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De ideale schakelaar
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LS range
Tijd voor een echte klassieker.

Er zijn designs die nooit uit de mode raken: echte klassiekers 

zoals de componenten van de LS range. Met haar strakke, 

vierkante vormgeving, opgenomen in smalle of brede 

ramen, passen zij naadloos in elke omgeving. Daarbij 

biedt de ruime keuze aan hoogwaardige materialen alle 

mogelijkheden, om een persoonlijk interieur te realiseren.  
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LS 990
Beter wonen met klassiekers: LS 990 in zwart, wit, lichtgrijs of 

alpine wit. Echte liefhebbers van strakke vormen waarderen 

de geometrie van zakelijkheid in tijdloze kleurstellingen. Daar-

door horen de componenten uit dit programma altijd tot de 

favorieten, als het gaat om pure interieurconcepten. 

De LS 990 varianten in echt metaal leggen de focus op het 

materiaal: koel Aluminium, puur Dark, elegant Edelstaal, hoog-

glanzend Chroom of de nobele Gouden uitvoering - ze vormen 

allemaal kundige higlights. Twee varianten in Messing maken 

de portfolio van klassiekers compleet. 

Wit

Aluminium

Lichtgrijs

Glanzend 
Chroom

Zwart

Antraciet

Goud Messing 
klassiek

Alpine wit

Edelstaal

Messing 
antiek

Dark
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Met LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier brengt JUNG kleur aan. 

Het bijzondere aan dit kleurensysteem: alle 63 kleuren kunnen 

met elke andere kleur in het systeem harmonisch gecombineerd 

worden. Overtuigd van het buitengewone uiterlijk biedt JUNG zijn 

tijdloze schakelaar wereldwijd excusief in deze indrukwekkende 

tinten. Het matte oppervalk ontstaat in een speciaal proces van 

lakken met de hand. Ook hier zijn bedrukkingen met de Graphic 

Tool mogelijk en kunnen alle artikelen dankzij het bouwstenen-

systeem gecombineerd worden.  

LS 990 bekent kleur
blanc gris clair 31 outremer  

moyen 
bleu  
céruléen 31 

vert foncé rouge  
vermillon 31 

l‘ocre rouge terre sienne 
brique 

terre sienne  
pâle

ombre brûlée 
claire 

ombre  
naturelle 31 

ombre  
naturelle claire 

rouge  
vermillon 59 

vert olive vif terre d‘ombre 
brûlée 59 

bleu  
outremer 59

le rubis ombre  
naturelle 59 

orange vif

gris 31

terre sienne  
brûlée 31 

terre sienne 
brûlée 59 

bleu outremer 
foncé

blanc ivoire noir d‘ivoire le jaune vif 
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Tijdloos, gereduceerd, consequent: LS ZERO zet de designconstanten 

van het tijdloze LS 990 om in een nieuwe interpretatie. Inbouw in 

meubels, stucwerk of holle wand - LS ZERO vormt bij elke montage-

wijze een vlakke inbouw van de bedienunit in de ondergrond. Zo 

worden interieurconcepten een strikt creatief statement. LS ZERO is 

er in alpine wit en in de tinten Edelstaal, Aluminium, Messing klassiek, 

Dark en Edelstaal en Les Couleurs® Le Corbusier. 

LS RANGE 1110 LS RANGE



Mat wit Zwart Alpine wit Aluminium Glanzend 
Chroom

Edelstaal Edelstaal Aluminium Antraciet Glanzend 
Chroom

Messing 
klassiek

Messing 
antiek

Dark

LS plus
LS plus brengt afwisseling in de woning. De brede ramen in bijzondere 

kleuren en materialen trekken hier de aandacht. Samen met de 

grote schakelwippen geven zij een uiterlijk dat verrassend anders 

is. Of de keuze nu valt op gepolijst Glanzend Chroom, echt glas, 

Aluminium of Edelstaal: het indrukwekkende effect brengt in elk 

geval nieuwe maatstaven in elegantie en esthetiek. 

