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Smart Home  
voor en door  
de professional!
Kies een eenvoudig systeem voor uw klant  
waar u zelf wel een onderdeel van bent!

De introductie van eNet SMART HOME is een feit, 
vanaf 1 september ’17 is de volledig vernieuwde 
 software voor de eNet SMART HOME Server, met 
de eNet SMART HOME app beschikbaar! 

Een unieke samenwerking met 5 fabrikanten en  
de intentie de samenwerking uit te breiden! Een 
eenvoudige en intuïtieve app waarmee uw eindklant 
zijn professionele installatie zelf kan bedienen en 
aanpassen en waar u als installateur zorgt voor de 
integratie in de vaste installatie en de inbedrijfname 
van het systeem. Een oplossing waar u als installa-
teur dus wel een belangrijke rol speelt in de wereld 

van de Smart Home oplossingen!

Wij zijn volop bezig met scholen van 
eNet SMART HOME service partners, 
zodat we u meenemen in de 

publiciteits campagne richting  
de eindklanten! 

Meld u snel aan op onze site  
of kom bij u in de buurt  
naar een Hateha on  
Tour kennissessie –  
bij uw groothandel!

Graag tot ziens,

Hans Arentsen

Authentieke appartementen  
      met modern interieur

Na ruim een jaar verbouwen, mag het resultaat er zijn: authentiek van 
 buit en en moderne appartementen binnen. Als je het Amsterdamse 
 gracht en pand aan de buitenkant ziet, waan je je nog in de 17e eeuw. Op 
het  moment dat je naar binnen loopt, stap je een  moderne wereld binnen. 

Wat direct opvalt, is dat over ieder detail in 
het interieur is nagedacht, ook over het 
schakelmateriaal. Puur Flow uit Amsterdam 

maakte hiervoor het 
ontwerp. Volt Elektro 
Groep nam de gehele 
elektrotechnische 
installatie voor zijn 
rekening. 

Eerst is gestart met 
het bovenste apparte-
ment dat verdieping 
twee en drie beslaat. 

De bovenste verdieping is ingericht als 
 keuken en eetkamer met als buitenruimte 
een groot dakterras. De verdieping eronder 
heeft een ruim opgezette woonkamer en   Mat zwarte accenten in 

een witte ruimte

 Les Couleurs® Le Corbusier noir d’ivoire  
schakelmateriaal maakt de ruimte af
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slaapkamers. De ruimtes zien er strak en modern uit. 
In het appartement is veel glas toegepast wat zorgt 
voor een ruimtelijke uitstraling. Het interieur is voor-
namelijk wit met een aantal mat zwarte accenten.  
De kozijnen en keuken zijn uitgevoerd in mat zwart, 
alsook het schakelmateriaal.

Les Couleurs® Le Corbusier mat zwart
Het unieke Les Couleurs® Le Corbusier in noir d’ivoire, 
uit de LS range, sluit perfect aan bij de zwarte accenten. 
Dit schakel materiaal lakt JUNG met de hand en door dit 
speciale proces verkrijgt het zijn matte oppervlak. Naast 
contactdozen en schakelaars zijn in de slaapkamer 
USB-laadcontactdozen opgenomen voor het opladen 
van mobiele apparaten.

Unieke inrichting
Op verdieping twee 
bevindt zich het tweede 
appartement. Hier is ook 
uniek schakelmateriaal 
toe gepast: LS ZERO in 
alpine wit. Dit past ook 
bij de uitstraling van  
het interieur: strak, vlak, 
tijdloos en zeker niet 

 alledaags. Het inzetten van LS ZERO is een samenspel 
geweest tussen aannemer, stucadoor/tegelzetter en 
Volt Elektro Groep. Van tevoren is  gezamenlijk uit-
gedacht wat de beste manier was om LS ZERO toe  
te passen.

Voorbereiding is key
Al in een vroeg stadium heeft Volt Elektro Groep de 
montagefilmpjes van JUNG bekeken om een goed 
beeld van de montage te krijgen. Ook  hebben zij 
 monstermateriaal gekregen om het product echt te 
zien en voelen. Dit was voor hen belangrijk om te  

 
zorgen dat zij, de aannemer, stucadoor en bewoners 
voor en gedurende de verbouwing niet voor verrassin-
gen kwamen te staan. Het kost wat meer tijd dan het 
monteren van standaard schakel materiaal, maar het 
 resultaat is het zeker waard.

