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In deze Konnekties een voorbeeld van een appartementengebouw met een 

KNX installatie in elk appartement, inclusief de complete maar eenvoudige 

JUNG visualisatie met de SV-Server, alsook een mooi project met de 

 MENNEKES laadoplossingen en Doepke EV aardlekschakelaars.

Bovendien introduceren we een premium MENNEKES laadoplossing voor thuis voor een zeer 

 aantrekkelijke prijs! 

Het inmiddels compleet vernieuwde pakket JUNG dimmers biedt weer alle oplossingen voor u  

als professionele installateur op het gebied van dimmen van ledverlichting!

Veel nieuws dus, vandaar dat wij komende periode ook op veel evenementen en beurzen 

 aanwezig zullen zijn om u te ontmoeten en alle noviteiten te tonen: Solar 100 jaar festivals; 

 Elektro 2019 Nieuwegein en de compleet nieuwe TU Boot 2019!

In deze Konnekties kunt u ook lezen over onze nieuwe JUNG stand in de Architecten Showroom 

Amsterdam, waar we architecten kunnen informeren over de vele mogelijkheden van JUNG  

in het algemeen en waar ook een hotelkamer gerealiseerd is met de mogelijkheden van  

JUNG hospitality.

Zo blijven we ook werken aan de projecten van de toekomst.

Graag tot snel.

Hans Arentsen

Moegestreden in de eerste helft van dit jaar heeft iedereen hopelijk 

van een welverdiende vakantie kunnen genieten en zijn we alle-

maal weer volop aan de slag gegaan. Ondanks alle bedreigingen 

door stikstof en bouwkosten zijn wij nog steeds 

 overtuigd van de vele mogelijkheden in onze markt. 

Niet in de laatste plaats door de vele interessante extra 

onderdelen die we gezamenlijk in de hedendaagse 

elektrotechnische installatie kunnen verzorgen. 

Vakanties voorbij!  
Dus waar ontmoeten  
we elkaar?



Innovatieve  
techniek geeft comfort 
bij complex Simonsz
In de rustige, maar opkomende Weteringbuurt in Amsterdam wordt de laatste  

hand  gelegd aan het high-end wooncomplex in de Fokke Simonszstraat.  

Deze ontwikkeling van Prosperity BV uit Amsterdam bevat negentien 

appartementen over vijf bouwlagen. 
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High-end

Om een high-end wooncomplex te 

 garanderen heeft Prosperity hier een 

 innovatief concept toegepast, met het 

intelligente domoticasysteem JUNG 

KNX en warmtepompen, voor optimaal 

comfort en duurzaamheid. 

De elektrotechnische installatie en data- 

aanleg ligt in handen van het allround 

installatiebedrijf Lok Techniek uit 

 Bodegraven. Zij hadden al ervaring met 

het KNX-systeem in de zorg en particuliere 

woningbouw, maar de toepassing in een 

heel complex met huurappartementen 

was een nieuwe ervaring. 

De JUNG Smart Visu Server – 

gemakkelijk programmeren

Door gebruik te maken van de JUNG 

Smart Visu Server, die speciaal is 

 ontwikkeld voor kleinere projecten 

 zoals deze appartementen, verliep het 

implementeren van het systeem uiterst 

soepel en gemakkelijk. Elk appartement 

heeft zijn eigen SV-Server, die allemaal 

op dezelfde wijze geprogrammeerd 

 worden. Voor Martijn van Arkel, KNX 

programmeur bij Lok, was het een kwes-

tie van de eerste server programmeren, 

het  programma uit de server downloaden  

Het JUNG touchscreen SC 7.1 voor de visualisatie en de centrale bediening van 
de KNX installatie

De JUNG Smart Visu Server in de meterkast.  
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en direct uploaden in de volgende server. 

Niet alleen comfortabel voor de bewoners 

straks, maar ook voor de installateur. 

