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Met deze brochure geven wij u een  

overzicht van onze producten, het 

tijdloze design, materialen, kleuren  

en soorten afwerking van ons schakel-

materiaal en de verschillende mogelijk-

heden voor de intelligente aansturing 

van de technologie in uw woning. 

Laat u inspireren! 

Wooninspiratie

INHOUD 3



Oprichter Albrecht Jung

Ernst Paris

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 situatie. 

Met 1400 medewerkers, 20 dochtermaat-

schappijen en zelfstandige verkoop- en  

partnerorganisaties in ruim 70 landen zijn wij  

op vijf continenten aanwezig. Of het nu om 

de bouw van particuliere woningen, utiliteit 

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, in de Hermitage in St. Petersburg  

of in hotel Shangri-La in Singapore. 

Deze internationale aanwezigheid combi - 

neren wij bewust met de nauwe band met   

het hoofdkantoor van ons familiebedrijf in 

Schalksmühle. Daar en in Lünen ontwikkelen  

en produceren wij zowel componenten voor  

de conventionele installatie als intelligente 

systemen voor gebouwbeheertechniek.  

Massaproductie, kleine series of maatwerk: 

onze moderne productieme thoden 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 vertegenwoor-

digingen wereldwijd

Circa 1400 medewerkers
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Producten „Made in Germany“ – 

perfect afgewerkt

Onze producten worden in de beide vesti-

gingen in Schalksmühle en Lünen gemaakt. 

Daarvoor ontving JUNG in 2011 van TÜV Nord 

het certificaat „Made in Germany“. JUNG is 

diep geworteld in de regio en al vele decennia 

een betrouwbare werkgever. Daarom ver-

trouwen klanten momenteel wereldwijd op 

de continu hoge kwaliteit. Wij zijn ons daarbij 

bewust van de grote verantwoordelijkheid om 

duurzaam en energiezuinig te produceren. 

Bijzondere knowhow bewijst JUNG al tiental-

len jaren bij de metaalbewerking. Wij bieden 

onze schakelaardesigns in echt metaal aan. 

Mat gebeitst of gelakt aluminium, glasparel 

gestraald roestvrij staal, geborsteld messing, 

verchroomd metaal of ongeveer 24 karaats 

verguld – elke dag weer produceert JUNG tot  

in detail afgewerkte schakelaars.
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LS range – tijd voor echte klassiekers

Er zijn dingen die nooit uit de mode raken: echte klassiekers zoals het design 

van de LS range. Met hun vierkante basisvorm, rechte lijnen en heldere uitstra-

ling passen ze tijdloos en elegant in elke ambiance. De vele verschillende 

hoogwaardige materialen en manieren van afwerking bieden alle mogelijk-

heden om persoonlijke interieurstijlen te realiseren. Van de opbouwinstallatie 

via bijzondere laksoorten tot aan ultra vlakke inbouw in wanden en meubilair.

Tweevoudige combinatie van  
taster en contactdoos met  

beschermingscontact met USB-A+C in 
programma LS 990 in sneeuwwit mat

LS RANGE 98 LS RANGE



COMBINATIE VAN SCHAKELAAR 

EN CONTACTDOOS

DRAAIDIMMER 

Sneeuwwit mat

Zwart

Aluminium

AUTOMATISCHE SCHAKELAAR

LS 990

De vlakke schakelaar LS 990 is de klassieker 

onder de schakelaars. Een slank afdekraam 

en een maximaal bedienvlak zijn de kenmer-

ken van het minimalistische design. In tijdloze 

kleuren, matte uitvoeringen, van roestvrij staal, 

aluminium, messing, verchroomd of met  

exclusieve goudlaag: LS 990 overtuigt  

al meer dan 50 jaren door zijn tijdloze look. 

Naast het puristische design is het programma 

vooral vanwege de vele toepassingsmogelijk-

heden zeer geliefd met name wanneer het om 

hoogwaardige interieurconcepten gaat.

Schakelaar in het programma 
LS 990 Edelstaal

LS RANGE 1110 LS RANGE



DRAAIDIMMER SERIESCHAKELAAR

KNX TASTER F 50 CONTACTDOOS
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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 in Les Couleurs® Le Corbusier  
32033 céruléen clair

LS RANGE 1312 LS RANGE



BEHANG

HOLLE WANDEN

Alpine wit

Lichtgrijs

STUCWERK

Aluminium

MEUBELINBOUW

4320O gris clair 59

LS ZERO is de ultra vlakke interpretatie van  

de  tijdloze schakelaar LS 990. Schakelaars,  

componenten voor Deurcommunicatie  en 

aansluitingen voor de gebouwbeheertech-

niek worden bijna naadloos in het interieur 

geïntegreerd – ideaal voor de inbouw in  

meubilair, stucwerk, of holle wand. Met ruim 

200 verschillende toepassingen biedt het 

programma alle opties voor de moderne  

gebouwbesturing. Elegant in alpine wit, grafiet-

zwart en sneeuwwit mat, metaaltinten of in de 

63 kleuren van Les Couleurs® Le Corbusier. 

Daarnaast is LS ZERO ook verkrijgbaar in  

een variant met een opbouwhoogte van  

3 millimeter voor de vlakke montage op  

behang. 

KNX F 40 taster in het programma  
LS ZERO grafietzwart mat

LS RANGE 1514 LS RANGE
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COMBINATIE VAN SCHAKELAAR EN  

CONTACTDOOS

SCHAKELAAR

Edelstaal

Alpine wit

Aluminium

TASTER F 40 4-VOUDIG

Met LS CUBE biedt JUNG een moderne op-

bouwvariant van de designklassieker LS 990. 

