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DFS F Audio voor  
maximale geluidskwaliteit
Hedendaagse Smart Home projecten gaan vaak samen met

een hoogwaardige audio-installatie. Speciaal hiervoor is de

DFS F Audio aardlekschakelaar, voor de meest veeleisende

audioliefhebbers.
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Beurzen onzeker, ontdek onze producten nu virtueel 
In verband met de coronamaatregelen kunnen we momenteel niets 
melden omtrent beurzen of andere evenementen van de komende 
maanden, die in onze branche normaal gesproken zouden hebben 
plaatsgevonden.

Virtuele showroom
Wel bieden wij u natuurlijk altijd de mogelijkheid om de materialen 
van al onze fabrieken te bekijken in onze vernieuwde showroom,  
met een virtuele tour.  

www.hateha.nl/infocentrum  

Veel plezier met de virtuele tour en in de toekomst zien we u graag 
weer live verschijnen!
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VOORWOORD
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Inmiddels zijn we drie maanden verder en op het moment  
van schrijven zijn meerdere maatregelen versoepeld, zo heb ik 
gisteravond weer in een restaurant gegeten en kunnen mijn 
jongste kinderen weer af en toe naar school toe.

Ik hoop van ganser harte dat we op het moment van uitkomen 
van deze Konnekties niet geconfronteerd zijn met een sterke 
stijging van het aantal besmettingen en dat we dit onder controle 
kunnen houden. Een tweede lockdown situatie zal mijns inziens 
wel heel intelligent moeten zijn om de economische klap dan nog 
weer te boven te komen.

De afgelopen periode leek alles even stil te staan en was iedereen 
zich aan het heroriënteren. Alleen jullie als onze klanten in de bouw hebben stug 
volgehouden en hebben doorgewerkt! Door kordaat optreden van o.a. Techniek 
Nederland, Bouwend Nederland en OTIB is er zeer voorspoedig het protocol  
“samen veilig doorwerken” gemaakt en dat is ook wat iedereen in de bouwsector  
heeft gedaan: Veilig doorgewerkt!

Hiervoor wil ik al onze klanten heel hartelijk bedanken, zo hebben wij door kunnen 
leveren en kunnen we nu onze activiteiten weer gaan uitbreiden, naast Webinars 
over courante onderwerpen zijn we ook weer gestart met persoonlijke bezoeken want 
zo kunnen we het begrip “samen” weer handen en voeten geven. Maar dan nu nog 
even zonder daadwerkelijk handen te geven. 

Bedankt!

Hans Arentsen

Ons vorige nummer van Konnekties kwam uit toen onze 
 intelligente lockdown net was begonnen. Bij het schrijven  
van mijn introductie was nog niet bekend dat dit zou gebeuren 
en hoe ingrijpend dit zou zijn.

Even leek alles stil te staan, 
behalve jullie!



Geen wens 
onvervuld met 
JUNG KNX 

Bediening van alle functies met 
de F 50 tasters is overzichtelijk 

en kinderlijk eenvoudig
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De ideale woning met JUNG KNX

Eindeloze mogelijkheden
Een belangrijk uitgangspunt was de 
integratie van alle systemen in en om 
het huis in het JUNG KNX systeem.  
In dit geval bijvoorbeeld het alarm, het 
Sonos audiosysteem, de DALI verlichting, 
zonwering en beveiliging van de zonne-
panelen. Dankzij het open protocol  
van het KNX systeem kunnen al deze 
systemen, ook al zijn ze van derden,  
aan de KNX bus gekoppeld worden tot 
één systeem. 

Zelf een huis bouwen is voor velen een droom. Zo ook voor de familie Otto, die 
vorig jaar is begonnen die droom te verwezenlijken. Zowel op het gebied van 
 duurzaamheid als comfort had het gezin een uitgebreid wensenlijstje. Bovendien 
wilde vader Raymond als IT specialist in hart en nieren graag zelf de regie in handen 
hebben en zelf programmeren. Dit in nauwe samenwerking met Spark Elektrotechniek 
uit Hoek van Holland, die de elektrotechnische installatie op zich nam. 