De elegante ramen van hoogwaardig metaal of kunststof passen 

perfect bij de afdekkingen uit de LS range. Aan de wand gemon-

teerd, wekt een extra schaduw de indruk van licht zweven. Daarbij 

biedt het bouwstenenprincipe van JUNG steeds de mogelijkheid 

nieuwe combinaties te maken die passen bij iedere omgeving.  

LS Design

LS RANGE 1312 LS RANGE



A range   
Creativiteit biedt keuzevrijheid.
De moderne A range biedt een wereld van interessante ideeën qua 

vorm, kleur en materiaal. Het is leuk om nieuwe varianten samen te 

stellen en frisse accenten in de ruimte aan te brengen. De gekleurde 

ramen van hoogwaardig kunststof of glas ogen bijzonder licht en fris. 

A RANGE 1514 A RANGE



Stijlvol voldoet het programma aan alle eisen van een 

moderne elektrotechnische installatie. Naast de varianten 

in Thermoplast heeft A creation ook ramen van het be-

proefde Duroplast en van echt glas. 

zwartantraciet 
mat

champagne mokka

mat wit blauwgrijs zwart spiegelglasroodalpine wit

mokka

aluminiumalpine wit

champagne

A creation
Het moderne schakelaarprogramma brengt in elke ruimte 

accenten aan. Dit programma overtuigt niet alleen met de 

heldere vormgeving, maar ook met de materiaalkeuze. 

Glazen ramen

Kunststof

A RANGE 1716 A RANGE



A 500 A plus
De perfecte eenheid in vorm en functie: de moderne elektro-

technische installatie kan met A 500 perfect worden uitgevoerd. 

Ramen en afdekkingen vormen een harmonische eenheid. 

Voor rechtlijnige vormgeving. 

Vrijheid in vormgeving: dat biedt het programma A plus door 

grote keuzemogelijkheden van verfijnde kleuren en uitgebreide 

combinatiemogelijkheden.  

zwartalpine wit aluminium champagne mokka blauw aluminium antracietaluminium glanzend 
chroom

glanzend 
chroom

Alpine wit met Aluminium met

A RANGE 1918 A RANGE



AS 500
Naast de harmonische belijning heeft AS 500 een optisch accent 

door de lichte knik in de schakelwip. Het toepassingsgebied omvat 

uitgebreide mogelijkheden van de vooruitstrevende elektrotechni-

sche installatie. Alternatief is er ook de uitvoering AS 500 slagvast. 

Beide uitvoeringen kunnen ook waterdicht worden toegepast met 

beschermingsgraad IP 44.

COMBINATIE CONTACTDOOS-SCHAKELAAR DRAAIDIMMER IN ALPINE WIT

Individueel samen te stellen

Traploos dimmen

Met geïntegreerde verhoogde aanrakings-
veiligheid

CONTACTDOOS IN WIT

AS RANGE 2120 AS RANGE



SL 500 en CD range   
Vriendelijke elegantie

SL 500 en de CD range zetten in op harmonie. Daarmee krijgt 

het klassieke vierkant een nieuwe interpretatie. De afgeronde 

hoeken geven de geometrische contouren een vriendelijker 

uiterlijk. Een uiterlijk dat zich harmonisch laat opnemen in een 

omgeving waarin zachte vormen domineren. 

SL 500 EN CD RANGE 2322 SL 500 EN CD RANGE 



COMBINATIE SCHAKELAAR-CONTACT-

DOOS IN ZILVER-ZWART

DRAAIDIMMER IN GOUDBRONS

Eenvoudig dimmen

Elegante verschijning Veiliger

AUTOMATISCHE SCHAKELAAR 

IN ALPINE WIT

SL 500
Zachte belijning en een buitengewone materiaalcombinatie 

maken dit designprogramma uniek. Het acrylglaselement van 

het afdekraam is naar keuze met een gekleurde metalen ach-

tergrond in alpine wit, goudbrons of zilver verkrijgbaar, terwijl 

de afdekkingen van speciaal behandeld metaal zijn gemaakt. 