LS ZERO 3 mm opbouwhoogte
In dit appartement is de variant met 3 mm opbouw-
hoogte toegepast. De installateur vertelt hoe dat in 
zijn werk ging: “Er is een dubbele  gipswand geplaatst. 
Zo was het mogelijk om de meegeleverde montage -
adapter goed te kunnen stellen. Vervolgens zijn de 
wanden gestuct, geschuurd en is het schakel materiaal 
gemonteerd. Deze variant is iets gemakkelijker toe te 
passen dan de geheel vlakke variant. Dit was een 
uniek project met een uniek karakter.”

Authentieke appartementen  
      met modern interieur

 In de keuken ligt  
het raam vlak op  
de tegeltjes

“Dit was een uniek project 
met een uniek karakter.”

 Het strakke LS ZERO met 3 mm 
opbouwhoogte

Specifieke eisen:
Schakelmateriaal dat niet alleen 
 functioneel is, maar qua design 
 naadloos aansluit bij de stijl van  
het interieur.

Oplossing:
- Schakelmateriaal Les Couleurs®  

Le Corbusier noir d’ivoire, met  
o.a. USB-laadcontactdozen.

- Vlak schakelmateriaal LS ZERO  
in alpine wit
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Hateha on Tour:  
kennis waar je wat aan hebt! 
Dit jaar is er geen beurs Elektrotechniek. Maar 
de ontwikkelingen bij onze fabrieken staan niet 
stil. Kennisoverdracht, kansen creëren & pakken 
en persoonlijk contact zijn voor ons  belangrijke 
pijlers. Daarom hebben we verschillende kennis-
sessies op locaties in het hele land met een groot 
aantal groothandelsvestigingen gepland.

Hateha on Tour is on the road
De eerste sessies hebben al plaatsgevonden. Onder het genot van 
een hapje en drankje hebben we de  kennis van de deelnemers 
over verschillende onder werpen bijgespijkerd. Een populair thema 
is JUNG eNet SMART HOME. Tijdens deze presentatie hebben de 
 deel  nemers een inkijkje gekregen in het nieuwe concept en de 
 bijbehorende software-update eNet SMART HOME. Natuurlijk 
komen er  meerdere presentaties per sessie aan bod. Hiernaast 
vindt u alle presentaties die we aanbieden tijdens de verschillende 
Hateha on Tour sessies.

Kijk welke sessies er bij u in de buurt  plaatsvinden
Op www.hateha.nl/hatehaontour vindt u een overzicht welke 
sessies er waar plaatsvinden. U kunt hier zowel op datum als op 
locatie zoeken. 

U komt toch ook?
Opgeven kunt u zich bij de groothandel waar de kennissessie 
plaatsvindt. Op onze website vindt u een link of email adres 
waar u zich aan kunt melden .

We zien u graag bij één van de kennissessies bij u in de buurt!
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MENNEKES zet 
een nieuwe 
standaard met 
X-CONTACT

Als specialist in contactmateriaal heeft MENNEKES X-CONTACT 
 ontwikkeld, een volledig nieuwe oplossing voor contactbussen voor 
 industrieel contactmateriaal. 

Een heel nieuw principe
MENNEKES ontwikkelde contactbussen met 
x-vormige sleuven. Daarnaast heeft zij een 
volledig nieuw productieproces gebruikt 
dat ervoor zorgt dat de X-CONTACT bus 
uitsluitend op basis van zijn materiaal-
eigenschappen veert, zonder dat er extra 
veer elementen nodig zijn.

Minder kracht nodig
Het speciale design zorgt voor een vermin-
dering van de steek- en trekkrachten tot 
50%. Zo kan het contactmateriaal ook bij 
een stroomsterkte van 125A door één per-
soon bediend worden.

Bestendig
Bij frequent steken en trekken zijn de 
slijtage verschijnselen zeer gering. Zelfs in 
zware omstandigheden. Verontreinigingen 
en oppervlaktecorrosie worden er bij het 
 steken en trekken door de eigenschappen 
van de nieuwe bussen vanzelf afgeschraapt.

Veilig
De vereenvoudiging van steken en trekken 
zorgt ook voor meer veiligheid in het 
gebruik. De profilering aan de binnenwand 
zorgt samen met het verende materiaal van 
de contactbussen voor een betrouwbare en 
veilige verbinding.

Voor contactmateriaal 63A en 125A
Deze standaard voert MENNEKES de 
komende tijd door in haar contactmateriaal 
voor 125 A en 63 A. Dit geldt voor alle 
 varianten van de productgroepen: koppel-
contactstoppen,  wandcontactdozen en 
inbouwcontactdozen. 