Duurzaam
Ook belangrijk was de wens om een 
“nul-op-de-meter” woning te realiseren. 
Zonnepanelen, een warmtepomp, 
 isolatie, een warmteterugwinunit 
(WTW unit) en energiezuinige verlichting 
dragen aan dit doel bij.  Met JUNG 
energie sensoren wordt het energie-
verbruik van de elektrische apparaten 
geregistreerd, en met de JUNG IP- 
Gateway worden alle gegevens via IP, 
uiteraard veilig, verzameld. Vervolgens 

kunnen deze gegevens gevisualiseerd 
en geanalyseerd worden. Raymond 
koos er door zijn IT achtergrond voor 
om dit met zijn zelfgeschreven 
 software te doen.

Automatische sturing
De JUNG aanwezigheidsmelders  
Mini zorgen ervoor dat het licht niet 
onnodig brandt. Voor extra comfort 
wordt ‘s nachts de verlichting op een 
lagere stand ingeschakeld. Naast de 
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tasters voor de lokale bediening zijn 
JUNG CO2 melders geplaatst in dezelfde 
vormgeving. Zij sturen de WTW unit 
van Zehnder en de vloer verwarming 
automatisch aan. Het JUNG weer-
station registreert en  verwerkt 
 weergegevens van alle windrichtingen 
om zo de zonwering  automatisch aan  
te sturen. Daarnaast wordt de data van 
het weerstation opgeslagen en in het 
visualisatiepakket verwerkt tot 
 grafieken en diagrammen.  

Lokaal bedienen in stijl
Naast de automatische sturing is het 
ook altijd belangrijk om lokale bedien-
punten te hebben. Hier is gekozen voor 

de luxe JUNG F50 tasters in LS Dark, 
gemaakt van echt metaal. Met een 
 eenduidige toewijzing van functies op 
de tasters is de bediening duidelijk en 
kinderlijk eenvoudig. Functies als alles 
aan/uit of het activeren van scènes 
kunnen eenvoudig aan de tasters 
worden toegewezen. Doordat de status 
leds van de tasters meerdere kleuren 
hebben, is in één oogopslag te zien of  
de zonwering is geblokkeerd door het 
weerstation, bijvoorbeeld als er  
teveel wind staat. De tasters zijn 
gecombineerd met een uitbreidings-
module, dit levert een kostenbesparing 
op terwijl de  volledige functionaliteit 
bewaard blijft.

Extra bediengemak
Met behulp van Thinka for KNX, 
waarmee onder andere spraak-
besturing en besturing met Apple 
Homekit mogelijk wordt, maakt de 
familie nu ook gebruik van geofencing. 
Heel handig voor het automatisch aan-
schakelen van het alarm als iedereen 
de deur uit is, of het aanschakelen van 
de verlichting net voordat er weer 
iemand thuiskomt.

Veiligheid
Naast comfort en duurzaamheid heeft 
ook veiligheid prioriteit in de installatie. 
Om brand door oververhitting te voor-
komen worden speciale KNX modules 
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van Arcus gebruikt onder de zonne-
panelen. De JUNG lekkagesensoren 
houden de wasmachine en de warmte-
pomp in de gaten en waarschuwen  
bij eventuele lekkage. Daarnaast 
 monitoren de CO2 sensoren continue  
de luchtkwaliteit (kooldioxide, relatieve 
luchtvochtigheid en temperatuur) in 
alle kamers.

Onder het motto “als alles kan, dan 
moeten we er ook alles uithalen” heeft 
de familie Otto hun eigen droomhuis 
gerealiseerd dat perfect is afgestemd  
op hun wensen. Dankzij de eindeloze 
mogelijkheden van het JUNG KNX 
 systeem met open protocol werden  
zij niet beperkt in hun keuzes.  
Wij wensen hen veel woonplezier!