LS CUBE is de optimale oplossing wanneer 

inbouwmontage niet mogelijk is of waar op-

bouwinstallaties als een bewust stijlelement 

worden toegepast. De opvallende vormge-

ving van het programma past perfect in open 

loft-achtige ruimtes. Vooral op sierbeton en  

natuursteen heeft LS CUBE een prachtige  

esthetische uitstraling. Maar ook op rustieke 

pilaren van hout slaat het programma een 

goed figuur. LS CUBE is in talrijke kleur- en  

materiaalvarianten verkrijgbaar, terwijl  

de uitgebreide functionaliteit geen enkele 

wens onvervuld laat. 

LS CUBE

LS RANGE 1716 LS RANGE



Als eerbetoon aan de JUNG schakelaars in de 

beginjaren zorgt de tuimelschakelaar LS 1912 

voor een nieuwe beleving van het schakelme-

chanisme. Dit mechanisme is zo ontworpen 

dat de afdekking vlak ligt ten opzichte van 

het afdekraam. Alleen de tuimelhevel steekt 

er als bijzonder stijlelement uit. JUNG maakt 

gebruik van haar jarenlange ervaring met 

metaalbewerking en kiest voor edele ma-

terialen – van aluminium en roestvrij staal 

tot aan messing en glanzend chroom. En 

passend bij het karakter van het materiaal 

kan men een speciale vorm tuimelhevel kiezen: 

cilinder, kegel of kubus. In de variant met con-

trolelampje geeft een led in de tuimelhevel de 

schakelstand aan of dient als oriëntatieverlich-

ting. Het programma LS 1912 kan naadloos in 

de JUNG systemen voor de slimme gebouwbe-

sturing worden geïntegreerd. 

CILINDER

KEGEL

KUBUS

KEGEL MET LED

LS RANGE 1918 LS RANGE



LS PLUS

Het expressieve programma LS PLUS verlegt grenzen qua elegantie  

en esthetiek. Samen met de grote schakelwippen creëren de brede  

afdekramen van LS PLUS – van echt glas, aluminium, roestvrij staal  

of glanzend chroom – een look die verrassend anders is. 

Een buitengewoon lichte uitstraling hebben de afdekramen van het programma LS DESIGN van 

hoogwaardig metaal of kunststof. Een onopvallende schaduwrand aan de achterkant maakt  

het verschil. Daardoor lijkt het wel alsof schakelaars, contactdozen en tasters op de wand zweven.  

Het modulaire principe van JUNG biedt talloze mogelijkheden om de verschillende componenten  

van het programma LS DESIGN op eigen wijze te combineren.

LS DESIGN

LS RANGE 2120 LS RANGE



A range – creativiteit toont  

verscheidenheid

Zet accenten in de ruimte: de moderne A range biedt enorm 

veel interessante ideeën qua vorm, kleur en materiaal, die in 

elk interieur passen. 

A RANGE 2322 A RANGE



A 550

RUIMTECONTROLLER COMPACT F 50

Zwart

Aluminium look Antraciet mat

DRAAIDIMMER

Alpine wit

CONTACTDOOS TASTER F 40 4-VOUDIG

Teruggebracht tot het wezenlijke overtuigt  

A 550 door een streng minimalistisch en  

opvallend design. Het rechtlijnige, compro-

misloze uiterlijk van het programma staat 

voor een duidelijke vormgeving en is de  

perfecte aanvulling op moderne interieurstijlen. 

In aluminium look, antraciet, zwart en alpine 

wit en vooral in de edelmatte lakvarianten 

grafietzwart en sneeuwwit zet het programma 

A 550 duidelijke accenten. 

Contactdoos met beschermingscontact met 
USB type C en snellaadfunctie JUNG Quick 
Charge® in het programma A 550 zwart

A RANGE 2524 A RANGE



STUURAFDEKKING

Zwart

Aluminium look Antraciet mat

TASTER 2-VOUDIG

Alpine wit

RUIMTECONTROLLER COMPACT F 40 TASTER F 50 4-VOUDIG

A FLOW

Jong, modern en flexibel. A FLOW blijft stijlvol, 

ook als de mode eens verandert. Met zijn  

lichte, harmonische design past A FLOW zich 

zelfbewust aan diverse interieurstijlen aan.  

Het programma is verkrijgbaar in aluminium 

look, antraciet, zwart en alpine wit en in de 

kleuren grafietzwart mat en sneeuwwit mat.

KNX F 40 taster in het programma  

A FLOW grafietzwart mat

A RANGE 2726 A RANGE



A CREATION overtuigt door de expressieve 

vormgeving en grote materiaalkeuze.  

Naast gekleurde kunststof afdekramen  

van duroplast en slagvast thermoplast is 

A CREATION

TASTER F 40 2-VOUDIG SCHAKELAAR

TASTER F 50 4-VOUDIG

Mokka

Met glazen afdekraam in alpine wit

Met glazen afdekraam in champagne

Alpine wit

CONTACTDOOS MET  

USB-AANSLUITINGEN

A CREATION ook met afdekramen van echt glas 

verkrijgbaar. Door de uitgebreide functionaliteit 

dekt het programma moeiteloos alle aspecten 

van een moderne elektrotechnische installatie af.

