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LS range
Een echte klassieker

Naast kortdurende trends zijn er designs die nooit uit de mode raken. Echte klassiekers
zoals de schakelaars uit de LS range. Met hun heldere en strakke vormgeving, omsloten
door smalle of brede afdekramen, passen ze feilloos in elke ambiance. En dankzij de
keuze uit vele verschillende hoogwaardige materialen kunnen persoonlijke interieurwensen
worden vervuld. Of het nu gaat om een woning of een kantoor: met het omvangrijke
productassortiment uit de LS range kunt u bovendien perfect aan alle technische eisen voldoen.
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Mooier wonen met de tijdloze vormgeving van LS 990 in zwart of wit, lichtgrijs of alpine wit: 
met name architecten waarderen de zakelijke geometrie in tijdloze basiskleuren. Daarom 
behoren de schakelaars uit de designrange LS 990 altijd tot de favorieten als het gaat om 
moderne, pure interieurconcepten.

LS 990

lichtgrijsalpine witwit zwart
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Aluminium Edelstaal Glanzend
Chroom

Antraciet Goud Messing 
klassiek

Messing
antiek

LS metaal
Een representatieve ambiance is afhankelijk van exclusieve effecten. Aan deze eis voldoen de
designschakelaars in hoogwaardige metalen uitvoeringen op schitterende wijze. Koel roestvrij staal,
zuiver aluminium of in aantrekkelijk antraciet, stralend chroom of met een kostbare 24-karaats
gouden laag – de pronkstukken uit de LS-collectie zetten overal accenten waar de aandacht naar
het bijzondere uitgaat. Nieuw toegevoegd is Dark -donker mat gelakt aluminium- dat zorgt voor een 
nieuwe elegante uitstraling.

Dark
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8 9Les Couleurs® Le Corbusier

Met LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier biedt JUNG vele nieuwe mogelijkheden. Het 
bijzondere aan dit nieuwe kleurensysteem: elke van de 63 kleuren kan met alle andere 
kleuren gecombineerd worden. Overtuigd van het buitengewone uiterlijk biedt JUNG zijn 
tijdloze schakelaar LS 990 nu ook aan in deze indrukwekkende kleurenrange. Doordat het 
materiaal met de hand gelakt wordt in een speciaal proces, ontstaat het matte oppervlak. 

Naast schakelaars, contactdozen, draai- en tastdimmers biedt JUNG ook KNX tasters in 
Les Couleurs® Le Corbusier aan. Daarmee zijn ook de KNX bedienpunten en multimedia-
aansluitingen in het systeem van Les Couleurs vertegenwoordigd. Ook hier zijn bedruk-
kingen met de Graphic Tool mogelijk, en bovendien zijn alle artikelen te combineren.  

Architect: Gisbert Pöppler Architektur.Interieur│Image: Wolfgang Stahr

LS 990 bekent kleur

rouge 
vermillon 31

orange vif

le rubis

rouge 
vermillon 59

terre sienne 
brique

ombre 
naturelle 31

bleu 
céruléen 31

bleu 
outremer 59

vert olive vifvert foncéombre 
naturelle 59

terre d’ombre 
brûlée 59

terre sienne 
brûlée 59

bleu outremer 
foncé

ombre 
naturelle claire



LS plus
Met LS plus komt afwisseling in het spel. In het middelpunt staan de 
afdekramen in uitgelezen kleuren en materialen. Samen met de grote 
schakelwippen zien ze er daarom optisch verrassend anders uit. Of 
men nu kiest voor gepolijst glanzend chroom, echt glas, mat aluminium 
of tijdloos roestvrij staal: de uitstraling ervan verlegt in ieder geval grenzen 
qua elegantie en esthetiek. Handig: de afdekramen kunnen met alle 
afdekkingen uit de LS range worden gecombineerd.

mat wit zwart alpine wit aluminium glanzend 
chroom

edelstaal
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EdelstaalAluminiumlichtgrijsalpine witwit

Het bijzonder vlakke programma Flat Design maakt het mogelijk de afdekramen, van hoogwaar-
dig metaal of kunststof, strak op de wand te monteren. Zo ontstaat een egaal oppervlak, waarbij 
het lijkt of het materiaal nauwelijks van de wand afkomt. Hierdoor biedt Flat Design een exclusief 
vlak uiterlijk dat uitsluitend wordt toegepast met moderne technieken zoals JUNG KNX, JUNG 
eNet, het JUNG 2-draadssysteem en elk willekeurig systeem voor 24 Volt sturing. De omvan-
grijke functies bieden ontwerpers, architecten en bouwbedrijven de mogelijkheid hun ideeën 
van krachtige gebouwtechniek zonder beperkingen in de praktijk te brengen.