Uit deze fraaie combinatie is een uitermate elegante eenheid 

ontstaan die nog wordt onderstreept door de permanent 

vlakke stand van de schakelwippen, met een tipschakelaar.

SL 500 EN CD RANGE 2524 SL 500 EN CD RANGE 



goudbrons

Metaaluitvoeringen

platina

grijswit alpine wit lichtgrijszwart bruin

CD plus CD 500
Kleur bekennen is hier eenvoudig. CD plus laat met zijn omvangrijke 

kleurenpalet niets te wensen over. Naast de ramen van 1- tot 

5-voudig in drie kleuren zijn er twee soorten kleurige applicaties 

beschikbaar. En dat zelfs in elf verschillende kleuren, waaronder 

decoratieve metallics, terughoudende pastels en krachtige kleuren 

die direct in het oog vallen. 

Bij CD 500 zijn vorm, kleur en functie een perfecte eenheid die 

in elke woonruimte probleemloos kan worden geïntegreerd. Dit 

aanpassingsvermogen aan de bestaande inrichtingsstijl is onder 

andere gebaseerd op het kleurenpalet bestaande uit decente 

kleuren. Daarnaast is CD 500 ook optisch bijzonder door de licht 

gebogen schakelwip. 

lichtgrijs

geel

lichtgroen

edeltaal

Kleuren

graniet

groenmetallic

zwartmetallic

blauwmetallic

roodmetallic

glanzend chroom

glanzend goud

Kunststof

SL 500 EN CD RANGE 2726 SL 500 EN CD RANGE 



Een comfortabelere woning
Schakelaars moeten er niet alleen goed uitzien, zij moeten ook een 

goede prestatie leveren. Het lukt JUNG al meer dan 100 jaar om op 

voorbeeldige wijze een brug te slaan tussen een aantrekkelijk design 

en vooruitstrevende techniek. 

28 29



Sfeer met lichtscènes  
Of een romantische avond voor twee, of een feestje met vrienden, 

een formeel gezelschap of alleen met een goed boek: met moderne 

verlichtingsturing van JUNG heeft u de passende sfeer te pakken in 

een handomdraai. Ook heel gemakkelijk: automatisch en energiebe-

sparend schakelen. Eenvoudig de schakelaar in toilet, berging of gang 

vervangen door een automatische schakelaar. Contactdozen met 

led-oriëntatieverlichting zorgen voor veiligheid op donkere plekken.

UNIVERSELE LED TASTDIMMER 
Eén voor alle: de universele led tastdimmer dimt 
en schakelt veilig en comfortabel alle gangbare
lichtbronnen – in het bijzonder ook ideaal voor 
dimbare led (Retrofit) lampen. Dat is toekomst-
gericht dimcomfort. 

UNIVERSELE SERIE-TASTDIMMER 
Met de mechanisch van elkaar onafhankelijke 
tasters kan de universele serie-tastdimmer twee 
verschillende lichtpunten bedienen. Ideaal voor 
aanpassen achteraf: de bestaande serieschakelaar 
kan gewoon worden uitgewisseld.   

UNIVERSELE LED DRAAIDIMMER 
Perfecte sfeer in een handomdraai: in het veelzijdige 
JUNG design dimt en schakelt de universele led 
draaidimmer betrouwbaar alle gangbare en 
dimbare verlichting. 

AUTOMATISCHE SCHAKELAAR 
Energiezuinig wordt de verlichting alleen geschakeld 
als iemand zich in het bereik bevindt van de automa-
tische schakelaar. Daarna wordt het weer uitgescha-
keld. In draadloze radiografische uitvoering kan de 
schakelaar overal geplaatst worden.