Schakelaar in het programma A CREATION  
alpine wit met glazen ramen in blauwgrijs

A RANGE 2928 A RANGE



AS 500

Naast de harmonische belijning van AS 500  

in wit en alpine wit zorgt de licht knik in de 

schakelwip voor een optisch accent. Tot  

de toepassingen behoren alle technische  

mogelijkheden van een geavanceerde  

elektrotechnische installatie. En met de  

afdich tingsflens is beschermingsgraad  

IP 44 gegarandeerd. Daarnaast is AS 500  

verkrijgbaar in een variant van slagvast  

thermoplast. 

COMBINATIE VAN SCHAKELAAR 

EN CONTACTDOOS

DRAAIDIMMER

Alpine wit

Alpine wit

Wit

CONTACTDOOS

Schakelaar in het programma 
AS 500 alpine wit

A RANGE 3130 A RANGE



SL 500 en CD range –  

Elegant zonder 

scherpe randen

CD range en SL 500 kiezen voor harmonie en zijn een volle-

dig andere interpretatie van de klassieke schakelaarvorm. 

De rechthoekige, geometrische contour oogt dankzij de 

afgeronde hoeken minder streng. Een uitstraling die ideaal 

in een omgeving past waarin zachte vormen domineren.

SL 500 EN CD RANGE 3332 SL 500 EN CD RANGE



COMBINATIE VAN SCHAKELAAR EN  

CONTACTDOOS

DRAAIDIMMER

Goudbrons

Zilver-zwart Alpine wit

KAMERTHERMOSTAAT

SL 500

Zachte lijnen en een buitengewone materiaal-

combinatie geven SL 500 een unieke look. Het 

afdekraam van acrylglas heeft een gekleurde 

metalen ondergrond in alpine wit, goudbrons 

of zilver. De bedienelementen zijn gemaakt  

van speciaal behandeld metaal in de kleuren 

alpine wit, zwart of goudbrons. De aantrekke-

lijke uitstraling wordt benadrukt door een per-

manent vlakke stand van de schakelwippen.  

SL 500 is het elegante schakelaarprogramma 

voor conventionele installaties.

Schakelaar in het programma 
SL 500 alpine wit

SL 500 EN CD RANGE 3534 SL 500 EN CD RANGE



CD PLUS CD 500

Kleur bekennen is hier niet moeilijk. CD PLUS laat met zijn omvangrijke kleurenpalet bijna 

geen wensen onvervuld. Met vijf maten afdekramen (1- tot 5-voudig) in drie kleuren en twee 

verschillende applicatie-elementen in telkens elf kleuren zijn talrijke combinaties mogelijk,  

die aan elke ruimte een geheel eigen kleurenconcept geven. 

Bij CD 500 zijn vorm, kleur en functie een perfecte eenheid die in elke woonruimte probleemloos  

kan worden geïntegreerd. Met zes verschillende bescheiden kleuren in kunststof en twee metalen  

uitvoeringen kan men kiezen uit voldoende opties. Bovendien is het programma met de knik in de 

schakelwip een mooie blikvanger, waardoor de schakelaar een bijzondere accessoire vormt.

SL 500 EN CD RANGE 3736 SL 500 EN CD RANGE



Een comfortabel thuis

Schakelaars moeten er niet alleen goed  

uitzien, maar moeten ook functioneel zijn. 

JUNG slaagt er als geen ander in om zware 

designeisen en innovatieve techniek op  

voorbeeldige wijze te combineren.
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Licht en schaduw

Met JUNG kiest u voor meer comfort in huis. Verlichting,   

zon wering en temperatuur: voor al deze elementen biedt  

JUNG de passende oplossingen.

STUURAFDEKKING UNIVERSEEL

De stuurafdekking Universeel kan zowel handmatig 
als automatisch worden bediend. Gekleurde leds 
dienen als functie- en statusindicatie. De afdekking 
voor de zonweringsbesturing is met bijpassende 
pijlsymbolen verkrijgbaar. 

TIMER STANDAARD MET DISPLAY

De Timer Standaard is voor de aansturing van ver-
lichting en zonwering geschikt. Het hoogwaardige 
oppervlak van echt glas heeft een verlicht display 
en zes sensortasters voor de bediening. 

STUURAFDEKKING STANDAARD

Met de stuurafdekking Standaard worden verlich-
ting en zonwering handmatig bediend. De stuur-
afdekking kan aan de bovenkant, onderkant  
of over het hele oppervlak worden bediend. De  
afdekking is met of zonder symbolen verkrijgbaar.

TIMER UNIVERSEEL BLUETOOTH 

De Timer Universeel Bluetooth is een afdekking voor de 
besturing van verlichting en zonwering. De timer kan 
zowel handmatig met de schakelwippen als met de 
smartphone via de Clever Config app worden bediend.

LB MANAGEMENT 4140 LB MANAGEMENT



Verlichting regelen

Altijd de passende verlichting: Met het JUNG LB Management  

creëert u altijd de optimale lichtstemming – comfortabel, energie-

zuinig en indien gewenst ook volautomatisch. 

TASTDIMMER UNIVERSEEL LED

Eén voor alle: De Tastdimmer Universeel led  
dimt en schakelt veilig en comfortabel alle  
gangbare lichtbronnen. Dat is toekomstzeker  
dimcomfort.

SERIETASTDIMMER UNIVERSEEL LED

Twee lampen met een taster onafhankelijk  
van elkaar schakelen en dimmen: Voor elke  
led-lamp of verlichtingsgroep kunt u apart  
een eigen inschakelwaarde opslaan. 