Meer informatie of de voordelen zelf zien?
Ga dan naar www.x-contact.info/nl. Hier 
vindt u ook een korte film over de voordelen 
van X-CONTACT. Of vraag de brochure aan.

Nieuwe MENNEKES 
documentatie
Voor MENNEKES contactmateriaal hebben we  
verschillende nieuwe brochures beschikbaar: 

1. MENNEKES heeft een brochure gemaakt met  
haar contactmateriaal van AMELAN®: MENNEKES 
heeft voor industrieën of werkplekken waar 
 chemicaliën of andere agressieve substanties 
 worden gebruikt, producten die beter bestand zijn 
tegen brandstof, olie en vet, verdunde zuren of 
basen, schoonmaakmiddelen en de meeste 
 waterige zoutoplossingen. 

2.  Het bekende rennertype leaflet is geüpdatet  
met nieuwe artikelen en prijzen.

3.  Brochure van het nieuwe X-CONTACT.
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Doepke Dasy
efficiënt verlichten met  
de schemerschakelaar
De Doepke Dasy is een schemerschakelaar 
voor wand- en mast  mon  tage. Het schakel-
moment richt zich op de lichtsterkte,  
 zodat  ook in de verschillende seizoenen  
bij de juiste schemerwaarde wordt aan-  
en  uitgeschakeld. Dit werkt energie- en  
kostenbesparend. 

In- en uitschakelvertraging
Omdat de Doepke Dasy een aan- en uit  schakel-
vertraging heeft, wordt hij niet  beïnvloed door 
 bijvoorbeeld voor   bij rijdende auto’s of kortstondige 
 verduistering. 

Nieuw: Dasy TC met tijdklok
Met de geïntegreerde schakelklok kunt u een tijds-
bestek vastleggen waarin geen verlichting nodig is.  
Dit leidt tot wezenlijk minder stroomverbruik en kosten. 
Handig voor alle situaties waarin de verlichting niet de 
hele nacht hoeft te branden. 

Nieuw: in antraciet
Naast de witte variant levert Doepke de Dasy nu ook  
in antraciet.

Twee werelden, één systeem: eNet SMART HOME is  ontstaan uit het 
 bekende radiografische systeem eNet. Het is een compleet nieuw 
 concept. Waarbij voorop staat dat u als installateur uw klant een 
 professionele installatie kunt bieden.

JUNG: eNet wordt  
eNet SMART HOME

Het nieuwe systeem is veilig op verschillende 
vlakken. De installatie is eenvoudig. En de 
bediening middels een app voor smartphone 
is gebruiksvriendelijk, ter plekke of op af-
stand, en met veilige en volledig versleutelde 
communicatie. Het hart van dit systeem is de 
JUNG eNet Server. Vanzelfsprekend zijn de 
componenten van dit systeem verkrijgbaar 
bij uw groothandel naar keuze.

Alliantie met sterke partners
Om de gebruiker van eNet SMART HOME 
extra toegevoegde waarde te bieden, zetten 
wij in op een alliantie van sterke partners. 
Gezamenlijk met andere merkfabrikanten 
bouwen wij daarom het eNet SMART HOME 
systeem in zijn volle functionaliteit conse-
quent uit. 
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eNet SMART HOME bestaat uit vier bouwstenen:

eNet SMART HOME app, voor iOS en Android, voor 
 bediening van de eNet installatie met  smartphone in  
de eigen thuisnetwerk omgeving. 

eNet SMART HOME connect, is de browser  georiënteerde 
inbedrijfname interface voor de  installateur. Hiermee 
 worden de eNet zenders en actoren gekoppeld, instellin-
gen vastgelegd en gedefinieerd en diagnoses uitgevoerd. 

eNet SMART HOME remote, voor bediening van de  
eNet installatie met de app, maar dan onderweg.  
Maximaal acht bedienapparaten kunnen worden  
gebruikt met één registratie. 

eNet SMART HOME secure, eNet SMART HOME wordt 
beschermd door doelgerichte veiligheidsmaatregelen. 
 Hieronder vallen de versleutelde radiografische overdracht, 
databeveiliging, de standplaats van de Server in Duitsland 
en  beveiliging tegen manipulatie. 

eNet in JUNG design
Naast bediening met smartphone adviseren wij altijd vaste bedien-
punten in huis. Eenvoudige bediening wordt hiermee gecombineerd 
met het JUNG design: in verschillende series, materialen en kleuren, 
in 1- tot 4-voudige  uitvoeringen. De wandzenders zijn zowel in F 4o 
als ook F 50 design verkrijgbaar.