Comfortabel bedienen

De bewoners kunnen straks comfortabel 

gebruik maken van het JUNG touchscreen 

Smart Control (SC 7.1). Hierop kunnen zij 

zien wie er voor de deur staat, en open-

doen omdat de Smart  Controls gekoppeld 

zijn aan het Siedle buitenstation bij de 

entree.  Daarnaast kunnen de bewoners 

de verlichting en de klimaatinstallatie 

(waaronder vloerverwarming) bedienen 

op de Smart  Control. Bediening van beide 

functies kan ook via de thermostaten in 

de woonkamer en de slaapkamer. De 

thermostaat in de woonkamer bepaalt  

of er verwarmd of gekoeld moet worden. 

De overige ruimtes volgen dit. 

Combinatie met de warmte-

pomp en koudeopslag

Het complex is voorzien van een 

WKO-installatie (warmte-koudeopslag) 

om de duurzaamheid van het complex 

te waarborgen. Handig aan de JUNG 

KNX thermostaten is dat zij gecombi-

neerd kunnen worden met alle soorten 

klimaatregeling, en dus ook met een 

warmtepomp en vloerverwarming, dan 

wel koeling. In verband met de energie-

zuinigheid is gekozen voor een vaste 

setpointtemperatuur, omdat dit 

 uiteindelijk veel zuiniger is dan een 

nachttemperatuurverlaging, waarbij  

het steeds weer opwarmen uiteindelijk 

meer energie kost. De bewoners kunnen 

zelf de setpointtemperatuur aanpassen 

met twee graden. 

Extra features

Mocht de verhuurder dat in de toekomst 

willen, dan kan Lok Techniek vrij een-

voudig extra features regelen voor de 

huurders. De SV Server is voorbereid op 

bijvoorbeeld de koppeling met Philips 

Hue lampen of Sonos speakers. Daar-

naast kan er eventueel een beveiligde 

toegang op afstand worden aangemaakt 

zodat de bewoners ook mobiel (en op 

 afstand) hun verlichting of verwarming 

kunnen bedienen. 

Het Siedle buitenstation kan gecombineerd 
worden met de JUNG touchscreens. 

De F 50 tasters in LS 990 voor de lokale 
bediening van de KNX installatie

JUNG LS 990 alpine wit 
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Specifieke eisen:
Een comfortabele elektrische 
 installatie die past bij de luxere 
huurappartementen in het 
duurdere segment. 

Oplossing:
JUNG KNX systeem met de handige 
Smart Visu Server



Compact en perfect voor dagelijks 

 gebruik is de nieuwe  AMTRON® 

 Compact lader. Hij heeft een laad-

vermogen van 3,7 kW (1-fase) tot 11 kW 

(3-fase), speciaal afgestemd op parti-

culier gebruik, is bijzonder voordelig 

geprijsd en heeft ook een fraaie 

 vormgeving. 

Eenvoudig laden

Door de compacte vorm past deze 

AMTRON® ook in de smalste garage. 

De kabel van vijf meter is vast aan-

gesloten en heeft een Type 2 stekker, 

waarmee hij geschikt is voor nagenoeg 

alle elektrische voertuigen die in Europa 

beschikbaar zijn. Gewoon stekker 

 insteken en laden maar. Autorisatie  

is niet nodig.        

Veilig

De AMTRON® Compact is ontworpen 

met het oog op een lange levensduur 

en betrouwbaar functioneren. De 

 beschermingsgraad IP 54 maakt ook 

installatie buiten mogelijk. Een tempe-

ratuurmeting en eenvoudig vermogens-

management als extra beveiliging voor 

de installatie in de woning, completeren 

de beveiligingsmaatregelen.   

Laadvermogen gemakkelijk zelf regelen

Ondanks dat deze lader voordelig en 

eenvoudig in gebruik is, kan het laad-

vermogen aangepast worden aan de 

situatie van het moment. Volop laden 

is tenslotte handiger ten tijde van het 

lage stroomtarief of in elk geval als niet 

allerlei andere grote stroomverbruikers 

tegelijk draaien. 

Zo is het mogelijk om naast de stand 

“vol laden” een stand in te stellen  

met minder vermogen. Hoeveel dat 

vermogen dan is, kan worden ingesteld 

en die stand kan worden opgeroepen 

met behulp van een schakelaar die in 

de buurt van de AMTRON® Compact 

geplaatst kan worden. Eventueel kan 

er ’s nachts, met behulp van die 

 schakelaar, steeds worden omge-

schakeld naar vol vermogen.  