DRAAIDIMMER UNIVERSEEL LED

De draaidimmer Universeel led schakelt en dimt 
alle gangbare lichtbronnen – betrouwbaar en in 
een handomdraai. 

AUTOMATISCHE SCHAKELAAR

Verlichting wanneer nodig. Alleen wanneer  
iemand zich in het detectiebereik van de  
automatische schakelaar bevindt, wordt de ver-
lichting ingeschakeld – en daarna betrouwbaar  
weer uitgeschakeld. Dat bespaart energie. B
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Temperatuur regelen

De optimale kamertemperatuur is iets zeer persoonlijks. Daarom 

moet de ideale temperatuurregeling ook vooral flexibel zijn.  

Bovendien zorgt de behoefteafhankelijke regeling van verwarming, 

ventilatie en koeling voor een gezond binnenklimaat. En ook qua 

energiebesparing kunnen bewoners met een behoefteafhankelijke 

verwarmings- en klimaatregeling alleen maar winnen.

KAMERTHERMOSTAAT MET DISPLAY

De kamerthermostaat voegt een extra functie  
toe aan het LB Management. Hij stuurt vloerver-
warmingen en radiatoren aan en maakt, in  
combinatie met een warmtepompinstallatie,  
ook koeling mogelijk. 

VLOERVERWARMINGSTHERMOSTAAT

Met de vloerverwarmingsthermostaat kunnen 
elektrische vloerverwarmingssystemen comfor-
tabel worden ingesteld.
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Veilige oriëntatie

De bescheiden oriëntatieverlichting van 

de led-contactdoos zorgt voor een veilige, 

niet-verblindende oriëntatie in het donker. 

De ledverlichting is vlak in de designafdek-

king ingebouwd, waarbij de neutraalwitte 

led naar beneden uitstraalt. Dankzij de  

lichtsterktesensor brandt hij alleen wanneer 

het donker is. Natuurlijk is ook hier de geïnte-

greerde verhoogde aanrakingsveiligheid  

toegepast. Laag energieverbruik, lange  

levensduur en absoluut veilig: De contact-

doos met beschermingscontact en led- 

oriëntatieverlichting is ook zeer geschikt  

voor renovatie, omdat hij kan worden uitge-

wisseld voor een bestaande contactdoos. Contactdoos met beschermingscontact,  
led-oriëntatieverlichting en lichtsterktesensor  

in het programma LS 990

LED LICHTSIGNAAL “INFORMATIE”

LED LICHTSIGNAAL LED-ORIËNTATIEVERLICHTING

LS 990 

LS 990 LS 990

Met Led lichttechniek van JUNG is er een oriëntatiesysteem dat 

ook bij duisternis goed leesbaar is, duidelijke aanduidingen 

geeft en efficiënt de weg wijst.

LED LICHTTECHNIEK 4746 LED LICHTTECHNIEK



De Smart Radio DAB+ ontvangt programma's 

via FM en DAB+. Per ontvangstmodus kunnen 

maximaal acht zenders worden opgeslagen 

en de bediening is eenvoudig. Met de Blue-

tooth-variant kan men bovendien muziek 

streamen. De inbouwradio kan met mono- of 

stereo weergave gebruikt worden. Met  zijn 

front van echt glas is de Smart Radio DAB+ ook 

een geweldige blikvanger. Hij is  verkrijg baar met 

de vele verschillende ramen in JUNG design.

Smart Radio DAB+

Smart Radio DAB+ Bluetooth Set Mono  
in programma LS 990 en Glanzend Chroom

48 MUZIEK MUZIEK 49



De juiste aansluiting

Tablet, smartphone of tv zijn in ons leven niet meer weg te 

denken. De JUNG componenten bieden daarvoor intelligente 

oplossingen en altijd de juiste aansluiting.

USB LAADCONTACTDOOS 

De laadcontactdozen met USB poorten Type  
A en C bieden flexibele aansluitmogelijkheden  
met een laadvermogen van 15 W.

MULTIMEDIA-AANSLUITSYSTEEM

Thuisbioscoop, spelconsole en full-HD beeldscherm: om een kabelwarboel te voorkomen, is het  
multimedia-aansluitsysteem voor analoge, digitale en mobiele apparaten verkrijgbaar.

WLAN ACCESS POINT

Snelle toegang tot het internet – overal in huis.  
Met het WLAN Access Point in JUNG design.
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De JUNG contactdozen met beschermings-

contact met USB poorten laden bijv. smart-

phones snel weer op, waarbij de contactdoos 

voor andere apparaten beschikbaar blijft. De 

varianten met JUNG Quick Charge® hebben 

een USB-A- of USB-C-poort en overtuigen 

door een laadvermogen tot 18 W. Nog  

meer flexibiliteit bieden de contactdozen  

met twee USB-aansluitingen (Type A en C).

LS 990 alpine wit

JUNG contactdozen met beschermingscon-
tact en USB-aansluiting zijn door VDE getest 
en gecertificeerd.

LS 990 alpine witLS 990 alpine wit

CONTACTDOOS MET USB-A+C HOOGSTE VEILIGHEIDSSTANDAARDS

CONTACTDOOS MET  

USB-C MET QUICK CHARGE

CONTACTDOOS MET  

USB-A MET QUICK CHARGE

Flexibel multitalent

Contactdoos met beschermingscontact en USB-A+C 
in programma A FLOW alpine wit

MULTIMEDIA 5352 MULTIMEDIA



Combinatie van contactdoos met  
beschermingscontact en G + I contactdoos

Wereldwijd de beste aansluitingen: Het modulaire systeem van JUNG biedt talrijke internationale 

aansluitmogelijkheden volgens landspecifieke normen. De internationale contactdozen zijn  

verkrijgbaar in bijna alle JUNG designprogramma’s en kunnen in meervoudige afdekramen  

gemonteerd worden.

