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Het professionele Smart Home

De intelligente woning – een gebouw dat meedenkt. Waarin 

alle functies van de moderne gebouwbeheertechniek met 

elkaar communiceren in een netwerk. Een slimme woning biedt  

 u meer comfort, duurzaamheid, veiligheid en energiebesparing. 

Onze oplossingen voor de woning met een slim netwerk zijn 

gebaseerd op de wereldwijde KNX standaard en daarmee    

100 procent voorbereid op de toekomst.    

Alles is mogelijk, vanaf basic voorzieningen tot aan high-end 

oplossingen. Een professioneel JUNG Smart Home kan ten alle 

tijden aan nieuwe wensen worden aangepast – geheel individueel. 
Betrouw-

baar

Comfortabel Veilig

Efficiënt 
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KNX – de wereldwijde standaard

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

De KNX bus is de standaard voor de uitrusting van woningen en 

utiliteitsprojecten met toekomstgerichte gebouwbeheertechniek. 

KNX maakt zowel centrale als lokale netwerken mogelijk en stuurt 

de componenten van woning- en gebouwautomatisering aan.   

Al in 1990 richtte JUNG samen met andere bedrijven de European 

Installation Bus Association op. Met de ontwikkeling van de 

Europese Installatiebus legden wij de basis voor de momenteel 

wereldwijd eenduidige standaard KNX.  

De Europese norm EN 50090 is vastgelegd als wereldwijde 

standaard volgens ISO / IEC 14543-3. Daarmee staat het merk 

KNX voor de systeemcompatibiliteit van de producten van alle 

fabrikanten. Met de versleuteling middels KNX Secure is het 

systeem nu nog veiliger. 

STAND: JUNI 2021

30 jaar ervaring

FEITEN EN CIJFERS

1990
95 000 partners  

in 190 landen

500 opleidingscentra  

in 72 landen

500 fabrikanten  

in 45 landen

De meest intelligente wereldwijde standaard 

voor moderne gebouwen: daarmee hebben 

opdrachtgevers en ontwikkelaars, maar ook  

architecten en installateurs, zekerheid op de 

lange termijn. Van eenvoudig te bedienen  

stuurunits tot aan complexe installaties, de 

JUNG KNX componenten bieden allesom-

vattende, toekomstzekere oplossingen voor 

aansturen, visualiseren en organiseren van de 

gebouwbeheertechniek. Toepassingen zoals 

verlichting, zonwering, verwarming/klimaat, 

beveiliging/veiligheid en multimedia worden 

daarmee volledig afgedekt.
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De voordelen van KNX   
in een oogopslag

INSTALLATEUR 

Eenvoudige en snelle montage van 

 apparaten en bekabeling 

Snelle aansluittechniek, bij alle fabrikanten gelijk

Goede kwaliteit en betrouwbaarheid  

van de producten  

Inbedrijfname met fabrikant-onafhankelijke 

software (ETS) 

Snel en flexibel uit te breiden of aan te passen

Remote-toegang voor onderhoud en diagnose 

500 opleidingscentra wereldwijd

ARCHITECT

Kan in elk type gebouw gebruikt worden

Meer dan 8.000 apparaten van 500 fabri-

kanten communiceren  met elkaar dankzij   

de KNX standaard 

Continue uitbreiding van de functies en  

toepassingen  

Inbedrijfname met behulp van fabrikant-  

onafhankelijke standaard software (ETS) 

Eenvoudige realisatie van opdrachten,  

aansturing, bewaking en signalering  

Integratie in vele andere systemen, protocollen 

en standaards is mogelijk

Eenvoudige logische verknopingen tussen 

functies en apparaten

Certificering en getrainde installateurs

GEBRUIKER 

Grote keuze aan producten

Veel comfort, heel bedrijfszeker

Gecontroleerd netwerk van apparaten  

en functies

Multifunctionele toepassingen van  

meerdere apparaten    

Modulair, schaalbaar systeem  

Gemakkelijk aan te passen bij wijzigende 

 behoeften

Niet afhankelijk van individuele fabrikanten

Waardevermeerdering van het gebouw

De KNX installatie draadloos uitbreiden  
met de radiografische wandzender RF, die opgeplakt kan worden.

WAAROM KNX? 98 WAAROM KNX?



Eensgezinswoning, Willich 

Architecten: Marie en Heike Thoma 

Planning en lichtplan: Ralf Thoma 

Foto‘s: Henrik Schipper 

Uitgerust met JUNG KNX Technologie  

in de  programma‘s LS 990 en LS ZERO. 