3-voudige F 50 tasters, in AS 500, A CREATION, CD 500 en LS 990

Scholing voor vakkundige installatie
Om JUNG eNet SMART HOME vakkundig te installeren, geven wij 
scholingen in Hazerswoude. U certificeert zich als eNet SMART 
HOME service partner als u aan het einde van de scholing online een 
12-tal vragen correct beantwoordt. Wij geven scholingen voor zowel 
mensen die nog geen ervaring  hebben met eNet alsook verkorte 
scholingen als u in het  verleden als eens een eNet scholing gevolgd 
heeft en/of ervaring heeft met de installatie van JUNG eNet.

Online en offline ondersteuning
Om u te ondersteunen hebben we verschillende brochures, een 
 systeemhandboek, de website www.jung.nl en aparte website  
www.enet-smarthome.nl waar u alle informatie inclusief  
animaties en tutorials vindt. 

www.enet-smarthome.nl  
en www.jung.nl

JUNG eNet SMART HOME 
brochure

eNet SMART HOME 
brochure

Wordt u ook eNet SMART HOME service partner?
Als service partner profiteert u van vele voordelen,  waaronder het 
meegaan in de campagne voor consu menten die per 1 oktober a.s. 
start via Funda, VT Wonen en Eigen Huis & Interieur. Consumenten 
kunnen via www.enet-smarthome.nl hun installateur in de buurt 
 benaderen als zij interesse hebben in eNet Smart Home. Kijk op 
deze website voor meer informatie of  registratie.

Geef u op voor de scholing!
Wilt u een JUNG eNet SMART HOME scholing bij ons  volgen? 
Een overzicht van scholingen, de data en  mogelijkheid om u direct  
in te schrijven, vindt u op www.hateha.nl/activiteiten/scholing.
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U kunt deze documentatie ook 
down loaden op, of aanvragen  
via www.hateha.nl 

Stuur mij de volgende documentatie toe:

 JUNG Les Couleurs® le Corbusier brochure

 JUNG LS ZERO brochure

 MENNEKES X-CONTACT brochure 

 MENNEKES contactmateriaal van AMELAN®

  MENNEKES rennertype leaflet

 JUNG eNet SMART HOME brochure

 Doepke Dasy folder

 FireAngel catalogus

  Ik meld me aan voor e-konnekties -  

de digitale nieuwsbrief van Hateha. 

Scan uw documentatie-aanvraag en 
e-mail deze naar marketing@hateha.nl. 
Vergeet niet uw adresgegevens te  
vermelden.
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Konnekties is een uitgave van Hateha B.V. - nummer 3, 21e jaargang, oktober 2017
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk - 071 3419009 - marketing@hateha.nl - www.hateha.nl

Volg ons via

Agenda

Hateha on Tour

t/m december 2017
Diverse locaties 

VT Wonen & Design Beurs 2017

3 t/m 8 oktober 2017 
RAI, Amsterdam

TU Boot 2017

9 oktober t/m 20 november 2017 
Diverse locaties

Gesloten deuren en brand
De resultaten uit het onderzoek ‘Gebrand op inzicht’ 
werden met de praktijkproef bij de start van de cam-
pagne 2016 op Oefencentrum Crailo visueel gemaakt. 
Hier werd zichtbaar dat het sluiten van de binnendeuren 
bewoners bijna drie keer zoveel tijd geeft om te vluchten 
bij brand. Waar bij open deuren na 3,5 minuut al geen 
overleefbare situatie meer is, is dit bij gesloten deuren 
meer dan 10 minuten. Kostbare tijd die levens redt.

Plaats rookmelders op de goede plaats
Rookmelders moeten op de juiste wijze geplaatst zijn 
en ook goed hoorbaar zijn, ook bij gesloten deuren. Als 

je slaapt, ruik je geen rook, maar hoor je het luide 
alarm van een rookmelder wel. Plaats rookmelders  
dus niet alleen in de verkeersruimten zoals de hal,  
maar vooral ook in de ruimten waar brand kan 
 ontstaan zoals in de slaapkamers.

FireAngel rookmelders
Tijdens deze landelijke preventiecampagne besteden 
we aandacht aan het FireAngel programma, ook bij 
diverse groothandels.

Ook dit jaar staat de maand oktober in het teken van brandpreventie. De Landelijke 
 Brand preventieweken is een initiatief van De Brandweer en de Nederlandse Brandwonden-
stichting. In 2017 is het thema van deze campagne ‘Hé doe de deur dicht’. Ook zullen wij in 
deze  periode met onze FireAngel melders extra aandacht vestigen op brandpreventie.

Landelijke campagne brand-
preventieweken in oktober
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