Internationale  

aansluitmogelijkheden

British Standard 5 A / stekkertype M

Contactdoos met beschermingscontact  

standaard / stekkertype F

British Standard 13 A, afschakelbaar /  

stekkertype G

Indian Standard / stekkertype D, M

British Standard 13 A, afschakelbaar met  

controlelampje / stekkertype G

NEMA Standard / stekkertype B

NFC Standard, Frans Belgisch systeem /  

stekkertype E

Chinese Standard / stekkertype A, I

British Standard 13 A / stekkertype G

INTERNATIONALE CONTACTDOZEN 5554 INTERNATIONALE CONTACTDOZEN



JUNG deurcommunicatie

Deurcommunicatie die gezien mag worden:  

De JUNG binnenstations video en audio in het 

JUNG design vallen op door hun functionaliteit 

en look. Ze bieden niet alleen een bijzonder 

grote designkeuze, maar zijn door het gebruik 

van Siedle Systemtechnik perfect compatibel 

met de deurstations van Siedle. De voordelen: 

eenvoudig te bedienen en vele nieuwe moge-

lijkheden. En de JUNG binnenstations passen 

daarbij harmonisch in het totaalbeeld.

A FLOW in antraciet mat

met glazen afdekraam in  
A CREATION in aluminium LS 990 in Aluminium

VIDEO BINNENSTATION IN COMBINATIE MET AUDIO BINNENSTATION

AUDIO BINNENSTATION STANDAARD AUDIO BINNENSTATION

Touchdisplay JUNG Smart Control 5

DEURCOMMUNICATIE 5756 DEURCOMMUNICATIE



Plug & Light

Het modulaire Plug & Light System definieert lichtontwerp  

volledig nieuw. Voor perfect dimbare ledverlichting in het  

JUNG design – eenvoudig geïnstalleerd, intuïtief in gebruik 

en flexibel aan te passen.

PLUG & LIGHT 5958 PLUG & LIGHT



A CREATION glazen afdekraam  
in alpine wit

Plug & Light ledspot in het programma  
A CREATION met glazen ramen van spiegelglas 

Plug & Light ledspot

A FLOW in alpine wit

Perfect dimbare verlichting in JUNG design:    

De Plug & Light spot is een modern led 

 lichtopzetstuk, dat JUNG met de design -

ramen van de A en LS range aanbiedt.  

De Plug & Light spot is verkrijgbaar in  

dezelfde kleur en van hetzelfde materiaal  

als het gekozen schakelaarprogramma.

LS 990 in Aluminium gelakt

A 550 in zwart

PLUG & LIGHT 6160 PLUG & LIGHT



De Plug & Light wandstraler doet qua design 

aan een klassieke schakelaar denken. De 

asymmetrische lichtverdeling zorgt voor een 

ruimtelijke vlakverlichting. JUNG biedt de led 

wandstraler met afdekramen uit de A en   

LS range aan. Ook de Plug & Light wandstraler  

is in dezelfde kleur en van hetzelfde materiaal 

als het gekozen schakelaarprogramma ver-

krijgbaar.

LS 990 Edelstaal gelakt A FLOW in alpine wit

A 550 in zwart

Plug & Light wandstraler in het 
programma A FLOW zwart

A FLOW in aluminium look 

Plug & Light led wandstraler

PLUG & LIGHT 6362 PLUG & LIGHT



Thuis in een Smart Home

VERLICHTING

Slimme verlichting voor uw 

woning: schakelen, dimmen 

en complete lichtscènes ma-

ken – met eNet SMART HOME 

wordt verlichting intelligent.

JALOEZIE

Zonwering intelligent aan-

sturen: maak jaloezieën en 

markiezen slim en zorg zo  

volautomatisch voor privacy 

en zonwering.

VERWARMING

Meer comfort, lagere verwar-

mingskosten: Met de eNet 

SMART HOME app integreert 

u de verwarmingsregeling 

comfortabel in de overige 

gebouwbeheertechniek. 

Verlichting, jaloezie, verwarming en vele andere functies kunnen met eNet SMART HOME comfor-

tabel worden aangestuurd – thuis, maar ook onderweg. Het radiografische systeem eNet is de 

ideale oplossing voor meer comfort en veiligheid thuis. Omdat er geen kabels nodig zijn, kan het 

 perfect naderhand worden geïnstalleerd en altijd met nieuwe componenten worden aangevuld. 

AANWEZIGHEIDSSIMULATIE

Buitenshuis en toch thuis: in-

telligente techniek zorgt voor 

veiligheid en laat uw woning 

er bewoond uitzien, waar u 

ook bent.

ENERGIE

Efficiënt en zuinig: met  

intelligente zonne-, licht- en 

bewegingssensoren wordt de 

verlichting alleen ingescha-

keld wanneer dat nodig is.

BUITEN

Buiten alles onder controle:  

verlichting schakelen, markies 

bedienen, garagedeur openen 

– eNet SMART HOME zorgt ook 

buiten voor meer comfort.
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INTELLIGENTE SPRAAKBESTURING

JUNG eNet SMART HOME is compatibel met de 
Voice Services Amazon Alexa en Google Assistant.

eNet WANDZENDER

De batterijgevoede wandzenders hebben geen  
bekabeling nodig en worden gewoon daar  
gemonteerd waar ze nodig zijn.

