ook in wit, licht grijs, zwart, 

Aluminium, Edelstaal en 
Antraciet. 

LS plus met glazen ramen in  
alpine wit, audio- en tastermodule 

in alpine wit. Glazen ramen  
ook in mat wit en zwart, metalen 
ramen in Aluminium, Edelstaal en 
Glanzend Chroom verkrijgbaar. 

LS Design in zwart.
Ramen ook in wit, alpine wit, 

licht grijs, Aluminium, Edelstaal, 
Antraciet, Dark, Glanzend 
Chroom, Messing klassiek  

en Messing antiek. 

Indrukwekkende  
vrijheid in vormgeving
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Audio binnenstations  
Innovatief uitgerust en keuze in vormgeving
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De Audio binnenstations bieden uitgebreide keuzemogelijkheden aan comfort. Een briljante 
geluidsoverdracht wordt gewaarborgd door de condensatormicrofoon. Functies, zoals 
oproepomleiding of interne oproep, ondersteunen een soepele communicatie binnenshuis. 

De geïntegreerde meeluisterblokkering en de spreektaster met statusled maken hem  
gebruiksvriendelijk. Eenduidige symbolen op het tekstveld of de optionele designcovers 
zorgen voor gemakkelijke oriëntatie en toewijzing. Naast de reeds toegewezen tasters 
kunnen er twee favorietentasters met extra functies geprogrammeerd worden. Met de 
Graphic Tool kunnen de tekstvelden individueel worden vormgegeven.    

Welluidende communicatie
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Geraffineerd ontwerpAfwisselende vormgeving, verschillende kleuren en materialen: de Audio binnenstations bieden 
uitgebreide mogelijkheden op gebied van vormgeving. 

Montage van de modules in meervoudige ramen of in enkelvoudige ramen apart gemonteerd 
biedt vrijheid in vormgeving bij de installatie.  

AS 500 in alpine wit.  
Ook in wit verkrijgbaar. 

CD 500 in alpine wit.  
Ook verkrijgbaar in wit. 

A creation in champagne.  
Audio- en tastermodule en kunststof 
ramen ook verkrijgbaar in alpine wit, 

zwart, aluminium, mokka en antraciet. 
Glazen ramen in alpine wit, mat wit, 
blauwgrijs, rood, zwart, champagne 

en mokka.   

LS plus met glazen ramen in  
zwart, audio- en tastermodule  

in Aluminium. Glazen ramen verkrijg-
baar in alpine wit, mat wit en zwart,  

metalen ramen in Aluminium,  
Edelstaal en Glanzend Chroom.  

LS Design in Aluminium. 
Ramen ook verkrijgbaar in wit, 

alpine wit, lichtgrijs, zwart, 
Edelstaal, Antraciet, Dark, 

Glanzend Chroom, Messing 
klassiek en Messing antiek. 

LS 990 in antraciet.  
Ook verkrijgbaar in wit, 

lichtgrijs, zwart, Aluminium, 
Edelstaal en alpine wit. 
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Audio binnenstation Standaard   
Omdat puurheid en design elkaar niet tegenspreken 
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Design Standaard in wit 
met raam in AS 500.Audio binnenstation Standaard

Het Audio binnenstation Standaard, voor opbouw, valt op door zijn compacte bouwvorm. In de 
vormgeving van de A range is installatie met of zonder vrij te kiezen designraam mogelijk. Het ’vrij 
spreken‘, zonder hoorn en zonder kabel, zorgt voor een ontspannen gesprek. De geluidsterkte van 
het spreken is instelbaar in vijf stappen, waardoor de installatie zich optimaal laat aanpassen aan de 
persoonlijke wensen. Elf oproeptonen bieden grote keuzevrijheid aan ringtones. Grote tasters met 
eenduidige symbolen zorgen voor comfortabele bediening. Licht- en afschakeltaster kunnen vrij 
geconfigureerd worden, daarbij kan ook aan de deuropenertaster een lichtschakelfunctie worden 
toegewezen. De Audio binnenstations Standaard zijn herkenbaar door hun terughoudende elegantie 
en puur comfort.        

Design Standaard in  
aluminium met raam in  

A plus glanzend chroom. 

Standaard in wit. Standaard in aluminium.

Design Standaard in 
alpine wit met raam  

in A creation.