LICHTMANAGEMENT 3130 LICHTMANAGEMENT



ZigBee sfeer creëren 
Bedienen van verlichting opnieuw uitgevonden: de JUNG 

ZigBee wandzender in JUNG design en de handzender 

regelen moderne radiografisch gestuurde lichtbronnen naar 

ieders wens. Sfeervolle lichtscènes kunnen naar persoonlijke 

voorkeur gemakkelijk samengesteld en comfortabel bediend 

worden. Zo kan in de keuken, verlicht met het witte daglicht, 

perfect het eten worden bereid, terwijl de verlichting aan de 

eettafel al sfeervol warmwit gedimd is. RGB-kleuraccenten in 

ruimtes geven sfeer, passend bij de stemming en de situatie. 

De volgende verlichtingsfabrikanten ondersteunen het ZigBee 

Light Link Protocol: Philips Hue, Osram LIGHTIFY, LG Electronics, 

General Electric Company

SCHAKELEN/DIMMEN KLEURTEMPERATUUR

KLEURWAARDE SCENES

Met lichtscènes de favoriete sfeer oproepen

Warm-, neutraal- of daglichtwit kiezen

RGB-kleurenlicht in iedere kamer

Lichtintensiteit naar wens instellen

ZIGBEE VERLICHTINGSTURING 3332 ZIGBEE VERLICHTINGSTURING



Zonwering aansturen

Meer veiligheid thuis, meer bescherming tegen weer en wind. 

De innovatieve oplossingen van JUNG bieden op maat 

gesneden comfort bij het bedienen van rolluiken en jaloezieën. 

De zonwering wordt bijvoorbeeld gemakkelijk bediend met een 

drukknop of automatisch volgens een tijdprogramma. En als 

de bediening van zonwering en verlichting wordt gecombineerd, 

is dit ook nog economisch voordelig. 

Het systeem vervult alle mogelijke wensen die men aan een 

modern zonweringsysteem kan stellen. In het veelzijdige JUNG 

design passen deze apparaten zich aan aan de rest van de 

elektrotechnische installatie.  

STUURAFDEKKING UNIVERSEEL STUURAFDEKKING STANDAARD

TIMER STANDAARD

Tijdgestuurd zonwering regelen

Automatisch zonwering sturen

Handmatig zonwering sturen

Twee basiselementen met drie mogelijke 
afdekkingen vervullen alle mogelijke wensen.

JALOEZIEBASISELEMENT 

UNIVERSEEL/STANDAARD

LB MANAGEMENT 3534 LB MANAGEMENT



KAMERTHERMOSTAAT VLOERVERWARMINGTHERMOSTAAT

Individuele instelling van de kamertemperatuur 
met de draaiknop van de kamerthermostaat.

Met de thermostaat voor vloerverwarming 
worden elektrische vloerverwarming en vloer-
temperatuurregelaars comfortabel ingesteld. 

Temperatuur regelen
De ideale kamertemperatuur is heel persoonlijk, de juiste 

temperatuur geeft een behaaglijke omgeving. Bovendien 

zorgt de flexibele regeling van verwarming, ventilatie en koeling 

ook voor een gezond binnenklimaat. Ook qua economische 

aspecten kunnen bewoners met een naar behoefte geregelde 

verwarmings- en klimaatsturing alleen maar winnen. 

Voorgeprogrammeerde behaaglijkheid: 
met de kamerthermostaat met display 
verloopt de automatische temperatuur-
regeling van de elektrische vloerver-
warming en vloertemperatuurregelaars, 
afhankelijk van het dagritme van de 
bewoners - comfortabel en energiezuinig. 

TEMPERATUURMANAGEMENT 3736 TEMPERATUURMANAGEMENT



Veilige oriëntatie.

Met led lichtechniek is er een oriëntatiesysteem, dat ook bij donker 

goed leesbaar is, duidelijke symbolen biedt en effectief op gevaren 

kan wijzen. Een laag energieverbruik en een lange levensduur 

garanderen bovendien een hoge mate van duurzaamheid. 

Do not disturb

Please enter

LED LICHTSIGNAAL „INFORMATIE“ LED LEESLAMP

LED LICHTSIGNAAL LED LICHTSIGNAAL 

MET VERKEERSLICHTFUNCTIE

Veilige oriëntatie dankzij verlichte bedrukking 
in wit of blauw.

