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JUNG KNX
werkt al 22 jaar
feilloos!

Schuch
‘Down Under’

Het compacte panel met 5 inch hoge resolutie touch display –
voor eenvoudige bediening van alle gebouwbeheertechniek.

Smart Control 5.

PAST IN ÉÉN INBOUWDOOS

Vooraf geïnstalleerde apps voor JUNG
Visu Pro, Smart Visu Server en eNet Server;
integratie van Deurcommunicatie met de
Siedle Smart Gateway.
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Meer en minder….
Onze vorige editie van Konnekties was compleet voor
u vernieuwd! Na alle positieve reacties hierop hebben
we Konnekties maar wat dikker gemaakt om u niets te
hoeven onthouden. We hopen dat het u weer bevalt.
In ons eerste artikel een uitbreiding op een KNX installatie van maar
liefst 22 jaar oud waar door een nieuwe JUNG SV server een berg meer
comfort en gemak is toegevoegd op een, bewezen toekomst bestendige
KNX(EIB) installatie, bijzonder toch!
De Schuch armaturen in het project Breston brengen meer kwaliteit,
en in de led uitvoeringen minder energieverbruik. In dit project
indrukwekkende machines door een Nederlands familiebedrijf in de
vierde generatie.
In de vorige Konnekties introduceerden wij de nieuwe projectmelder
van Fireangel. Nu leest u over een project waar ze succesvol worden
toegepast en minder gevoelig zijn voor externe storingsbronnen.
Neemt u ook eens een kijkje bij de diverse digitale hulpmiddelen zoals video’s die u zelf
eenvoudig kunt gebruiken om uw klanten op de vele mogelijkheden te wijzen en zodoende
meer te verkopen waar zij interesse in hebben.
Minder werken, dat gaat onze “collega” Wolfgang Becker van JUNG doen, na 38 jaar bij
JUNG te hebben gewerkt, als export verantwoordelijke heeft hij 19 jaar de verantwoording
voor Nederland gehad en hebben velen van u met hem kennis gemaakt tijdens fabrieks
reizen of beursbezoeken. JUNG en Hateha hebben hem veel aan zijn inzet te danken
en ik wens hem en zijn vrouw een goede gezondheid toe om samen van een welverdiend
pensioen te gaan genieten.
En even wat minder werken dat kunt u hopelijk de komende weken ook gaan doen.
Dat zal welkom zijn na wederom een intensief jaar, maar daarna hopen we u weer tegen te
komen. Wij wensen u en uw familie een hele pretige kerstperiode toe met ongetwijfeld
meer tijd voor vrienden en familie! Geniet ervan.

Gezond en gelukkig nieuwjaar! Hans Arentsen
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JUNG KNX werkt
al 22 jaar feilloos
en is snel
weer up-to-date!
5

De familie Middelbrug kocht 22 jaar geleden een vrijstaande woning
in Voorburg. Zij hebben deze niet alleen van binnen en van buiten
prachtig verbouwd, maar gingen ook voor een ‘state of the art’
elektrotechnische installatie. Toen was ‘Smart’ echter nog lang
geen algemeen bekende term. Zij kozen voor JUNG KNX, toen nog
‘Instabus/EIB’, dat was destijds één van de weinige mogelijkheden
voor een gestandaardiseerde intelligente gebouwinstallatie.
De familie Middelburg had toen al een bijzonder modern systeem.

Dit jaar vonden zij het tijd voor ver
nieuwing. Niet omdat het systeem niet
meer goed werkte, want na al die jaren
draaide het nog steeds feilloos. Wel zijn
er tegenwoordig nieuwe mogelijkheden
en de familie Middelburg wil graag dat
de installatie uptodate is. Onder de
nieuwe functies valt een
aanwezigheidssimulatie voor als de
familie op vakantie is, tijdmeldingen op
eenvoudigere wijze en de mogelijkheid
tot bediening van de installatie met
iPad of iPhone. De familie riep de hulp
in van hetzelfde installatiebedrijf als
22 jaar terug, Intraco uit Leidschendam,
alleen nu uitgevoerd door Kevin Correljé,
en destijds door zijn vader Ruud.