CONRAD CONNECT

Conrad Connect combineert intelligente apparaten, 
apps en services van diverse fabrikanten met JUNG 
eNet SMART HOME. 

eNet ONTVANGER

De ontvangers zijn in diverse bouwvormen  
beschikbaar en kunnen precies op de plaatselijke 
omstandigheden afgestemd worden.

Met smartphone en tablet of met touchdisplay op een vaste plek – met de JUNG eNet SMART HOME  

app hebben gebruikers altijd toegang tot alle techniek in hun woning. Via een volledig versleutelde,  

VDE-gecertificeerde verbinding kunnen de diverse functies eenvoudig en intuïtief worden aangestuurd. 

Daarbij maakt het niet uit of u uw JUNG eNet SMART HOME thuis via uw eigen WLAN of onderweg op 

afstand bedient.

Naar wens bedienen 

eN
et

 S
M

A
R

T
 H

O
M

E.
 M

A
R

L 
 ©

 F
O

TO
: A

LE
X

A
N

D
ER

 R
IN

G

eNet SMART HOME 6766 eNet SMART HOME



KNX is de enige wereldwijd uniforme 

standaard voor de gebouwsysteem-

techniek, met momenteel 95.000 part-

ners in 190 landen. Meer dan 7000 

apparaten van ruim 500 fabrikanten 

communiceren dankzij KNX met elkaar. 

De toepassingen en functies worden 

continu uitgebreid.  

Ook de koppeling met vele andere 

systemen, protocollen en standaards is 

met KNX mogelijk. JUNG is oprichtings-

partner van de KNX Association en 

ondersteunt daardoor al sinds 1990 

deze zeer intelligente technologie.

KNX systeem –  

de wereldwijde 

standaard

Bewaking

Klimaat

Energie

Verlichting

Jaloezie

Veiligheid

Audio/video

Afstands- 
bediening

KNX SYSTEEM 6968 KNX SYSTEEM



App Smart Visu Server 

Smart home centrale

Altijd perfecte verlichting, verwarmde kamers 

wanneer nodig en veel veiliger – een Smart 

Home maakt uw leven gemakkelijker. Voor 

nog meer comfort zorgt de compacte JUNG 

Smart Visu Server. Hij visualiseert en stuurt alle 

processen in het KNX systeem aan. Verlich-

ting, temperatuur, zonwering, muziek en  

nog veel meer: met de Smart Visu Server app  

sturen bewoners alle functies per smartphone 

of tablet aan. Zowel thuis als onderweg met  

de beveiligde Toegang op Afstand, veilig en 

comfortabel. Ook Smart-Home-componenten 

zoals Philips Hue of Sonos kunnen met de server 

gemakkelijk in het systeem worden geïntegreerd. 

KNX- functies kunnen met de Smart Visu Server 

snel en voordelig worden gerealiseerd. De soft-

ware kan worden geüpdatet en geüpgraded.

JUNG SMART VISU SERVER

MOBIEL BEDIENEN 7170 MOBIEL BEDIENEN
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JUNG VISU PRO SERVER

De JUNG Visu Pro Server is geschikt voor complexe KNX-toepassingen – in zowel utiliteit als  
woningbouw. Het universele talent biedt diverse mogelijkheden voor individuele aanpassingen 
en maximale veiligheid.

Smart building centrale

De JUNG Visu Pro Server is de professionele 

optie voor de visualisatie en bediening van 

gebouwautomatisering. Meerdere KNX  

installaties kunnen zo gelijktijdig en comfor-

tabel bediend en geconfigureerd worden. 

Voor extra veiligheid wordt de communicatie 

versleuteld met KNX Secure.

JUNG VISU PRO SERVER 7372 JUNG VISU PRO SERVER



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 worden 

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. 

74 INTELLIGENTE SPRAAKBESTURING INTELLIGENTE SPRAAKBESTURING 75



Intuïtieve bediening

Multifunctioneel touchdisplay voor slimme 

gebouwen: de Smart Control 5 neemt de be-

diening en de visualisatie over van het KNX 

systeem. Dankzij de JUNG Launcher worden 

alle beschikbare toepassingen overzichtelijk 

weergegeven en zij kunnen direct met één 

druk op het betreffende icoon worden opge-

roepen. Door de slanke en compacte bouw-

vorm past de SC 5 in een diepe inbouwdoos. 

Ook zo het touchdisplay Smart Panel 8: het is 

de ideale oplossing voor de visualisatie van 

een KNX-systeem – zonder extra server. Cen-

traal aan de wand en lokaal met tablet of 

smartphone in het lokale netwerk: het JUNG 

Smart Panel 8 biedt uitgebreide mogelijkhe-

den om een KNX systeem intuïtief bedienen.

Smart Control 5 
127 mm / 5"

Touchdisplay  
JUNG Smart Control 5

Het beeld is dankzij de grote symbolen en teksten duidelijk en helder. Het display heeft zowel  
een lichte als een donkere layout en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. 

Met de smartphone- en tablet app Smart  
Vision bedient u het Smart Panel 8 via uw  
lokale netwerk.

SMART PANEL 8 / 203 MM / 8�

TOUCHDISPLAYS 7776 TOUCHDISPLAYS



KNX SECURE

Effectieve bescherming met AES128-versleuteling en dubbele beveiliging:  
KNX IP Secure versleutelt de overdracht op netwerkniveau. KNX Data Secure  
versleutelt en authenticeert de gegevens op de KNX-buskabel.