Standaard in alpine wit.
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Gebouwbeheertechniek en gebouwcommunicatie gemeenschappelijk aansturen – dat 
geeft extra veiligheid en comfort. De Smart Pilot functioneert als intelligente centrale. 
Via de Smart Pilot heeft de gebruiker alle functies in huis onder controle. Als de deur-
bel gaat, komt de oproep met videobeeld en met spraakverbinding automatisch op 
het beeldscherm naar voren. Zo bent u zeker van overzichtelijke bediening op het 
grote touchscreen. 

Nog een voordeel: bij elke deuroproep wordt een beeld opgenomen en opgeslagen. 
Zo kan er altijd teruggekeken worden, ook als er op dat moment niemand thuis was, 
wie er heeft aangebeld. Voor extra veiligheid zorgen doelgerichte camera‘s die in het 
systeem kunnen worden opgenomen. Als er een deurstation bij de camera hoort, dan 
kan er vanzelfsprekend ook een spreekverbinding worden opgebouwd.   

Intuïtieve bediening en elegant voorkomen: de Smart Pilot voor inbouw in de wand. 

De intelligente combinatie 
Comfortabele bediening met smart displays

Smart Pilot 10,1’’ 
(26 cm)

Smart Pilot 15,6’’ 
(40 cm)

Smart Pilot 18,5’’ 
(47 cm)

Voor bediening met iPad of iPhone heeft Siedle een App. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Siedle Nederland. 
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De „Siedle systeemtechniek“ is de basis voor de combinatie tussen Siedle 
deurstations en JUNG binnenstations. Via de In-Home-Bus, met automatische 
inbedrijfname door plug+play, zijn de JUNG binnenstations compatibel met 
de deurstations van Siedle en omgekeerd. 

Siedle Classic Siedle Vario Siedle Steel

Keuze in perfectie 
De deurstations van Siedle

De beproefde techniek opent de weg naar nieuwe mogelijkheden, zoals toe-
gangscontrole, integratie van brievenbussen of vrijstaande installaties. Ook 
gedegen toerusting van grotere projecten, zoals appartementencomplexen, 
is hiermee mogelijk geworden.  
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Of binnen- of deurstations - in de online configurator kan de hele 
installatie worden opgebouwd met als resultaat een grafische 
voorstelling van het totale deurcommunicatie systeem. Zo wordt 
comfortabel en gebruiksvriendelijk, stap voor stap de gewenste 
installatie gekozen. Audio of video, en enkelvoudige – of meer-
voudige ramen, horizontaal of verticaal geïnstalleerd – de mogelijk-
heden zijn eindeloos. Daarna volgt, volgens hetzelfde principe, de 
keuze van een passend deurstation. 

http://www.jung.de/configurator

De online  
configurator
Veel keuze, eenvoudig samenstellen 
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Keuze in vormgeving

Keuze van het schakelaarprogramma

Kleur en materiaal

Configuratie van het deurstation

Keuze van montagewijze Componenten van de configuratie

Een duidelijk overzicht van 
alle varianten van de binnen-
stations en deurstations in 
de online configurator maakt 
kiezen gemakkelijk. 

Na keuze van programma worden de gewenste afdekramen 
vastgelegd. 

Bij de volgende stap  
worden de kleuren van  
het raam, de audio-  
en tastermodule en de 
designcover geselec-
teerd.   

Na keuze van het JUNG binnenstation volgt de 
keuze van het gewenste Siedle deurstation. 

Verticaal, horizontaal, losstaand gemonteerd of in 
een meervoudig raam? Naast de wijze van montage 
wordt hier ook de exacte installatie, zoals audio of 
video, vastgelegd.  

Bij de laatste stap wordt de configuratie van de 
binnen- en deurstations in detail gecontroleerd. 
Als de selectie compleet is, wordt deze in een PDF 
document per e-mail verstuurd aan de gebruiker. 

