
Must-have uitbreidingen
voor uw Smart Home installatie
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DEHN+SÖHNE staat garant voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de 
bescherming van uw elektrische installatie tegen bliksem en overspanningen.

Bliksemschade komt vaker voor dan u denkt… In België alleen al worden jaarlijks ruim 
50.000 blikseminslagen geregistreerd. Wist u dat overspanningen ten gevolge van blik-
sem schade kunnen aanrichten tot op 2 km van het inslagpunt? De gevolgen zijn niet 
alleen vervelend maar ook duur! 

Voor het algemeen dagelijks comfort en de veiligheid rekenen we op het internet, 
computers, huishoudtoestellen, alarmsysteem, deurcommunicatie… én zeker op ons 
domoticasysteem. Schade aan deze apparatuur is allerminst wenselijk. Bovendien kun-
nen overspanningen deze apparaten onzichtbaar beschadigen waardoor een defect 
pas later aan het licht komt. 

Het plaatsen van een DEHN overspanningsbeveiliging in de elektrische kast biedt de 
beste garantie op bescherming van uw volledige elektrische installatie.

Omdat elke vorm van bekabeling die uw woning binnenkomt, een potentiële weg 
vormt voor een overspanningspiek in de elektrische installatie, is het aangewezen alle 
lijnen te beschermen. Dus naast een beveiliging op de netvoeding worden eveneens 
de kabeldistributie, telefoonlijn, zonnepanelen… beveiligd.

Voor verdere technische en commerciële informatie rond deze gamma’s, 
neem vrijblijvend contact op met onze experts. Zij helpen u graag verder.

DEHN bliksembeveiligingAMTRON wandlaadstations

Als producent van laadoplossingen voor elektrische voer-
tuigen biedt MENNEKES de perfecte oplossing voor het 
veilig laden van uw hybride of elektrische auto.

Een ecologische en duurzame wereld wordt ieders doelstelling. 
Wat de mobiliteit betreft, opteren meer en meer mensen voor 
wagens (deels) aangedreven door elektrische energie. Zo zijn 
e-cars en hybride wagens aan een opmars bezig.

De aanschaf van een dergelijk voertuig impliceert ook de 
vraag naar een veilige en intelligente oplaadoplossing voor 
deze wagen. Met haar uitgebreid gamma wandlaadstations 
en oplaadzuilen biedt MENNEKES e-Mobility dé ideale oplaad-
oplossingen. 

Het MENNEKES AMTRON® wandlaadstation voor installatie in 
garages, carports en parkeerplaatsen combineert technologie 
en functionaliteit met design en biedt de gebruiker een unieke 
mix aan bedieningscomfort, efficiëntie en veiligheid.

Bovendien biedt AMTRON® extra gebruikscomfort dankzij de 
gratis downloadbare MENNEKES Charge App, die alle info geeft 
over de geladen energie, de bedrijfstoestand van het voertuig 
en het energieverbruik. AMTRON® is in het thuisnetwerk inte-
greerbaar via kabel (LAN) of draadloos (WLAN).
Dankzij het AMTRON® thuislaadstation kunnen de energie-
kosten aanzienlijk verminderd worden door te laden wanneer 
het tarief het gunstigst is of door gebruik te maken van zelf 
opgewekte zonne-energie (bv. via zonnepanelen).

Speel op zeker!
Beveilig je woning tegen bliksem.

Charge up your day!

s u p p o r t  m a t t e r s
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JUNG staat voor kwaliteitsproducten voor de elektro-
technische installatie met in het gamma onder meer 
schakelmateriaal in kunststof en in exclusieve materialen 
zoals glas, aluminium of andere metalen. 

De moderne designreeks  A creation legt bijzondere accenten 
in elke ruimte. Dit gamma heeft niet alleen een heldere, strakke 
vormgeving, maar is ook vervaardigd uit bijzondere materialen. 
U kan opteren  voor  kunststof of glazen afdekramen in het 
alpine wit of hoogglans zwart als perfecte aanvulling bij het 
TELETASK AURUS bedienconcept. Van druktoets tot stopcon-
tact, van netwerkaansluiting tot USB laadstation, van WLAN 
access point tot inbouwradio… de mogelijkheden in de A 
creation designreeks zijn eindeloos. 

JUNG rookmelders:  
dé echte levensredders
Rookmelders vormen een onmisbaar onderdeel voor een 
veilige thuis. Een woningbrand veroorzaakt niet alleen 
aanzienlijke, stoffelijke schade maar ook de kans op slacht-  
offers is reëel. De installatie van rookmelders in de woning 
is dus van cruciaal belang. 

De JUNG rookmelders detecteren zowel rook als hitte en 
kunnen waterdamp van andere rook onderscheiden.  Ze staan 
garant voor een lange levensduur (lithium batterij van 10 jaar), 
een uitstekende kwaliteit en een eenvoudige montage. De 
JUNG rookmelders zijn beschikbaar in diverse varianten: de 
ene versie functioneert als stand-alone melder; bij de andere 
uitvoering communiceren de melders draadloos  met elkaar. 
In dit laatste geval treden alle melders in alarm zodra één 
rookmelder een detectie waarneemt.  

Via een optioneel RF-relaiscontact kunnen de rookmelders 
met uw domoticasysteem verbonden worden. Zo kan in geval 
van alarm uw domotica installatie uw vluchtweg verlichten 
of kan u een melding op uw smartphone ontvangen. De 
JUNG rookmelders blijven jarenlang uw trouwe bodyguard 
die alarm slaat bij elke detectie van rook of hitte.