Het interieurontwerp combineert slimme 
 techniek met natuurlijke materialen.

Door de open indeling van de woning ogen 
de kamers bijzonder ruim.  

Grote raampartijen creëren openheid en 
 contact met de omgeving.  

Natuurlijke kleuren in het interieur onderstrepen 
de ruimtelijkheid van de kamers. 

Deze moderne eensgezinswoning in Willich valt op: in de directe 

nabijheid van traditionele bakstenen gebouwen brengt de 

Eternitgevel een spannend accent. Binnen verleent de JUNG 

KNX taster F 40 in de programma’s LS 990 en LS ZERO de 

 bewoners bediencomfort.  

Slim wonen aan de Nederrijn.
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F 40 TASTER COMPACTE RUIMTECONTROLLER

DRAAISENSOR KNX TASTER F 10

Ziet eruit als een gewone schakelaar,   
bedient echter slimme KNX functies.

Perfecte combinatie: weergave in het grafische 
display, bediening met de tasterknoppen.

Net zoals bij een gewone draaidimmer: 
draaien, indrukken, functie uitvoeren.

Eenvoudigweg indrukken: grote tasterknoppen 
voor bediening van de gebouwbeheertechniek. 

LS 990 in functie
Vormgegeven in de Bauhaus traditie – daarbij open voor de 

uitdagingen van de moderne tijd. Met LS 990 heeft het purisme 

toegang tot Smart Home. 

De verlichting in scènes, zonwering naar wens 

regelen en het perfecte klimaat instellen: met de 

KNX tasters en de Ruimtecontrollers in LS 990 

design is dit heel gemakkelijk. Individueel of 

opgenomen in complete  scènes waar men zich 

goed bij voelt, eenvoudig te bedienen met een 

druk op een tasterknop of een draaibeweging –   

afhankelijk van  het product verschijnt er op het 

grafische display een weergave van de functie. 

Duidelijke symbolen op de tasters maken de  

bediening gemakkelijker: met Lasergravure of 

Kleurendruk kunnen ze met de Graphic Tool 

worden gekenmerkt (jung.de/gt).
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KNX taster F 40  
in het programma LS 990 Antraciet.

LS 990: consequent echt

* (gelakt aluminium)

wit 

alpine wit 

lichtgrijs 

zwart 

sneeuwwit mat   

grafietzwart mat 

Kunststof Metaal

Aluminium

Edelstaal

Antraciet*

Dark*

Glanzend Chroom 

Goudkleurig

Verguld

Messing klassiek

Messing antiek

Het eenvoudige vierkant met de smalle ramen – zonder com-

promis duidelijk in zijn vorm en een uitgesproken statement voor 

 purisme. Overeenkomstig met zijn vorm, bestaat LS 990 uit echte 

materialen. Allen hebben zij hetzelfde effect op de omgeving. 

Zoals bij de zeer duurzame uitvoering in Duroplast met de 

 aangename ‘touch’. Evenzo worden bij de metaaluitvoeringen 

uitsluitend echte materialen verwerkt. Of aluminium, roestvrij 

staal, messing of goud: zij worden allemaal gefabriceerd met 

uiterste precisie.
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KNX TASTER F 40 KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT

KNX TASTER F 50 KNX TASTER F 10
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Met LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier zet 

JUNG accenten. Het bijzondere aan dit kleu- 

rensysteem: Le Corbusier heeft de 63 kleuren 

perfect op elkaar afgestemd, waardoor ze  

zeer harmonisch met elkaar kunnen worden 

gecombineerd. Overtuigd van de buitenge-

wone look biedt JUNG wereldwijd exclusief 

schakelmateriaal in deze indrukwekkende  

kleuren aan. Het matte oppervlak ontstaat   

door een speciale handlakmethode. En met    

de Graphic Tool zijn opschriften mogelijk. 

 Bovendien kunnen alle artikelen dankzij   

het modulaire systeem van JUNG worden 

 gecombineerd.

LS 990 in  
Les Couleurs® Le Corbusier

32031 céruléen vif HBW 30

32033 céruléen clair HBW 52

32011 gris 31 HBW 29

32013 gris clair 31 HBW 49

LS 990 1716 LS 990



Consequent vlak
Consequent in zijn slimste vormgeving: LS ZERO is de ultra vlakke 

verder ontwikkelde versie van het tijdloze LS 990. Stucwerk, holle 

wand of meubelinbouw – met de stapsgewijze montage wordt 

de schakelaar één met zijn ondergrond. Uniek elegant in alpine 

wit en de kleuren van Le Corbusier – of in echt metaal. 