De led leeslamp voor inbouw in de wand 
zorgt voor optimale leesverlichting. 

Het led lichtsignaal biedt veilige oriëntatie door 
individuele bedrukking.

Het verkeerslicht met achtergrondverlichting 
meldt helder en duidelijk de gewenste bood-
schap.

De led oriëntatieverlichting in 
de nieuwe contactdoos met 
beschermingscontact in vlak 
design straalt doelgericht en 
zonder verblinden naar bene-
den. Dat is veilig in het donker.  

LED LICHTTECHNIEK 3938 LED LICHTTECHNIEK



Bluetooth Connect
Bluetooth Connect in schakelaardesign ontvangt en versterkt 

audiosignalen van smartphone of tablet. De bediening verloopt 

intuïtief met de tiptoetsen. De ingebouwde versterker zorgt, in 

combinatie met de JUNG luidsprekers, voor het beste geluid. Via 

de AUX-uitgang kunnen een externe versterker of een JUNG Radio 

worden aangesloten.  

Smart Radio
De Smart Radio met touchdisplay in zwart of wit heeft een shortcut 

functie voor wekker, sleeptimer en favorieten. Lichtsterkte van display 

en tiptoetsen is instelbaar. In de nachtmodus worden display en tip-

toetsen compleet verduisterd. RDS-bedrijf, nevenunits- en AUX-uitgang 

completeren de features.

40 MUZIEK MUZIEK 41



Perfecte connectie
Tablet, smartphone en TV zijn onderdeel van ons leven. De 

JUNG componenten bieden intelligente oplossingen die het 

dagelijks leven gemakkelijker maken. 

MULTIMEDIA-AANSLUITSYSTEMEN

Homecinema, spelconsoles en Full HD beeldscherm: voor een nette aansluiting zonder wirwar 
van kabels, is er het Multimedia-aansluitsysteem, voor analoge, digitale en mobiele apparaten.

USB LAADCONTACTDOOS  WLAN ACCESS POINT

Snel opladen van mobiele apparaten. Ideaal 
voor uitbreiding achteraf, omdat een contact-
doos kan worden uitgewisseld voor een USB 
laadcontactdoos.

Snelle toegang tot internet - overal in huis. 
Met het WLAN accespoint in schakelaar-
design. 

MULTIMEDIA 4342 MULTIMEDIA



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 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

Dat is de browser georiënteerde 

inbedrijfname interface voor de in-

stallateur. Hiermee worden de eNet 

zenders en actoren gekoppeld, instel-

lingen vastgelegd of gedefinieerd en 

diagnoses uitgevoerd.

eNet SMART HOME app

De app is beschikbaar in Android 

en 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

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 secure

eNet SMART HOME wordt beschermd 

door doelgerichte veiligheidsmaatregelen. 

Naast de volledig versleutelde radiogra-

fische overdracht vallen hier ook databe-

veiliging, de server in Duitsland en bevei-

liging tegen manipulatie onder.  

ENET SMARTHOME 4544 ENET SMARTHOME



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. 

eNet SMART HOME app 
Gratis voor iOS en Android

eNet SMART HOME 
bedienen in JUNG Design
De wandzenders F 40 en F 50 overtuigen optisch door de uitgebreide 

keuzemogelijkheden in materiaal, vorm en functie. Met één druk op 

een knop kunnen zo alle eNet SMART HOME functies en comfort-

scènes gemakkelijk bediend worden. De vlakke wandzenders kunnen 

daarbij flexibel daar in de ruimte geplaatst worden, waar ze nodig zijn. 

Zij worden eenvoudigweg opgeplakt op stucwerk, hout of glas. 

AS 500

LS 990

A CREATION

LS 990 IN LES COULEURS® LE CORBUSIER

F 40 wandzender in standaardprogramma 
AS 500 wit. 

F 50 wandzender met plexiglas afdekking. 
Tijdloos in Aluminium.