De JUNG Smart Visu server
Alles wat nodig was om de installatie
te moderniseren was de Smart Visu
Server van JUNG. Hiermee kunnen de
bestaande drie schakelklokken, een
oude module voor aanwezigheids
simulatie en enkele logische bouw
stenen vervallen. Met de SV Server worden
namelijk heel gemakkelijk aanwezig
heidssimulaties geprogrammeerd en
kunnen schakeltijden in een hand
omdraai worden vastgelegd.
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De CD 500 tasters werken al 22 jaar feilloos.

De 22 jaar oude actoren regelen de verlichting nog steeds probleemloos.

Duurzaam
Een mooi feit aan dit systeem is dat alle
22 jaar oude componenten in dit project
nog steeds gewoon werken. Alleen
actoren die later ledverlichting moeten
dimmen, zouden vervangen moeten
worden. En dat komt niet doordat ze
niet meer goed werken, maar gewoon
omdat de techniek vooruitgegaan is en
er destijds nauwelijks nog ledverlichting
te krijgen was, laat staan de dimmers
daarvoor.

Modern bedienen
Ook de bedienpunten die destijds zijn
gebruikt, uit het programma CD 500
alpine wit, in F 20 uitvoering, werken
al ruim twintig jaar zonder problemen
en zij kunnen gewoon blijven ziten.

De Smart Visu Server brengt de KNX installatie
in no time weer up to date.

Met de JUNG SV Server en de
geïntegreerde SV Control zijn de
visualisatie en bediening op de iPad,
snel geregeld. Bovendien kan Willem
Middelburg nu zelf ook aanpassingen
maken in de bediening. Zo heeft de
familie Middelburg met weinig
moeite ook nu weer een bijzonder
modern systeem. <

Speciieke eisen:
Een 22 jaar oude JUNG Instabus/
EIB installatie updaten naar een
moderne KNX installatie
Oplossing:
JUNG Smart Visu Server, voor
extra mogelijkheden en comfortabel
bedienen op Smart Devices
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NIEUW

Meyer Superlight led
Superlight armaturen van Meyer met ledverlichting, voor
buitentoepassing, zijn er in drie verschillende grooten.
Gelijkmatig aanstralen van vlakken gebeurt met de symmetrisch of
asymmetrisch breedstralende relectoren. Met de rotatiesymmetrische
relectoren wordt accentverlichting aangebracht op vloeren of wanden.
Met hun neutrale vormgeving passen de schijnwerpers onopvallend
in alle architectuur. Voor mastmontage worden de armaturen
geleverd met een draaibaar en kantelbaar bevestigingssysteem.

Nieuwe update
eNet SMART
HOME app 2.1

Voor meer informatie en advies,
kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Met de update van de eNet SMART
HOME app, waarvan u automatisch een
melding krijgt, heeft eNet SMART HOME
een aantal nieuwe functies gekregen.
De belangrijkste nieuwe functie is de
verwarmingsturing met tado°. Hiermee
kan de verwarming per kamer aangestuurd
worden en kan verwarmingsturing ook
worden toegevoegd aan scènes. Met de
kunnen verwarming en verlichting

JUNG LB Management

aanwezigheidsafhankelijk gestuurd

Uit Licht- en Jaloeziemanagement is het nieuwe LB Management ontstaan.

worden. Kijk ook naar de tutorialvideo

Door de combinatie van verschillende basiselementen en afdekkingen biedt

op onze websites www.hateha.nl,

dit bouwstenensysteem voor nagenoeg elke gewenste functie in besturing van

www.jung.nl en op Youtube.

verlichting en zonwering een oplossing. Besturing handmatig op de

nieuwe mogelijkheid voor geofencing

bedienelementen zelf, automatisch middels een sensor of een timer of met
de JUNG Clever Conig app op uw smartphone.
Meer informatie vindt u op www.JUNG.nl/lbmanagement
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NIEUW

Nieuw
MENNEKES AMTRON®
lealet
Nieuwe
afstandbediening
Doepke DFA 3

Dit lealet kan u en uw klanten helpen met de
keuze van de juiste laadoplossingen. Op het lealet
zijn ook de twee nieuwe uitvoeringen opgenomen
en de accessoires. Alle laders zijn onlangs in
prijs verlaagd, zodat u ze nog gemakkelijker kunt
aanbieden aan uw klanten.