Overal waar hoge flexibiliteit en maximale functionaliteit worden geëist, levert LS Design een 
overtuigende oplossing. De elegante afdekramen van hoogwaardig metaal of kunststof vormen 
een perfecte harmonie met de afdekkingen uit LS 990 in kunststof of metaal. Op de wand 
gemonteerd wekt een extra schaduw de indruk van zwevende lichtheid. Daarbij biedt het 
modulaire principe van JUNG steeds weer de mogelijkheid nieuwe combinaties voor de 
betreffende ambiance samen te stellen.

LS Design

zwart Glanzend 
Chroom

Antraciet

Flat Design

Messing 
klassiek

Messing 
antiek

Dark
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De moderne A range biedt enorm veel interessante ideeën qua vorm, kleur en materiaal. Zo kan men  
met plezier nieuwe varianten samenstellen en frisse accenten in de ruimte zetten. Daarbij hebben de  
gekleurde afdekramen van hoogwaardig kunststof of glas een bijzonder lichte en frisse uitstraling.

A range
Creativiteit toont verscheidenheid
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Het moderne programma A creation zet fraaie accenten in iedere ruimte. Overtuigend door 
de heldere vormgeving en door de bijzondere materiaalkeuze. De ene variant is kunststof, 
in Duroplast in de kleuren alpine wit, zwart, aluminium, champagne en mokka of in slagvast 
Thermoplast in antraciet mat, alpine wit en hoogglanzend zwart.

De andere uitvoering zijn de gekleurde glazen ramen in rood, zwart, spiegelglas, blauwgrijs, 
mat wit, champagne, mokka en alpine wit. Daarbij kan A creation tegemoet komen aan alle 
technische wensen in uw projecten. 

zwartantraciet mat champagne mokka mat wit blauwgrijs zwart spiegelglasroodalpine wit champagne mokka

A creation

aluminiumalpine wit
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Professionele enscenering in alpine wit, zwart, aluminium, champagne 
en mokka. De schakelaarserie A 500 komt aan een duidelijke 
inrichtingsstijl tegemoet. Niets verstoort de rechtlijnige vormgeving. 
Want afdekramen en afdekkingen vormen een gesloten en in elk 
opzicht harmonische eenheid. Ook de technische mogelijkheden 
overtuigen. De moderne elektrotechnische installatie laat zich ideaal 
vormgeven met dit programma.  

zwartalpine wit aluminium champagne mokka

Ongecompliceerd, aantrekkelijk en individueel. Deze jonge designserie past 
precies bij de moderne levensstijl. Ook wat betreft interieurontwerp is 
toegestaan wat men mooi vindt. Helemaal op smaak afgestemd, loopt het 
A plus-kleurenpallet van kleurrijk stralend tot edel gedistingeerd. Krachtig 
blauw, elegant antraciet of koel aluminium: de uitstraling imponeert in alle 
varianten. Naar keuze kunnen de afdekramen in glanzend chroom met
alpine wit, zwart of aluminium worden gecombineerd. Zo decoratief kan de 
ideale schakelaar zijn.

A 500 A plus

blauw aluminium antracietaluminium glanzend 
chroom

glanzend 
chroom

Alpine wit met: Aluminium met:
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alpine wit

wit

Met dit standaardprogramma in wit en alpine wit realiseert JUNG de perfecte 
combinatie van vorm en functie. Interessant detail: naast de harmonische 
lijnen zorgt de schuine stand van de schakelwip voor een extra optisch accent. 
Bijzondere aandacht verdient het voorbeeldige toepassingsspectrum, dat alle 
technische mogelijkheden van de innovatieve elektrotechnische installatie omvat. 
Als alternatief is het programma AS 500 slagvast beschikbaar. In hetzelfde design, 
biedt JUNG een antibacteriële uitvoering en een slagvast/waterdichte uitvoering 
met beschermingsgraad IP 44.