F 40 wandzender met glazen raam in 
alpine wit. 

50 wandzender met afdekking in de kleur 
van de taster. In Les Couleurs® Le Corbusier 
orange vif. 

Scene

LICHT

JALOEZIE

AAN/UIT

LICHT

JALOEZIE

AAN/UIT

ENET SMARTHOME 4746 ENET SMARTHOME



JUNG Binnenstations met 
Siedle Systeemtechniek  

HIGHLIGHT: SLIM BEDIENPANEL ALS 

BINNENSTATION 

Het bedienpanel JUNG Smart Control wordt 

met de Siedle Smart Gateway een Video 

Binnenstation voor Deurcommunicatie. 

De overzichtelijk gestructureerde interface 

maakt intuïtieve bediening mogelijk - en de 

grote, duidelijke weergave geeft veiligheid 

in één oogopslag.

Deurcommunicatie die aan alle wensen voldoet:

de JUNG Video en Audio Binnenstations in 

schakelaardesign zijn indrukwekkend door 

hun functionaliteit en hun uiterlijk. Zo zijn ze 

niet alleen verkrijgbaar in vele verschillende 

designs, maar zijn ze ook compatibel met de 

Siedle Buitenstations door de Siedle Systeem-

techniek. De voordelen: eenvoudige bediening 

en onbegrensde mogelijkheden. Altijd in de 

lijn van de rest van de elektrotechnische in-

stallatie, passen de binnenstations bij ieder 

interieur.

De modules van het Video Binnenstation zijn vrij te combineren; het grote TFT kleurenscherm 
(2,7‘‘/70 mm) toont wie er voor de deur staat.

Het Audio Binnenstation Standaard kan met 
verschillende designramen worden gecom-
bineerd en past zo altijd bij de omgeving.

Het hoogwaardige geluid, door de beste luid-
sprekerkwaliteit, zorgt bij het Audio Binnen-
station voor vlekkeloze communicatie.

VIDEO BINNENSTATION IN A CREATION

AUDIO BINNENSTATION STANDAARD 

MET GLAZEN RAAM

AUDIO BINNENSTATION 

IN LS 990 ALUMINIUM

DEURCOMMUNICATIE 4948 DEURCOMMUNICATIE



Smart Home
Het doel van vooruitstrevende gebouwbeheertechniek is, in 

woon- en werkomgeving, intelligent aansturen en daarbij 

rekening houden met vormgevingswensen. Tegelijkertijd moeten 

factoren als comfort, veiligheid, energiezuinigheid en -efficiëntie, 

evenals een representatief uiterlijk, in acht genomen worden. 

Het JUNG KNX systeem vormt een netwerk van met elkaar 

communicerende apparaten en regelt als vanzelf verlichting, 

klimaat, veiligheid en multimedia. 

KNX SMART HOME 5150 KNX SMART HOME



KNX TASTERS RADIOGRAFISCHE KNX TASTERS RF

KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT

Smart Home eenvoudig bedienen: met 
eenduidige grote tasterknoppen.

Uitgebreide functionaliteit, intuïtieve 
bediening.      

Smart Home radiografisch gestuurd: met 
de batterijgevoede wandzenders. 

Brijante weergave op het OLED display met 
hoge resolutie.

KNX RUIMTECONTROLLER OLED

F 40 – comfortabele bediening

De KNX tasters en Ruimtecontroller in de F 40 uitvoering in 

schakelaardesign zijn ontworpen met het oog op comfortabele 

bediening door de grote tasterknoppen. Hiermee kunnen zowel 

de klassieke functies, zoals verlichting, zonwering en temperatuur, 

als ook complete sfeerscènes of multimediacomponenten worden 

aangestuurd. Geheel naar wens of naar toepassing kunnen zij 

bedrukt/ gelaserd worden met de Graphic Tool, om de functionali-

teit verder te verduidelijken. De in het midden geplaatste, gekleurde 

led‘s voor bedrijf- of statusmelding completeren het bediengemak. 