Met deze bediening op afstand worden aangesloten
aardlekschakelaars (DFS 2 en DFS 4) op afstand
aan- en uitgeschakeld, veelal toegepast in
onbemande installaties. Met de slechts één moduul
brede motordrive kunnen de aardlekschakelaars
op afstand aan- en uitgeschakeld worden.
Met de halfgeleideruitgang is de actuele status

Via de bijbehorende Nederlandstalige website
www.chargeupyourday.nl wordt voor iedere
mogelijke toepassingen de juiste keuze aangegeven
en toegelicht. Vraag het nieuwe lealet bij ons
aan, zowel in gedrukte versie als digitaal via
www.hateha.nl.

van de aardlekschakelaar (aan/uit) over te dragen.
Waar toegestaan en gewenst is eventueel ook

Kijk ook eens op www.chargeupyourday.nl

een automatische reset (maximaal één keer)
na aanspreken van de aardlekschakelaar mogelijk.
Meer informatie vindt u op www.doepke.de
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Hoppers voor
Australië met Schuch
Het familiebedrijf Breston B.V. ontwerpt en bouwt industriële machines
voor landbouw en scheepvaart. Tachtig jaar geleden begonnen als hoefsmid,
is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd en internationaal
bekend bedrijf waar de vierde generatie al weer meedraait. Het internationale
aspect ligt ook weer in dit project: Breston bouwde dit jaar Wall Hoppers;
grote, bestuurbare, trechters voor de overslag van kunstmestgrondstofen,
in opdracht van het Australische Stevens Bulk Services.
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Internationaal verkrijgbaar,
ook Schuch armaturen
De hoppers zijn zo’n zestien meter hoog en zijn bestemd voor
de bulkoverslag in de haven van Perth, Kwinana beach.
Hier worden de grondstofen direct vanaf de schepen gelost in
de trechters en vervoerd naar de chemische fabriek. Ze zijn zo
hoog omdat er vrachtwagens onderdoor moeten kunnen rijden
voor belading. Daarnaast kan het beladen plaatsvinden via een
transportband. De hoppers komen in Perth op een rail te staan
langs de kade. De opdrachtgever heeft een lange zoektocht
achter de rug, om de beste kwaliteit trechters te vinden.
Niet alleen moesten zij voldoen aan de strikte Australische
norm (Australian Standard) maar ook aan de zwaarste
kwaliteitseisen. Dat gold niet alleen voor de trechters zelf,
maar ook voor de armaturen die er op gemonteerd werden,
om ’s avond te kunnen werken. Daarbij was het een eis, dat
de onderdelen verkrijgbaar waren in Australië.
>
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De armaturen zijn kantelbaar voor eventueel onderhoud.

Lichtberekening op maat
Op advies van elektrotechnische groothandel Elauma Waag
meester uit Rhoon kwam Breston terecht bij Hateha voor
een (licht)advies van de armaturen van Schuch, eveneens
een internationaal opererend familiebedrijf dat kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan. Wij maakten voor hen een
gedetailleerd lichtplan.

Duurzame en bestendige armaturen
Voor de algemene verlichting werden 120 waterdichte led
armaturen van 16 Wat geplaatst, waarvan 48 in nooduitvoering.
In verband met hun locatie, bij een chemicaliënfabriek en
in de openlucht, is gekozen voor de ‘AUSuitvoeringen’.
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48 noodarmaturen vangen een eventuele stroomuitval op.

Deze schijnwerpers
verlichten de trechters als
het deksel geopend is.

Deze zijn blijvend bestand tegen chemicaliën en UVlicht en
worden beschermd tegen condenswater middels een speciale
ontluchtingswartel.