AS 500 – JUNG standaard
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SL 500 en CD 500 kiezen voor harmonie. Daardoor wordt het klassieke kwadraat opnieuw 
geïnterpreteerd. De rechthoekige geometrische contour werkt dankzij de afgeronde randen  
minder streng, bijna zelfs een beetje speels. Een uitstraling die ideaal in een omgeving past  
waarin zachte vormen domineren.

SL 500 en CD range
Elegantie met zachte lijnen
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zilver-zwartgoudbrons

Zachte lijnen en een buitengewone materiaalcombinatie maken dit programma 
uniek. Het acrylglaselement van het afdekraam is naar keuze met een gekleurde 
metalen achtergrond in alpine wit, goudbrons of zilver verkrijgbaar, terwijl de 
bedienelementen van speciaal behandeld metaal zijn gemaakt. Uit deze fraaie 
combinatie is een eenheid ontstaan die bij alle functionaliteit uitermate elegant 
werkt. Onderstreept wordt de aantrekkelijke uitstraling door een permanent 
vlakke stand van de schakelwippen, met een tipschakelaar.

SL 500 

alpine wit
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goudbrons
metaaluitvoeringen

platina
grijswit alpine wit lichtgrijszwart bruin

lichtgrijs
geel
lichtgroen
edelstaal
graniet
groenmetallic
zwartmetallic
blauwmetallic
roodmetallic
glanzend chroom
glanzend goud

Kleur bekennen is hier niet moeilijk. CD plus laat met zijn vele geliefde woonkleuren bijna geen
wensen onvervuld. Naast de vijf afdekraamafmetingen van één- tot vijfvoudig in drie kleuren kan
men ook nog eens kiezen uit twee soorten bonte applicaties. En dat telkens ook nog in elf
kleurvarianten, waaronder decoratieve metallic-kleuren, beschaafde pastelkleuren en krachtige
kleuren, die direct in het oog vallen.

CD 500 
Bij CD 500 zijn vorm, kleur en functie een perfecte eenheid die in elke woonruimte probleemloos kan 
worden geïntegreerd. Dit aanpassingsvermogen aan de bestaande inrichtingsstijl is onder andere 
gebaseerd op het kleurenpalet bestaande uit decente kleuren. Daarnaast is CD 500 ook optisch 
bijzonder,  door de schuine stand van de schakelwip.

CD plus

lichtgrijs
geel
lichtgroen

Kleur bekennen is hier niet moeilijk. CD plus laat met zijn vele geliefde woonkleuren bijna geen
wensen onvervuld. Naast de vijf afdekraamafmetingen van één- tot vijfvoudig in drie kleuren kan
men ook nog eens kiezen uit twee soorten bonte applicaties. En dat telkens ook nog in elf
kleurvarianten, waaronder decoratieve metallic-kleuren, beschaafde pastelkleuren en krachtige
kleuren, die direct in het oog vallen.

CD plus
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Schakelaars moeten er niet alleen mooi uitzien, maar moeten ook presteren. JUNG slaagt er al  
honderd jaar in veeleisend design en innovatieve techniek op voorbeeldige wijze te combineren. In de loop 
der tijd zijn de mogelijkheden van de elektrotechnische installatie natuurlijk verder ontwikkeld. Zo behoort 
momenteel veel tot het alledaagse leven, wat vroeger gewoon ondenkbaar zou zijn geweest. Zoals de 
comfortabele regeling van licht, rolluiken en temperatuur, het uitgebreide JUNG Deurcommunicatie met 
audio en video stations en een radio of multimedia-aansluiting voor wandinbouw. Dit en nog veel meer 
kan worden verkregen in hetzelfde JUNG schakelaardesign, zodat uniformiteit in schakelmateriaal gewaar-
borgd is.

 
Innovatieve technieken



Lichtmanagement
Of een romantische avond voor twee, of een feestje met vrienden, een formeel gezelschap 
of alleen met een goed boek: met moderne verlichtingsturing van JUNG heeft u de passende 
sfeer te pakken in een handomdraai. Ook heel gemakkelijk: automatisch en energiebesparend 
schakelen. Eenvoudig de schakelaar in toilet, berging of gang vervangen door een automatische 
schakelaar. Contactdozen met led-oriëntatieverlichting zorgen voor veiligheid op donkere plekken.  

Universele seriedimmer: het 
dubbele talent dat achteraf 
kan worden gemonteerd. 
Zo kunnen bijvoorbeeld een 
wand- en een plafondlamp, die 
eerst alleen aan- en uitgescha-
keld konden worden, 
nu ook worden gedimd.