Ultra vlak of met een opbouwhoogte van 3 mm voor wanden met behang: LS ZERO maakt indruk 
in beide uitvoeringen. 

KNX F 40 taster in het programma  
LS ZERO grafietzwart mat

LS ZERO 1918 LS ZERO



Het interieur is open en licht. Zichtbeton en hoge ramen geven het sfeer-
volle karakter. 

Echte materialen zijn in de architectuur net  zo 
belangrijk als in het JUNG design.

Het designgerichte ontwerp van A CREATION 
oogt helder en strak. 

Het exclusief ingerichte penthouse bevindt zich in een van de 

twee Parktorens in het zuiden van Karlsruhe. Naast de architecto-

nische highlights richtten de architecten zich op toekomstzekere 

gebouwbeheertechniek: de bewoners bedienen hun verlichting, 

verwarming, klimaatbeheer en zonwering met de JUNG tasters 

 F 40 in de programma’s A CREATION en LS ZERO.    

Geaccentueerd minimalisme

Penthouse, Karlsruhe  

Architect: langendorf architektur 

Foto‘s: Wolfgang Pulfer 

Uitgerust met JUNG KNX Technologie  

in de programma‘s A CREATION en LS ZERO.

REFERENTIEPROJECTEN 2120 REFERENTIEPROJECTEN



F 40 TASTER IN A CREATION F 50 TASTER IN A CREATION

DRAAISENSOR IN A 550 COMPACTE RUIMTECONTROLLER

Centrale bediening van verlichting, 
 temperatuur en jaloezieën.

Tasterknoppen en afdekking in de kleur  
van de taster: ruimte voor aanduiding.

Zoals bij een reguliere draaidimmer:  
draaien, drukken, functie kiezen.

Gewoon indrukken: grote tasterknoppen voor 
bediening van de gebouwbeheertechniek. 

A range: slimme techniek 
geaccentueerd vormgeven

Het ontwerp van de A range trekt de aandacht. Vooruit

strevende KNX technologie krijgt zo de juiste setting en een 

 passende uitstraling. 

De ideale sfeerverlichting in ieder hoekje van 

het huis. Een behaaglijke temperatuur het 

hele jaar door. En de favoriete muziek in   

het hele huis te horen: perfect te regelen met   

de KNX tasters en Ruimtecontrollers in de pro-

gramma’s van de A range. Of gecombineerd   

in een scène dan wel apart, de bediening   

is altijd kinderlijk eenvoudig. Met begrijpelij  - 

ke sym bolen gekenmerkte tasterknoppen 

vergemakke lijken de bediening nog verder: 

met de JUNG Graphic Tool (jung.de/gt) met 

Lasergravure of Kleurendruk aangebracht.

A RANGE 2322 A RANGE



Automatische schakelaar  
in het programma A CREATION glas

A range:  
markant in materialen en kleur

Kleur treft materiaal. Het schakelaarprogramma A range   

steunt op een expressieve vormgeving in nieuwe kleuren. 

In  echt glas of robuust kunststof vormen de designramen  

spannende accenten. 

alpine wit 

zwart 

aluminium 

champagne 

mokka  

antraciet mat 

Kunststof Glas

zwart 

rood 

blauwgrijs 

mat wit 

alpine wit 

spiegelglas 

champagne

mokka

A CREATION 

A 550 / A FLOW

24 A RANGE A RANGE 25

Kunststof

alpine wit 

zwart 

aluminium 

 

sneeuwwit mat 

grafietzwart mat 

antraciet mat 



KNX Ruimtecontroller met een KNX taster F 50  
in het programma LS 990 grafietzwart mat.

Smart wonen begint niet pas bij een uitgebreid 

netwerk, maar al veel eerder. Omdat het er 

om draait, dat er precies zoveel bedienunits 

op een plek gemonteerd kunnen worden, als 

er nodig zijn. En natuurlijk ook in het design 

dat u graag wilt. Met het JUNG bouwstenen 

principe kunnen er maximaal vijf tasters  in 

JUNG design in één raam gemonteerd worden. 

Zo heeft u alle functies op één plek “bij de 

hand”. De montage gebeurt altijd volgens 

hetzelfde principe: afdekkingen en ramen 

worden passend in het design samengesteld 

en geïnstalleerd. Welke complexe techniek 

zich daarachter bevindt, is alleen merkbaar   

in de functionaliteit – het verstoort niet het 

 elegante design.