De gekozen koppelingen binnen het open KNX protocol

•  Bedienen Sonos installatie met de JUNG Sonos Gateway
•  Aansturen van de energiezuinige verlichting met de JUNG DALI Gateways
•  Integra alarm van Satel gekoppeld met de Satel KNX module
•  WTW installatie gekoppeld met een Zehnder ComfoAir module
•  Uitlezen van de slimme meter van de energieleverancier met de P1G2 Gateway 

Met de zelfgeschreven software visualiseert en analyseert Raymond het energieverbruik 

Tasters voor lokale bediening en een CO2 melder voor het 
automatisch sturen van de WTW unit en de vloerverwarming
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Meyer nieuwe producten 2020
Bekijk de nieuwe armaturen van Meyer. Met onder 
andere de Monoflood, de schijnwerperserie die zich 
onderscheidt met nauwkeurige lichttechniek en een 
duidelijk ontwerp. 

www.hateha.nl/konnekties  

Spraakbesturing voor JUNG Smart Homes
Ervaar de comfortabele spraakbesturing voor JUNG KNX en eNet SMART HOME. Beide systemen kunnen 
nu verbonden worden met Google  Assistant of Amazon Alexa. In de informatieve  video ziet u hoe de 
 intelligente techniek van JUNG zorgt voor nog meer comfort in uw Smart Home.

www.hateha.nl/konnekties

Nieuwe Schuch website
Op de nieuwe website vindt u alle armaturen, incl. 
de technische informatie. Vergelijk armaturen en 
vindt zo het juiste armatuur voor uw project.

www.hateha.nl/konnekties

WWW.HATEHA.NL
Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen
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In de moderne (Smart Home) 
 installatie is een betrouwbare en 
 continue stroomvoorziening essentieel 
voor de bedrijfszekerheid en de 
 continuïteit van onder andere 
 netwerken, bedraad en/of draadloos, 
en toegang op afstand.

Door veelvuldig gebruik van apparatuur 
met schakelende voedingen of 
frequentie -omvormers zoals zonne-
panelen, wasmachines, airco en 
 verwarming, liftinstallaties, ledverlichting 
en warmtepompen maar ook computer-
apparatuur, routers en modems ontstaan 
veel foutstromen. Het risico bestaat 
dat een gangbare Type A aardlek-
schakelaar deze foutstromen niet 
 (betrouwbaar) detecteert.

De Doepke Type F is speciaal ontwikkeld 
om zijn functie te behouden bij 
foutstromen, hoge inschakelstromen  
of kortstondige overspanning door 
 onweer. Zo wordt een veilige en continue 
stroomvoorziening in de moderne 
 installatie gewaarborgd. 

Voor bijvoorbeeld de Smart Home 
 installatie waar bediening op afstand 
zeer belangrijk is, kan aanvullend een 
Doepke DFA 3 motordrive worden 
 ingezet om in geval van afschakelen  
de aardlekschakelaar op afstand te 
kunnen resetten.

NIEUWNIEUW

Op elke 
verdieping een 
rookmelder!
In alle woningen in Nederland 
moet op elke verdieping een 
 rookmelder komen. Nu geldt  
deze plicht alleen voor nieuw-
bouw, maar ook alle  bestaande 
woningen moeten er vanaf 1 juli 
2022 aan geloven.

Adviseer het juiste product
Met deze rookmelderplicht worden 
er veel kansen gecreëerd, door 
het juiste product te adviseren 
voorkomen we dat klanten zelf 
op zoek gaan naar bijvoorbeeld 
de bouwmarkt-oplossingen.

FireAngel heeft, naast de vele 
230V gevoede melders, ook een 
uitgebreid assortiment batterij-
gevoede melders, die bij uitstek 
geschikt zijn voor eenvoudige en 
snelle montage in bestaande 
 woningen! Binnen deze batterij-
gevoede serie biedt FireAngel 
melders met een vaste en/of 
 lithiumbatterij. Zo worden onveilige 
situaties voorkomen en een lange 
levensduur gegarandeerd.  