Draaidimmers: een echte 
stemmingmaker die de ver-
lichting in elke kamer naar 
behoefte nu eens licht, dan 
weer sterker dimt. Natuurlijk 
ook leverbaar voor dimbare 
ledlampen (Retrofit). 

Automatische schakelaar: de 
intelligente oplossing om energie 
te besparen. De verlichting wordt 
alleen ingeschakeld als iemand 
door het apparaat wordt
gedetecteerd. Daarna wordt de 
verlichting na een bepaalde tijd 
weer uitgeschakeld.

Eén voor alle: de universele led tastdimmer dimt 
en schakelt veilig en comfortabel alle gangbare 
lichtbronnen – in het bijzonder ook ideaal voor dimbare 
led (Retrofit) lampen. Dat is toekomstgericht dimcomfort. 
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Jaloeziemanagement

Meer veiligheid thuis, meer bescherming tegen weer en wind. De innovatieve oplossingen
van JUNG bieden op maat gemaakt comfort bij het regelen van rolluiken en jaloezieën.
Zo wordt de zonwering gewoon met een druk op de knop geactiveerd of automatisch
volgens een geprogrammeerd schema. En als de regeling van rolluiken en verlichting
wordt gecombineerd, levert het echt een energiebesparing op. 

Jaloezieschakelklok 
Veiligheid in vakantietijd. Met de Timer Universeel 
worden de rolluiken zo geprogrammeerd dat de 
woning geen verlaten indruk maakt als de bewoners 
afwezig zijn.

eNet zonnesensor Solar
Eenvoudigweg de zonnesensor met een zuignap 
van binnen op de ruit aanbrengen en rolluiken bij 
zon en schemering automatisch regelen. Ook 
temperatuurafhankelijk instelbaar, praktisch om 
in de winter de zonnewarmte volop te benutten. 

Meer veiligheid thuis, meer bescherming tegen weer en wind. De innovatieve oplossingen
van JUNG bieden op maat gemaakt comfort bij het regelen van rolluiken en jaloezieën.
Zo wordt de zonwering gewoon met een druk op de knop geactiveerd of automatisch
volgens een geprogrammeerd schema. En als de regeling van rolluiken en verlichting
wordt gecombineerd, levert het echt een energiebesparing op.
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Temperatuurmanagement
De ideale kamertemperatuur is sterk afhankelijk van de individuele beleving, een comfortabele
temperatuur geeft behaaglijkheid. Bovendien zorgt een flexibele regeling van verwarming, 
ventilatie en koeling ook voor een gezond klimaat. Ook qua economische aspecten hebben 
bewoners met een behoefte-afhankelijke klimaat- en verwarmingsturing alleen maar voordeel.

Behaaglijk voorgeprogrammeerd met de kamer-
thermostaat met display: via hem verloopt de 
automatische temperatuurregeling afhankelijk 
van de dagelijkse routine van de bewoners – 
comfortabel en energiezuinig. 

Met de kamerthermostaten wordt 
de kamertemperatuur eenvoudig 
individueel via de draaiknop 
ingesteld, geheel naar wens. 

Ook elektrische vloerverwarming en 
vloertemperatuursystemen kunnen 
met de vloerthermostaat comforta-
bel via een draaiknop worden inge-
steld. 
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Bedienen met wandzenderBediening met handzender Bedienen met de 
computer, tablet en smartphone
Met computer, tablet en smartphone is het bedienen van eNet en de gezamenlijke techniek in huis, eenvoudig intuïtief. 
Bladeren, scrollen, kiezen en sturen via touchscreen, dat is bediencomfort.

De wandzender 1- tot 4-voudig kan met elke actor 
uit het systeem communiceren. Radiografisch 
overdragen van opdrachten voor verlichting of 
zonwering, incl. scènes.  

Met de handzender functies en scènes op afstand 
sturen: de handzender met display informeert met 
platte tekst over de actuele status. Meer varianten met 
2 tot 4 kanalen of de 1-kanaals togglezender. 