TASTERS IN SCHAKELAARDESIGN 5352 TASTERS IN SCHAKELAARDESIGN



KNX TASTERS RADIOGRAFISCHE KNX TASTERS RF

KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT

Homogeen uiterlijk door de in het midden 
geplaatste afdekking in de kleur van de 
tasters of plexiglas afdekking.

De units met display bedienen comfortabel 
temperatuur, verlichting en jaloezieën.

Plaatsen naar wens: de wandzenders 
worden gewoon opgeplakt.

Slimme temperatuurregeling in uitgebreid 
JUNG design.

KNX KAMERTHERMOSTAAT

F 50 - homogeen uiterlijk.

De KNX componenten in de F 50 uitvoering zijn eenduidig 

ontworpen met tasterknoppen links en rechts, en in het midden 

een display of afdekking. Dit kan zijn een plexiglas afdekking 

of een afdekking in de kleur van de tasters, geheel naar 

voorkeur of toepassing. Bedrukken of Laseren met de Graphic 

Tool optimaliseert de functietoewijzing van de tasterknoppen; 

instelbare, gekleurde leds completeren het designconcept. 

Hierdoor geldt voor tasters en Ruimtecontrollers in het uitgebreide 

schakelaardesign: functies en scènes kunnen intuïtief bediend 

worden.
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Smart 
maakt mobiel.

Eenvoudige visualsatie 

Verlichting, temperatuur, zonwering, muziek of het kleurenlichtsysteem Philips 

Hue: met de overzichtelijke gebruikersinterface Smart Visu Home wordt de 

keuze gemaakt met een tip van de vinger op een smartphone. Als er nieuwe 

apparaten toegevoegd moeten worden, dan zijn deze snel ingeleerd. Gebrui-

kers kunnen met Smart Visu Home zelf hun eigen instellingen - zogenaamde 

acties, zoals tijdgestuurde schakelingen of statusmeldingen - regelen. 

Zo kunnen KNX functies met de Smart Visu Server snel en voordelig gereali-

seerd worden. De software is voorbereid op updates en upgrades.

SMART VISU SERVER 

De eenvoudige visualisatie voor een Smart Home
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Eenduidige JUNG bedieninterface voor intuïtief gebruik. 

Intuïtieve bediening

Visualiseren en bedienen gebeurt via het 5 Inch grote display. 

Desgewenst wordt daarbij de eenduidige JUNG bedieninterface 

toegepast, die logisch en intuïtief regelen van de verschillende 

functies mogelijk maakt. Als alternatief of als aanvulling kan ook 

een vrij vorm te geven bedieninterface gebruikt worden, die een 

geheel persoonlijke weergave mogelijk maakt.   

Bediencentrale voor inbouw in de wand: het KNX Smart Panel met 

TFT kleurenbeeldscherm. Hiermee worden de functies in huis, zoals 

verlichting, jaloezieën, temperatuur en multimedia, comfortabel 

geregeld. Daarbij zorgt de geïntegreerde meldinstallatie voor extra 

veiligheid. Extra functies zoals een weekschakelklok met toevals- en 

astrofunctie, de voorgeconfigureerde lichtscène mogelijkheden en 

datalogger voor verbruiksgegevens optimaliseren de features. 

Gebruik van een vrij vorm te geven bedieninterface voor persoonlijke vrijheid.
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JUNG VISU PRO

JUNG Visu Pro is bestemd voor complexere KNX toepassingen - zowel in de particuliere - als de 
bedrijfssector. Met JUNG Visu Pro, is het niet alleen mogelijk om de KNX functies in de ruimtes, 
zoals zonwering, verlichting en temperatuur te combineren met multimedia of een alarmsysteem. 
Het maakt het de gebruikers ook mogelijk om bijzonder flexibel te zijn in de bediening. Of via 
Smart Control, een aangesloten monitor of via tablet of smartphone - dankzij het intelligente 
netwerk, hebben de gebruikers altijd controle over de gebouwtechnologie.