Toekomstbestendig Smart 
Home met Doepke 
Aardlekschakelaar Type F

Documentatie over onze  
nieuwe producten vindt u op  
www.hateha.nl/documentatie
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De Vario-uitvoeringen van Schuch 
 hebben een extreem aanpassings-
vermogen – net zoals een kameleon.

Passen zich perfect aan
Geen enkel Schuch armatuur heeft 
 zoveel voordelen in één type als de 
 Vario-uitvoeringen. Hiermee is de tijd 
voorbij dat u verschillende armaturen 
moet bestellen of op voorraad moet 
nemen voor verschillende toepassingen 
of situaties. Zo wordt ook voorkomen 
dat armaturen moeten worden 
 afgevoerd als de omstandigheden 
 veranderen. 

Altijd de juiste armaturen bij  
de hand
Geheel naar wens en naar behoefte kan 
de lichtstroom worden ingesteld.  
En niet alleen bij de eerste installatie, 
ook daarna. Dat kan zijn omdat het 
 gebruik van de ruimte wijzigt, en daar-
mee de eisen aan de verlichting, dan  
wel gewoon omdat de verlichting als  
te donker of te licht wordt ervaren.

Kwaliteit en efficiency
De kwalitatief hoogwaardige 
 armaturen hebben een lange 
 levensduur en zijn energiezuinig.  
Ze zijn dan ook duurzaam en 
 milieuvriendelijk. 

Armaturen in Vario-uitvoering
Voor de volgende series is een 
 Vario-uitvoering leverbaar:
•  161… waterdichte armaturen
• FILOS buitenverlichting
• 48… buitenverlichting
• FOCO schijnwerpers

NIEUWNIEUW
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Adviseer uw klant 
de meest geschikte 
laadoplossing

Met deze nieuwe brochure heeft  
u naast een volledig overzicht van 
het MENNEKES AMTRON® 
 programma ook een overzicht van 
onze elektromobiliteit accessoires: 
Doepke installatieautomaten, 
inclusief de bekende Doepke 
EV-aardlekschakelaars, RVS 
frames en betonsokkels voor 
 vrijstaande montage.

Zo biedt u uw klant voor elke 
 situatie eenvoudig en snel dé 
meest geschikte laadoplossing.

Verplichting tot het aanleggen 
van laadpunten en 
 infrastructuur
Ook is er aandacht voor de 
 wijzigingen in het Bouwbesluit 
per 10 maart 2020, waardoor het 
verplicht is om bij nieuwbouw en 
ingrijpende renovaties rekening 
te houden met het aanleggen  
van laadpunten en de infra-
structuur hiervoor.

Schuch Vario - 
kwaliteit en 
flexibiliteit



NIEUWNIEUW

Monoflood is de nieuwe schijnwerper-
serie van Meyer met nauwkeurige 
lichttechniek en een duidelijk ontwerp. 
De Monoflood is verkrijgbaar in vier 
varianten. De grote keuze aan 
 verschillende reflectoren en optieken 
maakt het toepassingsgebied breed. 
Van uniforme gebiedsverlichting, 
eventueel als mastarmatuur, tot het 
accentueren van details op gevels,  
de Monoflood kan het allemaal.  
De vele mogelijkheden maken de 
 Monoflood een alleskunner binnen de 
 architectonische verlichting.

Verschillende reflectoren en optieken
Voor homogene verlichting van 
 oppervlakken heeft Meyer dit armatuur 

uitgerust met symmetrische en asym-
metrische reflectoren. Smalstralende 
optieken bereiken een hoge 
verlichtings sterkte in de verte – 
m onochroom of met RGBW LED. 

Ook als mastarmatuur
Het mastarmatuur is verkrijgbaar met 
een bevestiging waarmee de schijn-
werpers kunnen draaien en zwenken. 
Armaturen met verschillende licht-
verdelingen en afmetingen zijn met 
 elkaar te combineren. 