De online configurator 
Stap voor stap naar uw eigen installatie

Direct naar de  
Online Configurator
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Deurcommunicatie
Binnenstations voor Siedle In-Home-Bus

Audio binnenstation Standaard
Producteigenschappen
• Oproepen, spreken, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfuncties en interne communicatie
• Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
• Spreektaster met groene status-led
• Licht- en oproep-afschakeltaster vrij te configureren. Functie van de tasters zonder extra installatie 

uit te voeren, bijv. voor interne telefonie, uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de 
Bus-schakelmodule BSM/BSE 650-.., gerichte keuze van deurluidsprekers

• Op de deuropenertaster kan een schakelfunctie (in verbinding met de Siedle Bus schakelmodule
BSM/BSE 650-..) via de BPS worden geconfigureerd.

• Meeluisterbeveiliging geïntegreerd
• Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audiomodules resp. audio binnenstations 

(vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering vereist)
• Spreekverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, mogelijk
• Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
• Aansluiting voor etage-oproeptaster
• Oproepgenerator met 11 melodiën, incl. gong
• Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A)
• Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
• Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle Bus programmeersoftware (BPS), 

volgens Siedle systeemhandboek
• Binnenstation met handsfree spreken
• Statusindicatie bij actieve spreekverbinding
• Oproep-afschakeling met statusindicatie
• Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
• 3 led´s voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster

Audio binnenstation Standaard
compacte opbouwbehuizing
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI 4 A W
alpine wit SI 4 A WW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI 4 A AL
• Afmetingen (B x H x D): 58 x 129 x 21,5 mm

Ombouwkit
voor audio binnenstation Standaard
voor installatie met 2- tot 5-voudige afdekramen uit de AS en A range

SI 46074 AD KIT

Audio binnenstation Design Standaard
voor de AS en A range
voor opbouwmontage
te combineren met 2- tot 5-voudige afdekramen
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI 4 AD W
alpine wit SI 4 AD WW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI 4 AD AL

Art.nr.

SI 4 A WW

SI 46074 AD KIT

SI 4 AD WW
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Deurcommunicatie
Binnenstations voor Siedle In-Home-Bus

Audio binnenstation
zonder afdekraam
De modules van de binnenstations kunnen worden opgenomen in meervoudige ramen (horizontaal of verti-
caal). Ook is aparte montage in enkelvoudige ramen of motage in opbouwkappen mogelijk.
Producteigenschappen
• Oproepen, spreken, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfuncties en interne communicatie
• Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) • Spreektaster met groene status-led • Licht-, 
oproep-afschakel- en de beiden functietasters vrij te configureren. Functie van de tasters zonder extra installa-
tie uit te voeren, bijv. voor interne telefonie, uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de Bus-
schakelmodule BSM/BSE 650-.., gerichte keuze van deurluidsprekers • Op de deuropenertaster kan een 
schakelfunctie (in verbinding met de Siedle Bus schakelmodule BSM/BSE 650-..) via de BPS worden gecon-
figureerd. • Meeluisterbeveiliging geïntegreerd • Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audio-
modules resp. audio binnenstations (vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering vereist)
• Spreekverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, mogelijk • Hoogwaardige klank en 
grote luidsprekerdynamiek • Elektret condensatormicrofoon • Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus • Aan-
sluiting voor etage-oproeptaster • Oproepgenerator met 11 melodiën, incl. gong • Oproepvolume in 5 trappen 
instelbaar tot max. 92 dB(A) • Spraakvolume in 5 trappen instelbaar • Programmering handmatig, Plug+Play 
en via Siedle Bus programmeersoftware (BPS), volgens Siedle systeemhandboek • Binnenstation met hands-
free spreken • Statusindicatie bij actieve spreekverbinding • Oproep-afschakeling met statusindicatie 
• Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep • Deuropener-/lichtfunctie op 
ieder moment via busleiding • Deuroproepovername • Groepenindeling voor deuroproepen. Ieder binnensta-
tion kan bij maximaal 4 groepen op dezelfde streng behoren • Intercom functies: – Oproepomleiding – Interne 
groepsoproep – Automatische gespreksaanname bij interne oproep – Deurautomatiek • 5 led´s voor weergave 
(bijv. deur open) zonder extra bedrading • Weergave van status bedrijfsklaar via een led • Optische oproep-
weergave door knipperen van de led op de spreektaster • Tekstveld • Inclusief tekstfolie met symbolen voor 
audio en video • Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)

Audio binnenstation
voor de AS en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI AI A 6 W
alpine wit SI AI A 6 WW
zwart SI AI A 6 SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI AI A 6 AL
champagne SI AI A 6 CH
mokka SI AI A 6 MO
antraciet mat SI AI A 6 ANM

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI AI CD 6 W
alpine wit SI AI CD 6 WW

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI AI LS 6 W
alpine wit SI AI LS 6 WW
lichtgrijs SI AI LS 6 LG
zwart SI AI LS 6 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium SI AI AL 6
Edelstaal SI AI ES 6
Antraciet (gelakt aluminium) SI AI AL 6 AN

Art.nr.