Eenvoudige montage

Het meegeleverde sjabloon met boor-

gaten en waterpas maken de montage 

aan de wand gemakkelijk. Met een 

speciaal ontworpen frame plaatst u de 

lader bij een parkeerplaats of carport.   

www.chargeupyourday.nl

Meyer Monospot 
nu ook voor 

 Gobo’s  

In de slanke Monospot range is een 

 compacte Goboschijnwerper ontwikkeld 

met precisie-optiek voor scherp gerande 

beeldprojectie en hoge beeldresolutie. 

Het optische systeem kan gelijktijdig 

 Gobo’s en kleurenfilters bevatten.  

Met behulp van een verstelbare houder 

kan de maat van de afbeelding worden 

ingesteld en aangepast aan de grootte 

van het projectie-oppervlak.  

Zo biedt de Monospot range uitgebreide 

mogelijkheden voor lichtvormgeving 

voor buitentoepassing. 

NIEUW

AMTRON® Compact - 
de voordelige 
design  oplossing 
voor thuis
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LS 1912: hommage aan 
oprichtingsjaar JUNG

Als eerbetoon aan het jaar van de oprichting van 

JUNG, laat de tuimelschakelaar LS 1912 de mechaniek 

van de toenmalige schakelaar opnieuw beleven. 

Het verenigt historische schakeltechniek met de 

functies en eisen van nu. De schakelaar is met 

 ramen uit de hele LS range (LS 990, LS Design,  

LS plus en LS ZERO) te combineren.

Bij LS 1912 zijn de tuimelschakelaar, de afdekking 

en het schakelmechanisme modulair ontwikkeld, 

zodat bij de bevestiging geen schroeven zichtbaar 

zijn. Het schakelmechanisme is zo geconstrueerd 

dat de afdekking vlak loopt met de ramen. Alleen 

de tuimelarm komt als stijlelement naar voren. 

Deze is er in verschillende vormen: als cilinder, 

 kegel of kubus. De cilindrische en kegelvormige 

vormgeving zijn verkrijgbaar in Messing klassiek, 

Edelstaal, Aluminium en Dark. De kubistische vorm 

is verkrijgbaar in Glanzend Chroom.

Meer informatie vindt u op www.jung.nl onder 

 noviteiten 2019 of vraag de documentatie aan  

via www.hateha.nl/documentatie.

Dubbel dimtalent  
van JUNG

De nieuwe serietastdimmer Universeel led schakelt 

en dimt de verlichting van twee onafhankelijke 

 uitgangskanalen. De dimmer werkt volgens het 

 faseaan- of faseafsnijdprincipe waarbij een asym-

metrische lastverdeling mogelijk is. De dimmer kan 

ook gebruikt worden als onderdeel van het LB 

 Managementsysteem. 

Features

Het dimprincipe kan handmatig of automatisch 

 ingesteld worden. Hierbij wordt via een led op de 

dimmer weergegeven welk dimprincipe is ingesteld. 

Zowel de inschakellichtsterkte als de minimale 

lichtsterkte kunnen permanent worden opgeslagen. 

Het aansluiten van neventoestellen is mogelijk. 

Compensatiemodule led

Indien nodig kunt u de compensatiemodule led 

hierbij gebruiken, om te voorkomen dat lampen 

‘glimmen’ in uitgeschakelde toestand.   

NIEUW
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AMTRON’s dragen 
bij aan groene  
beleid Evides



>
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Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar, veilig, schoon én 

 smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het 

zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Hiermee vervult Evides een 

maatschappelijke rol in de samenleving. Vijf jaar geleden is de “roadmap MVO”

(maatschappelijk verantwoord ondernemen)  opgesteld. Een belangrijk onderdeel 

hiervan is ‘CO
2
- en energiereductie’. Het streven is om in 2025 CO

2
-neutraal te zijn. 

Dit is een forse uitdaging. Maar Evides zet - met de Rotterdamse aanpakkers-

mentaliteit - alles op alles om zo dicht mogelijk bij dit doel uit te komen.