Deze serie omvat compacte schijn-
werpers voor verlichting van dichtbij 
het gebouw tot aan krachtige 
 schijnwerpers voor grote objecten.

Meyer Monoflood –  
een alleskunner

Nieuwe  
bouwaansluit-
kasten 40 A en 63 A

Hateha kent een ruim assortiment 
bouwaansluitkasten van kunst-
stof of Zincor, die op een frame 
gemonteerd zijn. Dit assortiment 
robuuste bouwaansluitkasten 
is uitgebreid met twee nieuwe 
varianten.

21.B40-020-1  Bouwaansluitkast 
40A op frame

21.B63-030  Bouwaansluitkast 
63A op frame

Deze bouwaansluitkasten zijn een 
vereenvoudigde versie van de 
reeds bestaande bouwaansluit-
kasten 40 A en 63 A, hierdoor zijn 
zij voordeliger en ideaal voor toe-
passingen bij de bouw van bijvoor-
beeld een enkele woning of villa.

Onze bouwaansluitkasten zijn 
uitgevoerd met het degelijke 
MENNEKES contactmateriaal en 
zijn beveiligd met Doepke compo-
nenten. Ze zijn uitgerust met een 
hoofdschakelaar en hebben een 
afsluitbaar metercompartiment 
voor het plaatsen van mes-
patroonlastscheider en kWh-
meter door de netbeheerder.

Documentatie over onze  
nieuwe producten vindt u op  
www.hateha.nl/documentatie
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Nieuw in het assortiment van JUNG zijn 
contactdozen met beschermingscontact 
en geïntegreerde USB-aansluiting(en). 
Ze laden elke accu snel weer op zonder 
de contactdoos in beslag te nemen. Ze 
zijn standaard voorzien van geïntegreerde 
verhoogde aanrakingsveiligheid en 
 daarmee ook bijzonder geschikt voor 
gebruik in kinderkamers. JUNG biedt 
hierin twee varianten.

Met JUNG Quick Charge
Deze variant heeft een enkele USB A of 
een enkele USB C aansluiting voorzien 
van JUNG Quick Charge. USB A kent u 
al, USB C is de nieuwe industrie-
standaard USB aansluiting voor laptops, 
monitoren, smartphones en meer. Deze 
variant is ideaal voor het snel laden van 
een smart phone of tablet. Zo wordt 
 bijvoorbeeld een iPhone 11 binnen 

slechts 105 minuten opgeladen. Op 
www.jung.nl vindt u welke apparaten 
compatibel zijn met JUNG Quick Charge.

De optimale 3-in-1-oplossing
Deze variant heeft een contactdoos met 
twee USB aansluitingen (type A en type 
C). Als er meerdere verbruikers zijn 
aange sloten wordt de laadstroom van 
3A (15W) gelijkmatig verdeeld met 1,5A 
per poort.

Eenduidig uiterlijk
De afdekking is verkrijgbaar in AS 500  
en de A  en LS range en komt niet buiten 
het afdekraam uit. Daardoor heeft de 
contactdoos met USB een eenduidig 
 uiterlijk met een vlak design. Door de 
 inbouwdiepte is het noodzakelijk om  
een inbouwdoos van minimaal 50 mm  
te gebruiken. 

NIEUWNIEUW

13

Strakke 
klikafdekkingen
Elegant design zonder zichtbare 
schroeven: de gedegen JUNG 
 klikafdekkingen voor USB- en 
 Modular Jack contactdozen.

Geen schroeven in het zicht
De nieuwe afdekkingen worden  
snel geïnstalleerd en zijn dankzij 
de  geschroefde montageplaat 
 bijzonder degelijk en stabiel. 
 Hiermee zijn de schroeven niet 
zichtbaar, zij verdwijnen achter  
de designafdekking. JUNG biedt 
deze klikafdekkingen voor 
 verschillende inbouw elementen, 
 zoals USB data-aansluitingen en 
netwerk-aansluitingen met Modular 
Jack contactdozen.