SI AI CD 6 WW

SI AI A 6 WW

SI AI LS 6 WW
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Deurcommunicatie
Binnenstations voor Siedle In-Home-Bus

Video binnenstation
zonder afdekraam
De modules van de binnenstations kunnen worden opgenomen in meervoudige ramen (horizontaal of 
verticaal). Ook is aparte montage in enkelvoudige ramen of montage in opbouwkappen mogelijk.
Voor het gebruik van een video binnenstation is een extra voeding nodig. 
Aanbevolen: VNG 602 van Siedle (zie Siedle planningshandboek).
Producteigenschappen
• TFT kleurenmonitor
• Beeldschermdiagonaal 55 mm (2,2´´)
• 320 x 240 pixels
• Instelling voor lichtsterkte en kleur
• Inclusief aansluitkabel video (zwart, 220 mm)
• Oproepen, spreken, zien, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfuncties en interne communicatie
• Ompoolveilige 2-draads installatie; 2-polige extra voeding noodzakelijk (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
• Automatische video-inschakeling bij deuroproep
• Spreektaster met groene status-led
• Licht-, oproep-afschakel-, monitor- en functietaster vrij te configureren. Functie van de tasters zonder extra

installatie uit te voeren, bijv. voor interne telefonie, uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de
Bus-schakelmodule BSM/BSE 650-.., gerichte keuze van deurluidsprekers/camera´s

• Op de deuropenertaster kan een schakelfunctie (in verbinding met de Siedle Bus schakelmodule
BSM/BSE 650-..) via de BPS worden geconfigureerd.

• Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
• Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 16 video binnenstations  (vanaf het 3e apparaat is de

Siedle BPS voor de programmering vereist.)
• Spreek-/videoverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, mogelijk
• Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• Elektret condensatormicrofoon
• Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
• Aansluiting voor etage-oproeptaster
• Oproepgenerator met 11 melodiën, incl. gong
• Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
• Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
• Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle Bus programmeersoftware (BPS), 

volgens Siedle systeemhandboek
• Binnenstation met handsfree spreken
• Statusindicatie bij actieve spreekverbinding
• Oproep-afschakeling met statusindicatie
• Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
• Deuroproepovername
• Groepenindeling voor deuroproepen. Ieder binnenstation kan bij maximaal 4 groepen op dezelfde 

streng behoren
• Intercom functies:

– Oproepomleiding
– Interne groepsoproep
– Verzameldoorverbinding
– Automatische gespreksaanname bij interne oproep
– Deurautomatiek

• 5 led´s voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Verlichtbaar tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
• Aansluiting voor extra voeding (is nodig voor het gebruik van een videomodule, de verlichting van het tekst-

veld in de tastermodule Universeel en bij de aansluiting van een tweede tastermodule.)
• Aansluiting voor een verdere tastermodule (Standard of Universeel, max. 2 tastermodules per binnenstation)
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Deurcommunicatie
Binnenstations voor Siedle In-Home-Bus

Video binnenstation

voor de AS en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI VI A 622 W
alpine wit SI VI A 622 WW
zwart SI VI A 622 SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI VI A 622 AL
champagne SI VI A 622 CH
mokka SI VI A 622 MO
antraciet mat SI VI A 622 ANM

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit SI VI CD 622 WW

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit SI VI LS 622 WW
zwart SI VI LS 622 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium SI VI AL 622
Edelstaal SI VI ES 622

Art.nr.