KNX taster F 10

Slimme functies, stijlvol design: De JUNG KNX taster F 10 werkt net zoals een klassieke schakelaar, 

maar is geschikt voor de intelligente KNX-techniek. De bediening is supereenvoudig: aan de ver-

schillende schakelpunten kunnen meerdere functies worden toegewezen en ze kunnen volledig 

naar wens worden geconfigureerd. Verkrijgbaar met afdekkingen en apparaten uit de A, AS, 

CD en LS range past de KNX taster F 10 in elk interieur. 

LS 990 Aluminium

A FLOW in aluminium gelakt

KNX taster F 10 Universeel  
in LS 990 sneeuwwit mat

KNX TASTER F 10 STANDAARD

CD 500 in alpine wit

KNX TASTER F 10 UNIVERSEEL KNX TASTER F 10 UNIVERSEEL

A 550 in alpine wit 

KNX TASTER F 10 STANDAARD

KNX TASTERS IN JUNG DESIGN 7978 KNX TASTERS IN JUNG DESIGN



De KNX-tasters en ruimtecontrollers uit de  

F 40-serie worden gekenmerkt door comfor-

tabele bediening met grote tasterknoppen.  

Bovendien worden zowel de traditionele 

functies in de kamer zoals verlichting, zon-

wering en temperatuur als complete scènes  

of multimedia-componenten aangestuurd. 

Deze tasters kunnen naar wens met de 

Graphic Tool worden gekenmerkt. Gekleurde 

leds in het midden geven de bedrijfsmodus 

en status weer, waardoor de bediening nog 

eenvoudiger wordt.

KNX TASTER KNX TASTER RF

KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT

LS 990 Edelstaal

LS 990 Edelstaal

KNX taster F 40  
in het programma LS 990 grafietzwart mat

LS 990 Edelstaal

LS 990 Edelstaal

KNX TASTER

KNX taster F 40

80 KNX TASTERS IN JUNG DESIGN KNX TASTERS IN JUNG DESIGN 81



KNX taster F 50

KNX TASTER KNX TASTER RF

KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT

LS 990 Aluminium

LS 990 Aluminium

LS 990 Aluminium

LS 990 Aluminium

KNX taster F 50  
in het programma LS 990 sneeuwwit mat

KNX KAMERTHERMOSTAAT

De KNX tasters F 50 in het design van de AS, A, 

CD en LS range overtuigen door hun homo-

gene uitstraling en algehele harmonische 

look. De componenten zijn uniform uitgerust 

met tasterknoppen links en rechts en met 

 een groot tekstvenster in het midden. De trans-

parante afdekking van het tekstvenster kan 

worden vervangen door een afdekking in de 

kleur van de taster. 

KNX TASTERS IN JUNG DESIGN 8382 KNX TASTERS IN JUNG DESIGN



Graphic-Tool

Met de Graphic Tool op www.jung.de/gt  

krijgen JUNG producten een eigen uitstra-

ling. Afhankelijk van het product, materiaal  

en persoonlijke eisen worden daarvoor  

Lasergravure, Kleurendruk of Labeling toege-

past. Teksten, symbolen of motieven bieden 

zo niet alleen een ontwerp op maat, maar ook 

optimale toewijzing van functies.

LASERGRAVURE

KLEURENDRUK

Door de perfecte overdracht met Lasergravure zijn ook de contouren van symbolen,  
teksten en motieven duidelijk zichtbaar. 

De bedrukking met de slijtvaste Kleurendruk 
biedt talrijke mogelijkheden voor een eigen 
uitstraling. 

Geïntegreerde tekstvelden kunnen met  
behulp van Labeling worden gemarkeerd. 
Zo worden functies optimaal toegewezen.

LABELING
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Drievoudige combinatie van een hotelinstallatie  
in programma LS 990 Dark

GRAPHIC-TOOL 8584 GRAPHIC-TOOL



LS PLUS LS DESIGN

* (gelakt aluminium)

LS 990 LS 1912LS ZERO

* (gelakt aluminium)

matwit 

alpine wit 

zwart 

Glas (afdekraam)

wit 

alpine wit 

lichtgrijs 

zwart 

Kunststof

Metaal (afdekraam)

Aluminium 

Edelstaal 

Glanzend Chroom 

Aluminium 

Edelstaal 

Dark*  

Messing klassiek 

Glanzend Chroom 

Metaal Metaal

Aluminium 

Edelstaal 

Antraciet* 

Dark* 

Glanzend Chroom 

Messing klassiek 

Messing antiek 

Bij LS 1912 zijn vorm en materiaal van 

de tuimelschakelaars op elkaar afge-

stemd. Cilinders en kegels kunnen 

telkens in Aluminium, Edelstaal, 

Messing klassiek of Dark worden 

gekozen. De variant kubus is in  

Glanzend Chroom verkrijgbaar.
Bij deze afdekramen kunnen kleuren 

en materialen van de LS range  

worden gekozen.

Bij deze afdekramen kunnen kleuren 

en materialen van de LS range  

worden gekozen.