De gedegen klikafdekking belooft 
een stijlvolle en degelijke installatie 
in uw project. Het resultaat is een 
strak en puur beeld. De klik-
afdekkingen zijn compatibel  
met Modular Jack, USB contact-
dozen en multimedia-aansluitingen. 
Ze zijn verkrijgbaar in de A range 
en de LS range, vooral de echte 
metalen uitvoeringen geven zo 
een luxe uitstraling. 

JUNG contactdozen met USB

USB A met 
Quick Charge

Met USB A en USB CUSB C met 
Quick Charge

©Constantin Meyer
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Suiker Unie 
blijft verduur-
zamen met de 
kwaliteit van 
Schuch 
Suiker Unie verwerkt de bieten van 
9.000 bietentelers uit heel Europa. 
Een goede balans tussen duurzaam-
heid en rendement staat hoog in het 
vaandel. Door continu te zoeken naar 
de meest duurzame mogelijkheden 
zoals energiebesparing, efficiënter 
werken, natuurlijke hulpbronnen en 
het beperken van emissie dragen zij 
hun steentje bij aan een circulaire 
economie. 



Filos Vario armaturen van Schuch 
verlichten de velden met 
bezinkbakken
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Niets gaat verloren
Alle onderdelen van de biet worden 
gebruikt. Zij worden niet alleen verwerkt 
tot suiker en suikerspecialiteiten, maar 
vormen ook de basis voor bijvoorbeeld 
biobased producten, diervoeding en 
groene energie. De groene energie komt 
voort uit het vervuilde waswater en 
ander restafval van de biet dat wordt 
gereinigd en wordt omgezet tot biogas 
in de methaanreactoren bij deze vestiging 
in Vierverlaten. Suiker Unie levert ruim  
25 miljoen m³ groen gas per jaar en is 
daarmee de grootste producent van 
duurzaam gas in Nederland. 

Verlichting bezinkbakken 
In de fabriek wast Suiker Unie de 
laatste grond van de suikerbieten.  
Deze grond wordt gebruikt voor het 
ophogen van landbouwgrond, wegen-

bouw en dijkverzwaring. Het waswater 
wordt gereinigd in  grote velden met 
bezinkbakken die om het terrein van de 
Suikeruniefabriek in Vierverlaten heen 
liggen. Bij het eerste deel van deze grote 
velden met waterbekkens en pompen 
werd vorig jaar de oude natrium-
verlichting vervangen door zestien 
Filos Vario armaturen van Schuch.

De kwaliteit van Schuch
De belangrijkste reden voor de keuze 
van Schuch armaturen was dat zowel 
Suiker Unie als hun leverancier goede 
ervaringen hebben met de kwaliteit van 
Schuch. Het is zaak dat de armaturen 
betrouwbaar zijn en altijd goed 
 functioneren, voor het geval er  
’s avonds ergens onderhoud of reparaties 
moeten plaatsvinden aan de pompen. 
Daarbij viel de keuze op de economisch 

voordelige Filos armaturen in deze 
 ‘outlands’. Deze Filos armaturen zijn 
gemaakt van het lichte, glasvezel-
versterkte, polyester en zijn gemakkelijk 
te monteren met hun wegklapbare kap. 
Deze kap kan zonder gereedschap 
worden geopend en blijft vastzitten aan 
het armatuur zodat de monteur twee 
handen vrij heeft.  