SI VI A 622 WW

SI VI CD 622 WW

SI VI LS 622 WW
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Deurcommunicatie
Binnenstations voor Siedle In-Home-Bus

Losse componenten:

Audiomodule
Producteigenschappen
• Kan als nevensignaalapparaat (bel) gebruikt worden
• Oproepen en etage-oproep
• Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
• Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audiomodules resp. audio binnenstations 

(vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering vereist)
• Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• Elektret condensatormicrofoon
• Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
• Aansluiting voor etage-oproeptaster en voor verdere modules
• Oproepgenerator met 11 melodiën, incl. gong
• Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
• Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
• Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle Bus programmeersoftware (BPS), 

volgens Siedle systeemhandboek
• Automatische gespreksaanname bij interne oproep

Audiomodule
voor de AS en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI AM A 5 W
alpine wit SI AM A 5 WW
zwart SI AM A 5 SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI AM A 5 AL
champagne SI AM A 5 CH
mokka SI AM A 5 MO
antraciet mat SI AM A 5 ANM

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI AM CD 5 W
alpine wit SI AM CD 5 WW

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI AM LS 5 W
alpine wit SI AM LS 5 WW
lichtgrijs SI AM LS 5 LG
zwart SI AM LS 5 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium SI AM AL 5
Edelstaal SI AM ES 5
Antraciet (gelakt aluminium) SI AM AL 5 AN

Art.nr.
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Deurcommunicatie
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Tastermodule Standaard
voor audiomodule en als uitbreidingsmodule voor een tastermodule Universeel
Aanvulling met tasterset 3-voudig (art.nr.: .. 503 TSA ..)
Producteigenschappen
• 5 led´s voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)

Tastermodule Standaard
voor de AS en A range

SI TM A 5073

voor de CD range
SI TM CD 5073

voor de LS range
SI TM LS 5073

Tastermodule Universeel
voor het gebruik van een videomodule, de verlichting van het tekstveld in de tastermodule Universeel 
en bij de aansluiting van een tweede tastermodule (alleen in combinatie met extra voeding, zie Siedle 
planningshandboek)
Aanvulling met tasterset 3-voudig (art.nr.: .. 503 TSA ..)
Producteigenschappen
• 5 led´s voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Verlichtbaar tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
• Aansluiting voor extra voeding (is nodig  voor het gebruik van een videomodule, de verlichting van het 

tekstveld in de tastermodule Universeel en bij de aansluiting van een tweede tastermodule.)
• Aansluiting voor een verdere tastermodule (Standard of Universeel, max. 2 tastermodules per binnenstation)

Tastermodule Universeel
voor de AS en A range

SI TM A 5093

voor de CD range
SI TM CD 5093

voor de LS range
SI TM LS 5093

Art.nr.
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Videomodule 2,2´´

Producteigenschappen
• TFT kleurenmonitor
• Beeldschermdiagonaal 55 mm (2,2´´)
• 320 x 240 pixels
• Instelling voor lichtsterkte en kleur
• Inclusief aansluitkabel video (zwart, 220 mm)
• Gebruik alleen in verbinding met tastermodule Universeel en audiomodule

Videomodule 2,2´´
voor de AS en A range

SI VM 22 A

voor de CD range
SI VM 22 CD

voor de LS range
SI VM 22 LS

Aansluitkabel
(ter vervanging)
Lengte: ca. 220 mm
om de module aan te sluiten in meervoudige ramen
rood audio SI AM-AK 22
zwart video SI VM-AK 22

Aansluitkabel
Lengte: ca. 700 mm
Met de optioneel verkrijgbare aansluitkabels kunnen de modules tot op een afstand 
van 500 mm geplaatst worden.
rood audio SI AM-AK 70
zwart video SI VM-AK 70

Art.nr.
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Demontagebeveiliging
bestemd voor elektronische module:
• SI AI .., SI VI ..
• SI AM .., SI TM .., SI VM ..
• SC 1000 IP, SC 1000 KNX
• LSM .. 4 ..
• .. 567-G3 ..
• R AN ..
Met de demontagebeveiliging kan de module alleen met gereedschap gedemonteerd worden. 
Daarvoor kan een sleufkopschroevendraaier of de tasterlichter (art.nr.: W-KEIL) gebruikt worden.