KNX professioneel beheren 
JUNG Visu Pro is de professionele keuze voor visualisatie en 

bediening van de gebouwautomatisering. Meerdere onaf-

hankelijke KNX installaties kunnen zo tegelijkertijd comfortabel 

worden beheerd. 
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Muziek naar wens
Een goed geluid ervaren in het hele huis - met de multirooming 

oplossingen van JUNG. In de keuken naar de radio luisteren, 

in de woonkamer een klassiek concert en een hoorspel in de 

kinderkamer: met de multiroomversterker inclusief webradio en 

MP3 speler als centrale muziekverdeler gaat dat heel gemakkelijk. 

Als alternatief kan ook het  Sonos-Soundsystem 

worden opgenomen. Daarvoor is er een 

speciale interface: de KNX Sonos Gateway 

voor inbouw in de meterkast. De bediening 

verloopt in beide gevallen via de KNX tasters 

en Ruimtecontrollers, samen met de klassieke 

functies - naar wens ook gecombineerd in 

scènes. 

COMFORTABELE EN EENVOUDIGE BEDIENING

MUZIEK REGELEN IN HET KNX SYSTEEM

Multirooming en klassieke functies gezamenlijk bedienen via de KNX bedienunits. 

De multiroomversterker met webradio en geïntegreerde MP3 speler is de comfortabele  
audiocentrale voor het hele huis. 
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Persoonlijk vormgeven

Met de online Graphic Tool op www.jung.de/gt kunnen JUNG 

producten persoonlijk worden vormgegeven. Naar gelang 

het artikel, materiaal en persoonlijke voorkeur kunnen daarbij 

Lasergravure, Kleurendruk of Labelling gebruikt worden. Teksten, 

symbolen of afbeeldingen optimaliseren de persoonlijke vorm-

geving en verduidelijken de functies.

LASERGRAVURE

KLEURENDRUK

Bij de Lasergravure worden door de precieze uitsnede ook de contouren van symbolen, teksten 
en decoraties exact overgenomen. 

De bedrukking met het slijtvaste kleuren-
drukproces biedt talrijke mogelijkheden 
voor persoonlijke vormgeving. 

Geïntegreerde tekstvelden in het schakel-
materiaal kunnen met Labelling gekenmerkt 
worden.

LABELLING

LICHT

JALOEZIE

AAN/UIT

GRAPHIC TOOL 6564 GRAPHIC TOOL



Een middelgroot familiebedrijf 

van de derde generatie

WIJ ZIJN JUNG:

1912 „Made in Germany“ 

al sinds 100 jaar

10 dochterondernemingen 

en meer dan 70 vertegen-

woordigingen wereldwijd. 

Rond 1.200 medewerkers

Oprichter Albrecht Jung

Ernst Paris

Toen Albrecht Jung in 1912 zijn bedrijf oprichtte, waren er drie za-

ken voor hem van belang: vooruitgang, kwaliteit en design. Deze 

principes kenmerken JUNG tot op de dag van vandaag en zijn in 

alle onderdelen van het bedrijf terug te vinden.

‘”Vooruitgang als traditie” is een attitude, een commitment om 

steeds vernieuwend te denken. Een commitment tot het ontwik-

kelen van ideeën, nieuwe toepassingen, eenvoudiger gebruik, 

een betere functionaliteit, een mooier design en een klant-

gerichte service. Dat drijft en verbindt ons bij JUNG. Elke dag.  

Innovatie als traditie. 
Elke dag.
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JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE 

HANDELSONDERNEMING B.V.

Postbus 111

2394 ZG Hazerswoude-Rd

Nederland

Telefoon +31 71 3419009 

Fax +31 71 3413559

jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50

9800 Deinze

België

Telefoon +32 9 3818500

Fax +32 9 3818501

info@stagobel.be

STAGOBEL.BE

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1 

58579 Schalksmühle 

Duitsland 

Telefoon +49 2355 806-553 

Fax +49 2355 806-254 

international@jung.de