Schijnwerpers verlichten trechter
Naast deze algemene verlichting zijn er ook zes led
schijnwerpers, in breedstralende uitvoering, van 36 Wat
aangebracht, drie stuks per hopper. Deze armaturen zijn
gemaakt van drukgegoten aluminium, in een zeewater
bestendige uitvoering. Zij zijn zo gemonteerd dat de
kraanmachinist die de trechters vult goed zicht heeft.
Medio november werden de Wall Hoppers verscheept naar
Australië en is er weer een mooi staaltje Hollandse export
gerealiseerd. <

Speciieke eisen:
Precieze verlichting voor het werk met de hoppers,
in vochtige omgeving, vlak aan zee en in de buurt van
een chemicaliënfabriek.
Oplossing:
Schuch UV- en chemicaliënbestendige armaturen, incl.
noodverlichting. Enkele zeewaterbestendige aluminium
armaturen voor het aanstralen van de trechters.
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Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen

Charge up your day!

Hospitality video’s

De Nederlandstalige website voor al uw

JUNG heeft drie video’s met hoteloplossingen,

e-mobility vragen. Wat voor eisen u ook heeft

die u kunnen u helpen met de presentatie aan uw

– er is altijd een passende MENNEKES laad-

klanten. De thema’s zijn JUNG componenten in hun

oplossing! Of het nu gaat om een bedrijf, een

speciieke toepassingen, de Hotelkaartschakelaar

hotel of een privéaansluiting.

en de JUNG designs in hoteltoepassingen.

www.chargeupyourday.nl

www.hateha.nl/konnekties &
www.jung.nl/hospitality

Smart Control 5 video

Nieuwe website JUNG

In deze video introduceert JUNG de nieuwe Smart

Nu met alle noviteiten van het afgelopen jaar in

Control 5. Het 5” display met hoge resolutie, doet

één overzicht, alle designranges overzichtelijk

qua helderheid en scherpte denken aan de nieuwste

bij elkaar en alle geavanceerde oplossingen

smartphones. Met de vooraf geïnstalleerde apps

zoals JUNG KNX, eNet SMART HOME en JUNG

“JUNG Visu Pro”, “Smart Visu Server” en “eNet

Stekerbaar per thema gerangschikt.

Server” wordt bediening eenvoudig en comfortabel.

www.hateha.nl/konnekties
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www.jung.nl

Boxum
Installatiegroep
kiest voor
FireAngel
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Met de onlangs geïntroduceerde SW1 projectserie biedt FireAngel de
ideale oplossing voor projecten. Het Bouwbesluit verplicht optische,
230V gevoede rookmelders met backup baterij in nieuwbouw en
renovatieprojecten. Boxum Installatiegroep kiest daarom in haar
projecten voor de rookmelders SW1EUT vanwege de eenvoudige
montage en hun goede bestendigheid tegen externe storingsbronnen,
uiteraard voldoen de FireAngel melders aan alle gestelde normen.
Sinds 16 januari 2009 zijn Jan en Dick
Boxum de trotse eigenaren van Boxum
Installatiegroep. Achtien jaar eerder
werd in het Installatiebedrijf Evert
Boxum opgestart. In 2005 traden Jan en
Dick toe tot de vennootschap. Vier jaar
later hebben zij de werkzaamheden
voortgezet onder de naam Boxum
Installatiegroep, waarbij betrouwbaar
heid, kwaliteit en transparantie hoog in
het vaandel staan.
Boxum Installatiegroep is op dit moment
met ruim dertig vaste medewerkers
voornamelijk actief voor veelal vaste
partners in de (luxe) woningbouw
waarbij deze veelvuldig worden voorzien
van onder andere standaard installaties
maar ook domotica, zonnepanelen
en beveiliging behoren tot de vaste
disciplines.