MODULAIR SYSTEEM

UITVOERINGEN 1- TOT 5-VOUDIG

Slim monteren

Inbouwdoos

Draagring

Raam, bijv. in het programma LS 990 

Functionele unit, bijvoorbeeld tastermodule 1- tot 4-voudig

Afdekking, bijvoorbeeld tasterafdekking 1- tot 4-voudig

Inbouwdozen  

1- tot 5-voudig voor  

horizontale of verticale 

montage. 

Raam  

verkrijgbaar van 1- tot 

5-voudig, horizontaal of 

verticaal te monteren. 
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Touchdisplay   

JUNG Smart Control 5.

SMART CONTROL 5 SMART PANEL 8

SMART VISU SERVERAPP SMART VISU SERVER

Indrukwekkend gevisualiseerd

Het JUNG Smart Panel 8 bedient en visuali-
seert het KNX systeem zonder extra server. 

Overzichtelijk touchdisplay voor de gehele 
gebouwbeheertechniek. 

De JUNG Smart Visu Server visualiseert en 

bedient alle processen in het KNX systeem. 

Met de app Smart Visu Server kunnen  

alle functies met een smartphone worden 

 gevisualiseerd en aangestuurd.  

Een slimme woning is net zo uniek als zijn 

 bewoners. Met de moderne KNX techniek 

ondersteunt hij u in het dagelijks leven en 

 desgewenst worden alle mogelijkheden   

direct getoond. Met touchdisplays worden    

alle kamers, functies en statussen duidelijk 

 getoond en bediend. Met de Smart Visu   

Server app kunnen de bewoners hun Smart 

Home bovendien ook aansturen met hun 

smartphone of tablet; zowel thuis als onder-

weg met de beveiligde Toegang op Afstand. 

Ook Smart Home componenten zoals Philips 

Hue of Sonos kunnen met de server gemakke  -

lijk in het systeem geïntegreerd worden. 

VISUALISATIE 2928 VISUALISATIE



Intelligente spraakbesturing

De koppeling van KNX-gebouwtechniek met het Internet of Things 

maakt de woning nog comfortabeler. Belangrijke interface:  

JUNG spraakbesturing. 

KNX EN SPRAAKBESTURING

Uw Smart Home luistert naar u, dankzij JUNG spraakbesturing.  

Zij is de doorslaggevende interface tussen toekomstzekere 

KNX-techniek en het Internet of Things: om de achterliggende 

KNX-technologie spraakcompatibel te maken, moet JUNG 

spraakbesturing in de Smart Visu Server of Visu Pro Server  

worden geactiveerd. De koppeling met spraakbesturing is een-

voudig en kan door een vakman snel voor zijn klant worden gere-

aliseerd. Daartoe selecteert de systeemintegrator in overleg met 

de klant de gebouwfuncties die aangestuurd moeten worden. 

SPRAAKOPDRACHTEN BEHEREN

Voor zo veel mogelijk comfort kunnen gebruikers 

de spraakopdrachten individualiseren. Ook  

naderhand. Een niet zo precieze opdracht „Schakel 

wandlamp in“ verandert dan bijvoorbeeld in de 

concrete opdracht „Schakel de plafondstraler in 

de woonkamer in“. Maar ook apparaten buiten 

het KNX-universum kunnen door de gebruiker in de 

spraakbesturing worden geïntegreerd. Deze wor-

den vervolgens aan de KNX-functies gekoppeld – 

dankzij de interface JUNG spraakbesturing.

Amazon Echo 

Amazon Echo Dot

Google Home 

Google Home Mini
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KNX biedt de mogelijkheid 
van Spraakbesturing met 

 behulp van de smart speakers 
van Amazon en Google. 
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Slimme deurgesprekken
Een moderne installatie voor Deurcommunicatie hoort in ieder 

Smart Home thuis. Die brengt al aan de deur extra comfort en 

veiligheid. Het JUNG Binnenstation in combinatie met Siedle 

 Systeemtechniek, laat zien hoe Deurcommunicatie vandaag   

de dag verloopt.  

Video binnenstation  
in A CREATION

Video binnenstation  
in LS 990

JUNG BOUWSTENEN SYSTEEM

Vrijheid in vormgeving met de binnenstations in JUNG design: 

verticaal of horizontaal, in meervoudige ramen of apart van 

elkaar, het modulaire bouwstenensysteem maakt installatie 

 mogelijk naar wens. 

Gebruik van de „Siedle Systemtechnik“ is de basis van de combinatie Siedle Buitenstations 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.