Speciale aardlekschakelaars van Doepke 
voor EV toepassing en installatieautomaten 
zijn gebruikt om de AMTRON’s te beveiligen
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Groen rijden onderdeel 

 bedrijfsfilosofie

Met dit streven in zijn achterhoofd 

startte René van Leeuwen, wagenpark-

beheerder van Evides, in 2014 met het 

uitbreiden van het wagenpark met 

 volledig elektrische auto’s en plug-in 

 hybrids. Hij begon met het opzetten van 

de laadinfrastructuur. Eerst met een 

MENNEKES Basic laadzuil aan de voor-

kant voor de ingang van de vestiging in 

Kralingen. Van Leeuwen merkte al snel 

dat het aantal elektrische auto’s een 

vlucht nam. Daardoor was het uitbreiden 

van laadpunten noodzakelijk. Dit betrof 

niet alleen deze vestiging. Voor een goede 

inzetbaarheid van de Renault Zoë, met 

actieradius van gemiddeld 100 km, 

 werden ook laadpunten op andere 

 vestigingen geplaatst. 

Laadinfrastructuur Kralingen

SW Elektrotechniek uit Oud-Beijerland 

werd betrokken bij de uitbreiding van 

de laadinstallatie in Kralingen. Zij 

 berekende het maximaal uit te geven 

vermogen, dat op 160 ampère uitkwam. 

Evides kan achter op haar parkeer-
terrein 16 auto’s tegelijk laden



Specifieke eisen:
•  Bijdragen aan bedrijfsdoel om in 

2025 CO
2
-neutraal te zijn. 

•  Kwalitatief goede producten, met 
service om op terug te vallen 
mocht er onverhoopt toch een 
storing zijn. 

•  Op een ‘slimme’ manier laden. 
•  Mogelijkheid om de laadinfra-

structuur op een later moment  
uit te breiden.

Oplossing:
MENNEKES AMTRON® wandladers, 
met MENNEKES systeemunit, 
voorloper van de Gateway.
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Evides wilde sneller kunnen laden en de 

mogelijkheid hebben om het aantal laders 

later uit te breiden. In 2017 zijn 10 

 MENNEKES AMTRON’s Premium E 

 geplaatst (3-fase / 32A) op Hateha-frames 

van RVS.  Vervolgens zijn ze gekoppeld 

aan een MENNEKES systeemunit, de 

voorloper van de Gateway. Met het 

 programmeren van de software heeft 

Hateha geholpen. Vorig jaar is het aantal 

uitgebreid met 6 AMTRON’s Premium E. 

De systeemunit verdeelt het totale ver-

mogen over de  auto’s die op dat moment 

laden. Voor het laden maakt Evides 

 gebruik van 100% groene energie.

Belang stabiele 

 laadinfrastructuur

SW Elektrotechniek heeft een onder-

zoek gedaan voor Evides naar een 

 stabiele en betrouwbare laadinfra-

structuur, waarbij de uitval minimaal is. 

De laders zijn immers de meeste tijd in 

gebruik en Evides wil haar medewerkers 

stimuleren om voor een elektrische 

 bedrijfsauto te kiezen, nu en in de 

 toekomst. De keuze viel daarom op de 

MENNEKES AMTRON’s. Voor de 

 beveiliging van de laders zijn Doepke EV 

aardlekschakelaars en installatieauto- 

maten gebruikt, die SW elektrotechniek 

in een lokale verdeler monteerde. “Naast 

kwalitatief goede producten, is service 

belangrijk. Mocht er toch een storing 

zijn, dan valt de klant terug op ons.  

En wij, mocht het nodig zijn, op Hateha 

of MENNEKES“ aldus Simon Fritzsch, 

 eigenaar SW elektrotechniek.

Bezetting AMTRON’s

Momenteel autoriseren gebruikers zich 

met een RFID pasje. Zo zetten zij het 

laadproces in gang. De laders zijn de 

meeste tijd bezet, soms ook als de auto’s 

opgeladen zijn.   Van Leeuwen: “In de 

toekomst hoop ik dat we dit proces nog 

wat efficiënter kunnen maken en zo de 

bezetting van de AMTRON’s nog beter 

kunnen  organiseren”.

De afgelopen vijf jaar heeft Evides aardig 

wat stappen gemaakt op het gebied van 

duurzame mobiliteit. Zij heeft momenteel 

60 laadstations bij haar locaties. De teller 

voor volledig elektrische auto’s staat nu 

op 30, en nog eens 30 plug in hybrids. 