Eén systeem – vele voordelen 

Verlichting 
schakelen 
en dimmen

Scènes maken 
en bedienen

Verbruik 
vastleggen

Jaloezieën en 
rolluiken sturen

JUNG eNet is het slimme bidirectionele radiografische systeem voor sturen van verlichting, jaloezieën 
en rolluiken. Ideaal ook voor het achteraf aanpassen van de elektrotechnische installatie, opgenomen 
in een intelligent netwerk, met centrale regeling van de functies. Daarbij kenmerkt JUNG eNet zich 
door snelle installatie, eenvoudige bediening en flexibiliteit en is het voorbereid op de toekomst. 
Zo gemakkelijk is het met eNet, om de techniek in huis in een netwerk op te nemen, verlichting en 
jaloezieën in scènes op te nemen en comfortabel te bedienen op verschillende manieren. Met de eNet 
Server gewoon via computer of mobiel op tablet of smartphone. Ook inbedrijfname en projecteren 
verloopt gemakkelijk en snel.  
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eNet App
Een smartphone als afstandsbediening gebruiken: met eNet en de gratis App 
voor iOS of Android smartphones en tablets wordt dit werkelijkheid. Ook is het nu 
mogelijk om een bestaande Funkmanagement-installatie mobiel aan te sturen.

Ruimte-overzicht

Voor het maken van het ruimte-
overzicht worden de iconen uit 
een bibliotheek gekozen. De 
bediening van de kamers kan 
daarbij individueel plaatsvinden. 

Functies en scènes sturen

Bij het oproepen van de gewenste 
kamer met een icoon, worden de 
functies en scènes zichtbaar. 
Via de „touch“ functie vindt de 
bediening plaats.

Configuratie

Hier worden de functies aan de 
gewenste kamers toegevoegd. 
Ook de benaming en het 
samenstellen voor scènes vindt 
hier plaats.

eNet App

De kostenloze eNet App voor iOS en Android is beschikbaar 
in de iTunes App-Store en de GooglePlay-store. 
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Schakelklokken

Panoramaview Weergave energieverbruik

Favorieten

eNet Home is de in de eNet Server geïntegreerde, browser georiënteerde visualisatie. Hiermee 
is de bediening van de eNet installatie bijzonder comfortabel via computers, laptops, tablets 
en smartphones. 

Daarbij is de grafische weergave overzichtelijk opgebouwd: de structurering naar ruimtes, functies 
en favorieten zorgt voor eenvoudige toegang, de bediening verloopt volgens het principe ”bladeren, 
scrollen, functie/scène oproepen“. Zo heeft de gebruiker altijd en overal zijn eNet installatie onder 
controle.  

Met de netwerk technologie Smart Home is het mogelijk om de eNet installatie van een 
woning op afstand te bedienen. Beveiligde toegang staat daarbij voorop, dit biedt JUNG nu 
met deze eigen oplossing.

Favorietenlijsten opstellen en individueel benoemen 
evenals de snelkoppelingen naar functies/scènes 
voor de taakbalk vastleggen.

Activatie of de-activatie van schakelklokken en 
het instellen van individuele schakeltijden uitvoeren.

Optimale weergave in de panoramaview: een 
foto van de gewenste ruimte wordt geladen en 
op de plek van de functie, locatie van uitvoer, 
worden de bedienknoppen aangebracht. 

In combinatie met de energiesensor kan het 
verbruik van de aangesloten apparaten getoond 
worden. Zo heeft u altijd het overzicht, u kunt 
het verbruik vergelijken en u kunt uw energie-
besparingsmogelijkheden herkennen.

eNet Home



Bluetooth Connect
Versterking voor de playlist: Bluetooth Connect in JUNG design, voor inbouw in de wand, ont-
vangt en versterkt audiosignalen van smartphone, tablet of MP3-speler via bluetooth in stereokwa-
liteit. Intuïtieve bediening via het touchdisplay met 8 tiptoetsen. Hiermee kiest de gebruiker de 
bron, de titel, de geluidssterkte, start, stop en meer met een lichte aanraking. Handig: tot zes ver-
schillende audiobronnen kunnen worden vastgelegd; de ingebouwde versterker zorgt in combina-
tie met de JUNG luidsprekermodules voor het beste geluid. Optioneel kan hij via een audio-
uitgang worden aangesloten op een externe versterker of op de Smart Radio.   