Rookmelders
Boxum Installatiegroep maakt hiervoor
sinds kort gebruik van de nieuwe rook
melder van FireAngel; de SW1EUT.
Deze rookmelder is geheel nieuw
ontwikkeld en voldoet hiermee aan
alle eisen van de NEN 2555, en is tevens
voorzien van alle benodigde techniek
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Sfeervol TudorPark in Hoofddorp.

om storingsvrij te functioneren en
bewoners tijdig te waarschuwen bij een
(beginnende) brand.
Men is zeer te spreken over de snelle
plugandplay montage van deze melder.
Tevens maakt men gebruik van deze
melder indien er storingsmeldingen
zijn vanuit reeds bestaande installaties
als blijkt dat de destijds geplaatste
melder niet bestand is tegen externe
storingsbronnen welke in de huidige
tijd anders zijn dan tien jaar geleden.

De FireAngel rookmelders zijn ontworpen
voor snel en eenvoudig installeren.

De FireAngel rookmelders volgens voorschrift geplaatst in de verkeersruimtes.

TudorPark Hoofddorp

311 dodelijke slachtoffers

TudorPark in Hoofddorp biedt de ruimte
en sfeer van een fraai platelandsdorp
maar dan midden in de Randstad. In
TudorPark worden uiteindelijk circa
1200 nieuwbouwwoningen gebouwd,
geïnspireerd op de Engelse Tudorstijl.
Naast de standaardoplossingen biedt
Boxum Installatiegroep in overleg
met de klant ook oplossingen om de
(eventueel draadloos) gekoppelde
melders toe te passen, eventueel in
combinatie met een hitemelder op
plaatsen waar een rookmelder niet
toepasbaar is, én door gebruik te maken
van COmelders.

Een onderzoek van het Instituut
Fysieke Veiligheid toont aan dat er
in de afgelopen tien jaar 287 fatale
woningbranden hebben plaatsgevonden
waarbij er 311 dodelijke slachtofers zijn
gevallen. Bijna 70% werd ontdekt door
buren, omstanders of voorbijgangers.
Dit geeft volgens Boxum Installatie
groep maar weer eens aan dat het
toepassen van rookmelders van levens
belang is. Vooral het uitbreiden van
de installatie naar bijvoorbeeld woon
vertrekken waar een rookmelder niet
verplicht is (bijvoorbeeld slaapkamers)
is zeer aan te raden. <

Speciieke eisen:
Eenvoudig te monteren projectmelder die minder gevoelig is
voor externe storingsbronnen, die
tegenwoordig anders zijn dan tien
jaar geleden
Oplossing:
FireAngel SW1-EUT projectmelder
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DE OPINIE VAN ...
Henk Aanen, manager verkoop buitendienst

Minister Arie Slob opende de bedrijfsschool van Tibo-Veen op 1 oktober jl.

Investeer in techniekonderwijs
en opleiding!
Er is grote behoefte aan goed opgeleid technisch

praktijklessen gegeven om de leerling klaar te stomen voor

personeel. Voor de tak elektrotechnische installaties is

het vak en, niet onbelangrijk, voor een goede toekomst en

samenwerking tussen scholen en installateurs essentieel

kans op een baan in de elektrotechniek. Wij geloven zeker

om leerlingen te interesseren voor het vak.

in deze opzet en geven graag ondersteuning met producten

We ondersteunen dan ook graag initiatieven tussen het

voor de praktijklessen. Wij hebben voor de bedrijfsschool

technisch onderwijs en het bedrijfsleven.

kosteloos producten ter beschikking gesteld om zo de
leerlingen kennis te laten maken met JUNG KNX en de

Voorbeeld hiervan is het oprichten van een bedrijfsschool

mogelijkheden van domotica.

door Tibo Veen B.V.. Door met regionale scholen samen te
werken kunnen leerlingen kennis maken met de nieuwste

Markt- en productontwikkelingen gaan razend snel.

technieken en praktijksituaties. Minister Arie Slob heeft

Toepassingen van onze producten en kennisoverdracht zijn

1 oktober de opening verricht en toegelicht wat de nood-

ook voor ons van groot belang. Ik ben er van overtuigd dat

zaak is van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en

dit soort initiatieven leiden tot weer meer interesse voor

onderwijs. In de bedrijfsschool van Tibo Veen worden

techniek en de toekomst van het vak. <
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