M-DMS

Tekstfolie
(ter vervanging)
elk bevat een folie met symbolen voor audio en video

voor de AS en A range
SI AV 6 A

voor de CD range
SI AV 6 CD

voor de LS range
SI AV 6 LS

Art.nr.
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Design cover audio
voor de AS en A range
met symbolen bedrukt
op te klikken op de audio binnenstation (art.nr.: SI AI A 6 ..) 
of tastermodules (art.nr.: SI TM A 5073, SI TM A 5093)
afm: 25 x 55 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI A6 A DC W
alpine wit SI A6 A DC WW
zwart SI A6 A DC SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI A6 A DC AL
champagne SI A6 A DC CH
mokka SI A6 A DC MO
antraciet mat SI A6 A DC ANM

Design cover video
voor de AS en A range
met symbolen bedrukt
op te klikken op de video binnenstation (art.nr.: SI VI A 622 ..) 
of tastermodules (art.nr.: SI TM A 5073, SI TM A 5093)
afm: 25 x 55 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI V6 A DC W
alpine wit SI V6 A DC WW
zwart SI V6 A DC SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
aluminium SI V6 A DC AL
champagne SI V6 A DC CH
mokka SI V6 A DC MO
antraciet mat SI V6 A DC ANM

Design cover audio
voor de CD range
met symbolen bedrukt
op te klikken op de audio binnenstation (art.nr.: SI AI CD 6 ..) 
of tastermodules (art.nr.: SI TM CD 5073, SI TM CD 5093)
afm: 33 x 68 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI A6 CD DC W
alpine wit SI A6 CD DC WW

Design cover video
voor de CD range
met symbolen bedrukt
op te klikken op de video binnenstation (art.nr.: SI VI CD 622 ..) 
of tastermodules (art.nr.: SI TM CD 5073, SI TM CD 5093)
afm: 33 x 68 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI V6 CD DC W
alpine wit SI V6 CD DC WW

Art.nr.
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Design cover audio
voor de LS range
met symbolen bedrukt
op te klikken op de audio binnenstation (art.nr.: SI AI LS 6 .., SI AI AL 6 .., SI AI ES 6) 
of tastermodules (art.nr.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
afm: 33 x 70,5 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI A6 LS DC W
alpine wit SI A6 LS DC WW
lichtgrijs SI A6 LS DC LG
zwart SI A6 LS DC SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium (gelakt) SI A6 AL DC
Edelstaal (gelakt) SI A6 ES DC
Antraciet (gelakt) SI A6 AL DC AN

Design cover video
voor de LS range
met symbolen bedrukt
op te klikken op de video binnenstation (art.nr.: SI VI LS 622 .., SI VI AL 622, SI VI ES 622) 
of tastermodules (art.nr.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
afm: 33 x 70,5 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit SI V6 LS DC W
alpine wit SI V6 LS DC WW
lichtgrijs SI V6 LS DC LG
zwart SI V6 LS DC SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium (gelakt) SI V6 AL DC
Edelstaal (gelakt) SI V6 ES DC
Antraciet (gelakt) SI V6 AL DC AN
andere kleuren op aanvraag

Aansluitblok
(ter vervanging)
2-voudig SI KB 2
4-voudig SI KB 4
6-voudig SI KB 6

Afsluitweerstand video
(ter vervanging)
Op de audiomodule is tussen TaM en TbM een afsluitweerstand aangesloten. Deze afsluitweerstand is nodig,
wanneer het modulaire binnenstation het laatste apparaat in een videostreng is. Wanneer u de bus via het
modulaire binnenstation doorlust, moet deze afsluitweerstand verwijderd worden.

SI V-RC

Art.nr.
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JUNG producten zijn uitsluitend verkrijg-
baar bij uw elektrotechnische installateur.

Voor JUNG dealers, dan wel meer infor-
matie zie www.jung.nl of www.hateha.nl. 

Als eerste fabrikant in 
Nordrein-Westfalen heeft 
JUNG het keurmerk 
„Made in Germany“ 
gekregen van TÜV NORD. 
Kwaliteit waar u op kunt 
vertrouwen!

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle 
Germany

Tel. +49 2355 806-553
Fax +49 2355 806-254
mail.vka@jung.de 
www.jung.de

voor België: 
 
 
 
 
 
Stagobel Electro 
Karrewegstraat 50 
B-9800 Deinze 
 
Tel.:  +32/09/3818500 
Fax:  +32/09/3818501 
info@stagobel.be 
www.stagobel.be

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA Elektrotechnische 
Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd 

Tel.: 071.3419009 
Fax: 071.3413559
jung@hateha.nl
www.hateha.nl
www.jung.nl

De nieuwe  
designvarianten in 
Deurcommunicatie