Smart Radio
De Smart Radio met stereosound is een highlight in design en functie. Het touchdisplay in zwart of 
wit heeft een intuïtieve shortcut functionaliteit voor wekker, sleeptimer en favorieten. Daarbij zijn dis-
play- en taster lichtsterkte instelbaar in radiobedrijf of nachtmodus. In de nachtmodus worden dis-
play en tasters compleet donker, zodat hij de nachtrust of het inslaap vallen niet verstoort als de 
Smart Radio naast het bed wordt gemonteerd. RDS-bedrijf, nevenunits- en AUX-ingang 
completeren de features. Dankzij het JUNG bouwstenenprincipe kunnen deze radio en luidsprekers 
in vele verschillende designs naar keuze samen in een meervoudig raam dan wel apart van elkaar 
gemonteerd worden.      
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Multimedia-aansluitsysteem
Multimediacomponenten behoren ondertussen tot elk interieur of het nu een full-HD-beeldscherm 
en de gameconsole in de woonkamer of de beamer en de lcd-monitor op kantoor is. Om deze 
elektronica harmonisch met de installatie te combineren, is het JUNG multimedia-aansluitsysteem 
beschikbaar.

USB-laadcontactdoos
Geen rits laders meer die uw stopcontacten blokkeren! Met de USB-lader kunt u nu

mobiele telefoons, MP3-spelers en andere producten met gestandaardiseerde

USB- aansluitingen opladen: gewoon het oude stopcontact verwijderen en de USB-
lader monteren – en u kunt direct twee mobiele apparaten parallel en ruimtebesparend 
laden. Met uitvoeringen in de vele JUNG designs past de USB-laadcontactdoos altijd 
bij het interieur. 
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WLAN Access Point
Of met de computer, smartphone of tablet: de handige, draadloze toegang tot internet 
heeft vrij baan in het hele huis. Met het WLAN Access Point in het design van de rest 
van het schakelmateriaal voor inbouw in de wand, kan de WLAN reikwijdte worden 
uitgebreid dan wel beperkt aan de ruimte. Handig voor achteraf aanpassen: het WLAN 
Access Point kan gewoon met een bestaande netwerkdoos worden uitgewisseld.

WLAN Access Point
Of met de computer, smartphone of tablet: de handige, draadloze toegang tot internet 
heeft vrij baan in het hele huis. Met het WLAN Access Point in het design van de rest 

Krachtig en gedegen: het WLAN Access point voorziet in draadloze toegang tot internet in het hele huis. 

Mediaconverter POF
Snelle data-overdracht, eenvoudige installatie

Met de mediaconverter 1- en 2-voudig POF presenteert JUNG een veilige wijze van 
netwerkvorming en snelle data-overdracht. Zij bieden vooral daar voordelen, waar het 
om grotere hoeveelheden data binnen een netwerk gaat. POF (polymeric optical fiber) 
zijn optische vezels van kunststof, die voor de data-overdracht ingezet worden. De 
voordelen van POF liggen – net zoals bij glasvezel – in het geringe gewicht, de grote 
flexibiliteit en de ongevoeligheid ten opzichte van elektromagnetische invloeden.
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Beeld en geluid: de modules van het 
Video binnenstation zijn vrij te com-
bineren, een TFT kleurenscherm toont 
duidelijk en helder wie er voor de deur 
staat. 

Genoeg te kiezen: de Audio binnensta-
tions Standaard kunnen gecombineerd 
worden met verschillende designramen, 
passend bij ieder interieur. 

Deurcommunicatie, een nieuwe ervaring: de JUNG binnenstations Video en Audio in de vormge-
ving van het schakelmateriaal hebben een indrukwekkende functionaliteit en bijzonder uiterlijk. Er 
zijn uitgebreide keuzemogelijkheden in nagenoeg alle JUNG programma‘s. Door het gebruik van 
Siedle systeemtechniek spreken de apparaten van JUNG en Siedle nu dezelfde taal. Het voor-
deel: eenvoudige bediening en grote keuzevrijheid. 

Nieuwe designvarianten: 
JUNG binnenstations met 
Siedle systeemtechniek

Duidelijk hoorbaar: hoogwaardig geluid 
door de beste luidsprekerkwaliteit zorgt 
bij het Audio binnenstation voor moei-
teloze communicatie aan de deur.
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De ledleeslamp voor
wandinbouw. Dit apparaat 
wordt in twee stappen 
via een serieschakelaar 
gestuurd, bij maximale 
lichtsterkte branden alle 
12 led‘s.

Geen problemen meer met struikelen in het 
donker. Met led lichttechniek van JUNG is er 
een systeem voor oriëntatie dat ook bij slecht 
zicht goed leesbaar is en efficiënt op gevaar-
lijke plaatsen kan wijzen. Een laag energie-
verbruik en een lange levensduur garanderen 
bovendien een hoog rendement. 