Bij deze opbouwkappen kunnen 

kleuren en materialen van de  

LS range worden gekozen.
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LS CUBE

wit 

alpine wit 

sneeuwwit mat  

lichtgrijs 

zwart 

grafietzwart mat 

Kunststof

Metaal

Aluminium 

Edelstaal 

Antraciet* 

Dark* 

Glanzend Chroom 

Goudkleurig 

Verguld 

Messing klassiek 

Messing antiek 

Kunststof (afdekraam)

aluminium 

edelstaal 

dark 

messing klassiek 

alpine wit 

sneeuwwit mat  

grafietzwart mat 

aluminium 

edelstaal 

wit 

alpine wit 

sneeuwwit mat  

zwart 

grafietzwart mat 

Kunststof (opbouwkap)

OVERZICHT VAN SCHAKELAARPROGRAMMA’S 8786 OVERZICHT VAN SCHAKELAARPROGRAMMA’S



AS 500A FLOWA 550 CD 500CD PLUSSL 500A CREATION

Acrylglas (afdekraam)

alpine wit 

goudbrons 

zilver 

lichtgrijs 

geel 

lichtgroen 

edelstaal 

graniet 

groen-metallic 

zwart-metallic 

blauw-metallic 

rood-metallic 

glanzend chroom 

glanzend goud 

Applicaties
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Kunststof (afdekraam) KunststofKunststofKunststof

alpine wit 

zwart 

aluminium 

champagne 

mokka 

antraciet mat 

wit 

alpine wit 

Glas (afdekraam)

zwart 

rood 

blauwgrijs 

matwit 

alpine wit 

spiegelglas 

champagne 

mokka 

alpine wit 

sneeuwwit mat  

zwart 

grafietzwart mat 

aluminium 

antraciet mat 

alpine wit 

sneeuwwit mat  

zwart 

grafietzwart mat 

aluminium 

antraciet mat 

Bij deze afdekramen kunnen kleuren 

van de A range worden gekozen.

Bij afdekramen kunnen kleuren en 

materialen van de CD range worden 

gekozen.

wit 

alpine wit 

bruin 

grijs 

lichtgrijs 

zwart 

alpine wit 

lichtgrijs 

zwart 

KunststofKunststof (afdekraam)

Metaal

platina 

goudbrons 

Metaal (afdekkingen)

alpine wit* 

goudbrons* 

zwart* 

* (gelakt aluminium)
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32031
céruléen vif

HBW 30

32032
céruléen moyen

HBW 42

32033
céruléen clair

HBW 52

32034 
céruléen pâle

HBW 64

32041
vert anglais 

clair

HBW 39

32042
vert anglais 

pâle

HBW 57

32051
vert 31

HBW 32

32052
vert clair

HBW 49

32053
vert jaune clair

HBW 61

32011
gris 31

HBW 29

32012
gris moyen

HBW 39

32013
gris clair 31

HBW 49

32021
outremer moyen

HBW 40

32022
outremer clair

HBW 49

32023
outremer pâle

HBW 54

32024
outremer gris

HBW 75

Grondtoon

Lichtere kleuren

32030
bleu céruléen 31

HBW 14

32040
vert anglais

HBW 13

32050
vert foncé

HBW 12

32060
ocre

HBW 66

32001
blanc

HBW 72

32010 
gris foncé 31

HBW 12

32020
bleu outremer 31

HBW 16

4320A
rouge vermillon 59 

HBW 13

4320B 
blanc ivoire

HBW 79

4320C 
rose vif

HBW 45

4320D
terre sienne 

brûlée 59

HBW 9

4320N 
bleu céruléen 59

HBW 35

4320O
gris clair 59

HBW 30

4320P 
terre sienne 

claire 59

HBW 56

32081 
orange clair

HBW 36

32082
orange pâle

HBW 64

32091 
rose pâle

HBW 65

32101 
rouge rubia

HBW 10

32102 
rose clair

HBW 48

32111 
l‘ocre rouge  

moyen

HBW 38

32112 
l‘ocre rouge 

clair

HBW 55

32121 
terre sienne  

brique

HBW 25

32122 
terre sienne  

claire 31

HBW 50

32123 
terre sienne pâle

HBW 62

32131 
ombre brûlée  

claire

HBW 38

32141 
ombre naturelle  

moyenne

HBW 27

32142 
ombre naturelle  

claire

HBW 42

32080
orange

HBW 27

32090
rouge vermillon 31

HBW 10

32100 
rouge carmin

HBW 10

32110 
l‘ocre rouge

HBW 12

32120 
terre sienne  

brûlée 31

HBW 8

32130 
terre d‘ombre  

brûlée 31

HBW 7

32140 
ombre  

naturelle 31

HBW 9

4320R 
ombre  

naturelle 59

HBW 6

4320E 
noir d´ivoire

HBW 4

4320F 
vert olive vif

HBW 36

4320G 
vert 59

HBW 22

4320H 
gris 59

HBW 23

4320S 
orange vif

HBW 20

4320T 
bleu outremer 

foncé

HBW 5

4320U 
gris foncé 59

HBW 13

4320W 
le jaune vif

HBW 67

4320J 
terre d’ombre 

brûlée 59

HBW 5

4320K 
bleu outremer 59

HBW 11

4320L 
ocre jaune clair

HBW 49

4320M 
le rubis

HBW 7

De kleurengroep 

van 1959

Het kleurenpalet 

van 1931

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier 

Het kleurenpalet van 1931 

omvat 43 kleuren in 14 se-

ries. De series bestaan tel-

kens uit een volle kleurtoon 

en maximaal vier afgeleide 

lichtere kleuren. 

In 1959 breidde Le Corbusier 

de Polychromie Architecturale 

uit met 20 intensievere kleuren 

en een extra kleurengroep. 
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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. 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

92 AR-STUDIO APP



De inspiratie volgen

Wanneer 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 SOCIAL MEDIA 93

INSTAGRAMPINTEREST



0
8

21

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