Aanpassingsvermogen met Vario
De uiteindelijke keuze voor de Vario 
uitvoeringen had te maken met de 
 verlichting bij andere velden die in de 
toekomst vervangen moet worden. 
Deze velden liggen aan de rand van een 
woonwijk. De huidige Filos armaturen 
zijn ingesteld op volle lichtstroom, 
maar de armaturen die bij de woonwijk 
in de buurt komen kunnen op een 
lagere lichtstroom worden ingesteld, 



MENNEKES contactmateriaal voedt de pompen en de hulppompen

De lichtstroom 
van de Filos 
armaturen in 
Vario uitvoering 
kan worden 
ingesteld

Suiker Unie Vierverlaten
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zodat de bewoners in de buurt geen 
overlast ondervinden. Elk armatuur 
kan met behulp van dip switches 
worden ingesteld op een lichtstroom 
variërend van 2830 lm tot 5350 lm.  
Zo kan met één soort armatuur aan 
 verschillende lichtbehoeften  
worden voldaan.

MENNEKES contactmateriaal
Ook de verdeelkasten die de pompen  
en de hulppompen aansturen worden 
gaandeweg allemaal vervangen. Voor de 
voedingen van de hulppompen vertrouwt 
de Suikerunie op het degelijke 
 MENNEKES contactmateriaal.   



AR-Studio app van JUNG  
biedt uitkomst
Een uitkomst was dat JUNG met een 
hele mooie online tool is gekomen, qua 
timing perfect. Met de JUNG AR-Studio 
app hebben we een geheel nieuwe 
manier om JUNG producten digitaal te 
beleven: oppervlakken, materialen en 
kleuren van meer dan 2000 JUNG 
 producten kun je fotorealistisch bekijken 
en uitproberen op je eigen muur. 

Wat kun je precies met 
deze app?
•  Alle denkbare materialen en vormen 

op je eigen muur uitproberen
•  Kleuren en nog eens kleuren  

(Le Corbusier)
•  Niet alleen voor architecten maar ook 

voor installateurs en consumenten

Ben je net zoals ik veel online?
Onze showroom in Hazerswoude is 
onlangs vernieuwd en ook digitaal te 
bezoeken. Kom digitaal binnen zonder 
kloppen; wees welkom!
www.hateha.nl/infocentrum

Sinds kort ben ik als “Architecten-
bezoeker” in dienst bij Hateha B.V.  
Al vrij snel nadat ik begon brak de 
 crisis uit. Dat maakt het werk in de 
 buitendienst niet gemakkelijker, wel 
uitdagender. Tijdens mijn bezoeken 
aan architecten, aannemers en project-
ontwikkelaars kan ik normaal gesproken 
de prachtige materialen en het mooie 
design van onze producten laten zien 
en voelen. Kwaliteit, kleur en materiaal 
zie, voel en kies je het liefst fysiek,  
dat blijft onderdeel van het proces.  
De afgelopen maanden hebben we 
echter nieuwe wegen gevonden om 
met elkaar in contact te blijven.  Digitaal 
en virtueel contact is de nieuwe manier 
van werken geworden, op afstand, het 
nieuwe normaal. En daarin is gelukkig 
steeds meer mogelijk. 
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Jacqueline van Tricht, architectenbezoeker

Bomvol 
inspiratie!

Stappenplan AR-Studio

1.  Download de gratis app via de 
website of App / Play Store 
(zoekterm: JUNG AR Studio)

2.  Knip de Experience-Marker uit 
(of print uit via de app)

3.  Plaats de Experience-Marker 
waar je het product wil zien

4.   Kies het gewenste product in 
de app, klik op de AR  button 
en richt de camera op de 
 Experience-Marker. 

www.jung.nl/AR 



DFS F Audio voor  
maximale geluidskwaliteit
Hedendaagse Smart Home projecten gaan vaak samen met

een hoogwaardige audio-installatie. Speciaal hiervoor is de

DFS F Audio aardlekschakelaar, voor de meest veeleisende

audioliefhebbers.

Doepke
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Download 
hier de app.

Augmented planning 
De AR Studio app maakt het mogelijk om 

JUNG schakelmateriaal te visualiseren middels 

augmented reality. Zo wordt het mogelijk om 

meer dan 2.000 JUNG-producten fotorealis-

tisch in uw interieur te bekijken.
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