Dus Evides is goed op weg om bij haar 

doelstelling uit te komen om in 2025 

CO
2
-neutraal te zijn. 

Er is een goede samenwerking tussen Simon Fritzsch (SW elektrotechniek) en René van Leeuwen (Evides) 



Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen

De nieuwe Smart Radio  
DAB+ 
Ontdek in deze video de diverse functies van  

de Smart Radio DAB+ in JUNG design. In iedere 

kamer een eigen sound, voor elk wat wils.  

www.hateha.nl/konnekties 

Brandpreventieweken
Dit jaar is het thema van de brandpreventieweken: 

Brandweer zoekt speurneuzen! Steeds meer 

branden worden veroorzaakt door (defecte) 

 elektrische apparaten of foutief oplaadgedrag. 

Tijdens de campagne wordt bij kinderen op een 

interactieve wijze brandveilig gedrag aangeleerd. 

Voorkomen is beter dan genezen, maar helaas 

blijft geheel voorkomen onmogelijk. Dus blijft 

vroegtijdige alarmering van levensbelang. Fire-

Angel biedt voor elke situatie de juiste oplossing. 

Speciaal deze maand lopen er verschillende 

 acties voor rookmelders bij diverse groothandels. 

Dit om aandacht te vragen voor het belang van 

brandpreventie en rookmelders.

www.brandpreventieweek.nl

Meyer -  gemakkelijk kiezen
Op de Meyer website kunt u na de keuze van het 

soort armatuur heel gemakkelijk uw specificaties 
aangeven zoals de lichtverdeling, kleurtemperatuur, 

besturing en vermogen en zo blijft uiteindelijk het 

juiste armatuur over met het bestelnummer. De 

selectie is zo heel gemakkelijk en snel gemaakt.      

www.meyer-lighting.com
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Energielabels Schuch 
 downloaden

Het energielabel toont het energieverbruik en is 

ook voor een verlichtingsarmatuur verplicht. 

Wilt u de juiste zuinige keuze maken, of laten zien 

aan uw klant dat de gebruikte armaturen in uw 

project bijzonder energiezuinig zijn, dan kunt u 

voor alle Schuch armaturen het energielabel 

downloaden op de Schuch website. Tevens staat 

op het label vermeld of de leds al dan niet 

 vervangen kunnen worden. 

www.hateha.nl/konnekties 



Vanaf heden is JUNG deelnemer aan de Architecten Showroom in Amsterdam, 

dé inspiratieplek voor architecten, interieurarchitecten, ontwerpers,  bouw-

planners en hun opdrachtgevers.
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JUNG in de Architecten 
Showroom Amsterdam 
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MEMBER
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JUNG toont hier een overzicht van al 

haar programma’s, zoals het bijzondere 

LS 1912 met tuimelschakelaar, de beide 

nieuwe programma’s in de A range –  

het streng gereduceerde A 550 en het 

vloeiende A flow – en natuurlijk het 

overgrote deel van de 63 kleuren van  

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier.

Speciaal voor hotelprojecten

Een groot deel van de stand is speciaal 

 gericht op hotelprojecten en ingericht als 

een  hotelkamer met alle actuele toepas-

singen die u van JUNG kunt  gebruiken 

om het de gasten comfortabeler én het 

personeel gemakkelijker te maken.

Hier worden thema’s behandeld als 

 toegangscontrole, eventueel in combi-

natie met Assa Abloy, en de koppeling 

met hotelbookingsoftware van Protel 

en Oracle. Alles is gericht op een feilloze 

communicatie tussen de gast en het 

hotelpersoneel. Natuurlijk is ook dit 

schakelmateriaal verkrijgbaar in vele 

luxe materialen en kleurschakeringen.

Neem uw klant mee

Neemt u contact met ons op voor een 

afspraak, dan kunnen we u meteen  

op weg helpen met uw project. De 

show room is geopend van 09.00 uur  

tot 18.00. 

Maak een afspraak

Wij hebben twee collega’s die u kunnen

adviseren in de Architecten Showroom. 

Martijn van Rijssel, en Jørgen Smits.  