Het programma is in vele designvarianten ver-
krijgbaar en omvat de volgende uitvoeringen: 
een lichtsignaal met volledige achtergrond-
verlichting met blauwe en witte led‘s, een ver-
keerslichtfunctie, het waarschuwingsbord met 
transparante velden en een oriëntatie-armatuur 
alsmede een wandcontactdoos met lichtuitval 
naar onder.

Led lichttechniek

Vrij

Bezet

Vrij

Bezet
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Het tweedraadssysteem van JUNG is eenvoudig te installeren, maar biedt veel bediencomfort 
voor de gebruiker. Bij uitstek is het systeem te gebruiken voor verlichting, jaloezieën en rolluiken 
in particuliere woningen, hotels en kleinere utiliteitsprojecten. Het systeem bestaat uit slechts de 
sensormodule of tasterafdekkingen en het relaisstation en het dimstation. Slechts 2 draden zijn 
nodig voor de installatie. 

De sensormodule is een bedienunit in het tweedraadssysteem en kan geheel naar eigen 
wens worden vormgegeven. Voorzie het front bijvoorbeeld van een foto van de kamer, of 
symbolen of teksten, die duidelijk de functies in de ruimte aanduiden. Met één sensormodule 
kunnen maximaal acht functies worden bediend voor verlichting (schakelen en dimmen), 
jaloezieën of rolluiken. De sensormodule is verkrijgbaar in de vormgeving van de LS range.  
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Intelligente gebouwtechniek
De taak van een innovatieve gebouwtechniek is woon- en werkwerelden intelligent te regelen  
en daarbij rekening te houden met individuele vormgevingswensen. Tegelijkertijd moet men  
letten op factoren zoals comfort, beveiliging, rendement en energiebesparing alsmede een  
representatieve uitstraling.
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KNX in het design 
van de schakelaars
De slimme KNX tasters F 40 en F 50 hebben de vormgeving van de AS-, A-, CD- en LS range. 
Zo kunnen in elke kamer de functies gemakkelijk worden uitgevoerd met één druk op een taster.  

KNX F 50 tasters
Bij de KNX F 50 tasters in het design van de AS-, de A-, de CD- en de LS range valt in eerste 
instantie hun homogene uiterlijk op. De KNX F 50 tasters zijn beschikbaar in 1- tot 4-voudige uitvoe-
ringen. De bedienknoppen aan de zijkant en de doorzichtige dan wel gekleurde designafdekking 
kunnen met de Graphic Tool bedrukt of gegraveerd worden.  

KNX F 40 tasters
Met de F 40 tasters vindt de bediening comfortabel plaats middels de grote tasters, die naar wens 
en naar toepassing individueel met de Graphic Tool kunnen worden gelaserd of bedrukt. Ze zijn 
verkrijgbaar in 1- tot 4-voudige uitvoering.  
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KNX Ruimtecontroller OLED
In de vormgeving van de CD- en de LS range heeft deze compacte KNX bedienunit met geïntegreerde 
buskoppeling een grafisch OLED display met hoge resolutie en een briljant beeld. Dankzij het hoge 
contrast en de grote inkijkhoek van 170°, is een goede leesbaarheid vanuit iedere kijkhoek gewaarborgd – 
ongeacht de montagehoogte. Bediening van verlichting, zonwering, temperatuur, muziek en meer 
verloopt zo eenvoudig via een druk op de knop. Voor uitbreiding van het aantal functies is een combinatie 
mogelijk met een bijpassende taster uitbreidingsmodule. 
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Smart Control 
KNX en IP

De Smart Control KNX en – IP onderscheiden zich door een intuïtieve bedienfilosofie en het JUNG 
design. Net zoals bij een smartphone verloopt de bediening middels bladeren en scrollen op het 
kleuren touchscreen. De Smart Control IP wordt bovendien in een netwerk opgenomen en combi-
neert zo de wereld van KNX en internet via verschillende Clients.