TWEE SPECIALISTEN, ÉÉN SYSTEEM

Audio binnenstation   
in LS 990 

DEURCOMMUNICATIE 3332 DEURCOMMUNICATIE
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VERLICHTING  

Individuele bediening van verlichting 

 binnen en buiten. Automatisch, alleen 

 wanneer nodig en daarmee ook 

 energiezuinig.  

 

JALOEZIEËN  EN ROLLUIKEN  

De automatische regeling van jaloezieën  

en rolluiken incl. lamellen verstellen regu-

leert de inval van zonlicht. De bediening 

kan centraal of decentraal plaatsvinden. 

 

MULTIMEDIA 

Multirooming in het hele huis, TV- en 

 entertainmentinstallaties en multimedia 

componenten worden in KNX geïnte-

greerd. 

 

VISUALISEREN EN BEDIENEN OP AFSTAND 

Alle situaties in de eigen woning weer-

geven en bedienen. Ook onderweg met 

smartphone of tablet. 

VERWARMING, VENTILATIE, KLIMAAT 

Het regelen naar behoefte van verwarming, 

ventilatie en klimaat zorgt niet alleen  

voor individuele behaaglijkheid, maar 

ook  voor een gezond binnenklimaat.   

 

BEWAKING/ALARMERING  

Sensoren voor bewaking van ramen   

en deuren, centraal aan/uit sturing en 

meld- en alarminstallaties geven een 

 veilig gevoel.

Leven in een slimme woning: 
functies en toepassingen

Slimmer wonen met KNX: in de woonkamer past de sfeerverlichting 

perfect bij de behaaglijke temperatuur. In de slaapkamer blijft het 

lekker koel, terwijl de zonwering bij het invallen van zonlicht automa-

tisch omlaag gaat. In elke kamer klinkt dankzij multirooming ieders  

favoriete muziek. Perfect, als comfort zo vanzelfsprekend is. Met de 

 intelligente gebouwbeheertechniek van JUNG. 
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Vooruitgang als traditie 

JUNG staat wereldwijd voor puur design en toekomstgerichte 

oplossingen. Al ruim 100 jaar zijn innovatie, passie en precisie  

de wegwijzers voor onze productontwikkelingen. Verlichting, zon-

wering, klimaatregeling, energie, veiligheid, deurcommunicatie 

en multimedia – onze systemen bieden de passende oplossing 

voor elke wens. 

Met 1400 medewerkers, 20 dochtermaat-

schappijen en zelfstandige verkoop- en partner-

organisaties in ruim 70 landen zijn wij op vijf 

continenten aanwezig. Of het nu om de bouw 

van particuliere woningen, utiliteitsprojecten 

of hotels gaat: overal ter wereld vertrouwen 

architecten en ontwerpers op de innovatieve 

oplossingen van JUNG. Onze gebouwbeheer-

techniek is overal te vinden: van de Berlijnse 

Reichstag en de Hermitage in St. Petersburg 

tot aan hotel Shangri-La in Singapore.

Deze internationale aanwezigheid verbin-

den wij bewust met de nauwe relatie aan 

het hoofdkantoor van ons familiebedrijf in 

Schalksmühle. Daar en in Lünen ontwikkelen 

en produceren wij zowel componenten voor 

de conventionele elektrotechnische installatie 

als intelligente systemen voor de gebouw-

beheertechniek. Massaproductie, kleine 

 series  of maatwerk: onze moderne productie-

methoden voldoen aan de hoogste eisen.

Een middelgroot familiebedrijf 

van de derde generatie

WIJ ZIJN JUNG:

1912 „Made in Germany“  

al meer dan 100 jaar

20 dochtermaatschappijen en  

meer dan 70 vertegenwoordigingen 

wereldwijd

Circa 1400 medewerkers

HET BEDRIJF 3736 HET BEDRIJF



JUNG SOCIAL MEDIA 3938 AR-STUDIO APP

De inspiratie volgen

Als u altijd op zoek bent naar nieuwe ideeën en suggesties, 

volg dan JUNG op Pinterest en Instagram. Op deze kanalen kunt 

u inspirerende designs en fascinerende techniek ontdekken.

Markeren

JUNG AR-Studio is snel en eenvoudig geïnstalleerd.   

De app is zowel via de App Store als Google Play 

verkrijgbaar. Na de installatie van de app print u de 

Experiencemarker uit. Bevestig hem vervolgens op  

de plaats waar later de schakelaar moet worden  

geïnstalleerd. AR-Studio toont u het gekozen JUNG 

product op het live-beeld van uw smartphone of tablet. 

De veelzijdigheid ontdekken

JUNG.NL/AR-STUDIO

INSTAGRAMPINTEREST
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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