U kunt contact met hen opnemen via 

071 - 3419009 of info@hateha.nl. 

Goed bereikbaar

Met een ideale ligging op IJburg in het 

oosten van Amsterdam, is de Architecten 

Showroom Amsterdam gemakkelijk  

te bereiken.

Domotica

Ook de twee domoticasystemen van 

JUNG zijn hier vertegenwoordigd. 

Neem uw klant mee om te kijken hoe 

de bedienelementen eruitzien en 

 aanvoelen van het intelligente gebouw-

beheersysteem JUNG KNX en het 

 radiografische systeem JUNG eNet  

SMART HOME.

Events en Nederlandse 

 toparchitecten

U bent van harte welkom op onze JUNG

stand, en die van de andere partners 

 zoals onder andere Mosa, Dynamobel, 

Luxaflex en Goelst. Daarnaast worden 

er, in de showroom, regelmatig events 

georganiseerd waarbij Nederlandse 

 toparchitecten vertellen over hun drijf-

veren en bijzondere  projecten. Verder 

zijn er de ‘Inspiring Mondays’, waarbij 

altijd iemand aanwezig is om u te 

woord te staan. 

Ervaar hier alle hospitality-oplossingen en de verschillende luxe programma’s

www.architectenshowroom amsterdam.nl
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LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier Jørgen Smits (links) en Martijn van Rijssel (rechts) adviseren u graag!

Er is documentatie beschikbaar van alle producten
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Vanaf 1 juli 2020 moeten bedrijven overgestapt zijn op led-

verlichting, omdat dit een enorme CO
2
 winst op kan leveren 

en omdat de ledverlichting zichzelf terugverdient middels 

een lagere energierekening. Dat klinkt erg positief, maar het 

is wel zaak om goed op te letten op de volgende aspecten 

van industriële ledverlichting.   

Andere warmteontwikkeling

Bij ledverlichting is de warmteontwikkeling geringer dan bij 

conventionele lichtbronnen. Hierdoor zijn ledarmaturen 

 gevoeliger voor atmosferische omstandigheden, zoals vocht 

of gasvormige dampen. Binnendringen van een geringe 

hoeveelheid vocht door reinigen of ademen van het 

 armatuur, werd voorheen door de hogere temperatuur  

weer tenietgedaan. Nu moet men zorgvuldiger omgaan met 

reinigen of er moet een hogere IP-waarde gekozen worden 

of de armaturen moeten beter worden aangepast aan de 

omstandigheden. 

Verblinding 

Een belangrijk aspect is de verblinding van ledverlichting, 

omdat dit veel effect kan hebben op de productiviteit en 
het welbehagen van werknemers. Zo kan een armatuur  

met een klein aantal leds met een hoog vermogen een 

goedkope oplossing zijn. Werknemers in de industrie 

 kunnen hiervan echter veel hinder ondervinden, bijvoorbeeld 

door de reflectie in spiegelende materialen zoals RVS en 
geglazuurde tegels. De lumenstroom verdelen over meerdere 

kleine leds kan dan een betere oplossing zijn. Ook gesatineerde 

afdekkingen over de leds kunnen hierbij helpen. 

Elektrotechnische aandachtspunten

Bent u van plan om de conventionele lichtbronnen één op 

één te vervangen door ledverlichting?

Let dan ook op de inschakelstroom (Inrush Current). Deze 

kan te hoog zijn voor bestaande beveiligingen. Verder zijn 

er ledarmaturen die het net ernstig vervuilen, niet voldoen 

aan de voorwaarden van de energieleverancier of storingen 

kunnen veroorzaken op een installatie of productieproces. 

Energie-investeringsaftrek

Via de EIA, de Energie-investeringsaftrek krijgen onder nemers 

die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen direct 

fiscaal voordeel. Naast de afschrijving van de investering  
kan er een extra bedrag worden afgetrokken van de winst.  

In 2019 is deze aftrek 45% van de investering. Meer informatie 

vindt u op de website van de Belastingdienst.   

Ledlicht verplicht! 

Vraag ons naar de overstap naar ledverlichting voor uw 
 bedrijf en wij geven u een gedegen advies. 
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DE OPINIE VAN ...
Sjaak Hissink, productmanager
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