Uitgebreide functionaliteit in huis én een eenvoudige en logische bediening gaan bij JUNG 
hand in hand. Centrale, comfortabele bedienunits stellen daarbij optimale bediening zeker.  
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Mobiel bedienen
Ook voor mobiel bedienen van de KNX techniek in huis komt de uniforme JUNG 
bedienstructuur in beeld. Dit wordt gewoon via de gebruikelijke HTML5-browsertechniek 
gerealiseerd. Verlichting, rolluiken of multimedia-installatie – zo heeft de gebruiker zijn 
thuis met mobiele apparaten zoals tablet of smartphone altijd overzichtelijk onder controle. 
Voor mobiel bedienen van de KNX installatie is een Facility Pilot Software vereist. 

  

De nieuwe JUNG Sonos-Gateway maakt de connectie tussen de intelligente 
KNX gebouwbeheertechniek met multiroom sound van Sonos. Via de JUNG KNX 
bedienunits kunnen maximaal 30 Sonos apparaten aangestuurd worden – tegelijk 
met de klassieke functies in de kamer als verlichting, zonwering en temperatuur.

KNX Sonos-Gateway 
Sonos soundsysteem integreren in KNX

Multiroom Sound in het hele huis, aangestuurd via JUNG KNX bedienunits: via de dynamische 
groepsopbouw kunnen maximaal vijf zones met elk één ‘master‘ worden uitgerust, die van hun 
kant weer met max. vijf ‘slaves‘ in een netwerk worden opgenomen. 

KNX

Ruimte 1 badkamer

LAN

Ruimte 2 keuken

Ruimte 1
badkamer

Ruimte 2
keuken
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Een slim netwerk

Of het nu gaat om een woning of kantoorpand: met een gerichte koppeling van componenten 
en functies in een KNX-systeem worden maximaal bediencomfort en flexibiliteit bereikt.

Met de Facility Pilot Software, de slimme software voor componenten en functies, kan dit 
ge makkelijk gerealiseerd worden. De Facility Pilot Software wordt meegeleverd met de Facility 
Pilot Server, of op een Touch PC, zoals de Smart Pilot. Hiermee worden functies in de kamers 

zoals verlichting, zonwering, temperatuur en multimedia, aan elkaar gekoppeld en voor de 
ge bruikers is de bediening uiterst flexibel. Bij het gebruik van de Facility Pilot Server kunnen 
 bijvoorbeeld een Smart Display, monitor, laptop, tablet of smartphone fungeren als bedienele-
ment. Dankzij de intelligente koppeling hebben bewoners hun gebouwbeheertechniek altijd en 
vanaf overal onder controle. 
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Intelligent energiemanagement in praktijk gebracht:  

Het „Haus der Zukunft“ van fabi architekten zet de toon op het gebied van energie-efficiënt wonen.  

Energiemanagement
Met JUNG KNX doelgericht energieverbruik verminderen: de verantwoordelijkheid om zui-
nig om te gaan met energie ligt bij iedereen persoonlijk. Niet alleen van belang om het 
milieu te sparen, maar ook vanuit economisch oogpunt.     

Intelligent energiemanagement met Smart Metering: door continu bijhouden, analyseren 
en visualiseren van het verbruik van stroom, gas, water etc. worden de mogelijkheden 
van energiebesparing snel herkend, het energieverbuik geoptimaliseerd en kosten 
gereduceerd. Betreffende statistieken, verlopen en functies worden overzichtelijk en 
in kleur aan de bewoners getoond op het kleuren touchscreen.
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LICHT

JALOEZIE

AAN/UIT

Graphic Tool
Met de online Graphic Tool op www.jung.de/gt kunnen JUNG producten individueel worden 
vormgegeven. Naar artikel, materiaal en persoonlijke wensen kan daarbij gebruik gemaakt worden 
van Lasergravure, Kleurendruk of Labelling. Met teksten, symbolen, afbeeldingen of motieven 
wordt hiermee niet alleen een unieke schakelaar, maar ook een optimale functietoewijzing gerealiseerd. 

Lasergravure
Bij Lasergravure zijn door de nauwkeurige overdracht op het oppervlak ook de fijnste contouren 
mogelijk van logo‘s, teksten en ornamenten. 

Kleurendruk
Het drukken in slijtvaste Kleurendruk biedt talrijke mogelijkheden voor individuele vormgeving. 

Labelling
Geïntegreerde tekstvelden in het JUNG schakelmateriaal kunnen met Labelling van teksten worden 
voorzien. Voor een optimale functietoewijzing. 

Lasergravure, Kleurendruk of Labelling: met de JUNG Graphic Tool worden de componenten individueel vormgegeven. 
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De ideale schakelaar
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