WHD staat synoniem voor hoogwaardige luidsprekers, 
audio-elektronica en multiroom-oplossingen die voor de 
perfecte geluidsbeleving in uw woning zorgen. 

Of het nu gaat om luidsprekers voor opbouw of inbouw, voor 
plafond, wand of vloer, voor binnen- of buitenopstelling: voor 
iedere toepassing en ieder budget biedt WHD u de gepaste 
luidspreker. 

Naast luidsprekers heeft WHD nog tal van andere rand-
apparatuur in het gamma zoals bluetooth ontvangers, 
100V luidsprekers en een smartphone docking station voor 
wandinbouw…

PUK vloerdozen
PUK is toonaangevend producent van innovatieve oplos-
singen voor kabelgeleiding en stroomtoevoer via de vloer.

Op zoek naar een aansluiting voor uw kerstboom, de fondue set, 
een staanlamp, een laptop…? Dan biedt de uitklikbare PUK 
BODO vloerdoos met haar klein en elegant formaat de ideale 
oplossing. Deze vloerdoos is geschikt voor inbouw in parket, 
vloertegels of voltapijt.

DIVUS videofonie & touchpanels JUNG schakelmateriaal en rookmelders

Made to touch
WHD luidsprekers en audio-elektronica 

Voor verwende oren

alpine wit zwart houtlook licht houtlook donker

Het DIVUS gamma, gekenmerkt door de befaamde Duitse 
kwaliteit in combinatie met een strak Italiaans design, 
vormt een uitstekende aanvulling op uw domotica systeem.

DIVUS TOUCHZONE
Dit touchpanel combineert de veelzijdigheid van een tablet 
met het comfort en de duurzaamheid van een vast bedienings-
paneel. De TOUCHZONE reeks bestaat in vier formaten (7”, 10”, 
15” of 19”) met een wit of zwart glazen front met verfijnde 
aluminium afwerkingsrand. De touchpanels kunnen zowel 
horizontaal als verticaal gemonteerd worden. 

Via het Android besturingssysteem kunnen in een hand-
omdraai heel wat applicaties geïnstalleerd worden zoals de 
iSGUI- en PORTA-app van TELETASK, de Sonos-app om de 
muziekinstal latie aan te sturen, enz. De TOUCHZONE panels 
kunnen onderling ook als intercom gebruikt worden en, in com-
binatie met de CIRCLE of CIRCLE S, als videofonie binnenpost.

DIVUS CIRCLE en CIRCLE S
De CIRCLE en CIRCLE S herdefiniëren het concept videofoon 
tot een nieuwe, hogere standaard. DIVUS CIRCLE verrast door 
zijn innovatieve, ronde vorm. DIVUS CIRCLE vervult niet enkel 
de functie van videofoon, hij doet tevens dienst als intercom, 
wandlamp, butler, melder van spraakberichten... alles ingenieus 
gecombineerd in één toestel. Het 7” display is onzichtbaar in 
stand-by-modus en wordt geactiveerd door proximity sensoren 
wanneer uw bezoekers naderen. Afhankelijk van de preset 
worden uw gasten begroet door een avatar met, naar keuze, 
een glimlach of een sceptische blik.  De ingebouwde LED ring 
verlichting kan uw portaal autonoom verlichten in een lichtkleur 
naar wens. De DIVUS CIRCLE is ideaal voor eengezinswoningen, 
villa’s, residentiële complexen en flatgebouwen.

Deze videofoon is beschikbaar in twee formaten: DIVUS CIRCLE 
en CIRCLE S. Het kleinere broertje, de DIVUS CIRCLE S, is even-
eens een volledig functionele videofoon inclusief capacitieve 
bel, camera, proximity sensor en RFID-module. CIRCLE S is 
beschikbaar met of zonder mini-display.

Met DIVUS CIRCLE als buitenunit en de DIVUS TOUCHZONE 
als binnenpost beschikt uw woning over een exclusief deur-
communicatiesysteem dat garant staat voor bediencomfort, 
verhoogde veiligheid en een elegant design.

Voor elk project  het juiste touchpanel

DIVUS CIRCLE S

DIVUS CIRCLE S+

DIVUS CIRCLE

7” 10” 15” 19”
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DEHN bliksembeveiligingAMTRON wandlaadstations

Als producent van laadoplossingen voor elektrische voer-
tuigen biedt MENNEKES de perfecte oplossing voor het 
veilig laden van uw hybride of elektrische auto.

Een ecologische en duurzame wereld wordt ieders doelstelling. 
Wat de mobiliteit betreft, opteren meer en meer mensen voor 
wagens (deels) aangedreven door elektrische energie. Zo zijn 
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en oplaadzuilen biedt MENNEKES e-Mobility dé ideale oplaad-
oplossingen. 

Het MENNEKES AMTRON® wandlaadstation voor installatie in 
garages, carports en parkeerplaatsen combineert technologie 
en functionaliteit met design en biedt de gebruiker een unieke 
mix aan bedieningscomfort, efficiëntie en veiligheid.

Bovendien biedt AMTRON® extra gebruikscomfort dankzij de 
gratis downloadbare MENNEKES Charge App, die alle info geeft 
over de geladen energie, de bedrijfstoestand van het voertuig 
en het energieverbruik. AMTRON® is in het thuisnetwerk inte-
greerbaar via kabel (LAN) of draadloos (WLAN).
Dankzij het AMTRON® thuislaadstation kunnen de energie-
kosten aanzienlijk verminderd worden door te laden wanneer 
het tarief het gunstigst is of door gebruik te maken van zelf 
opgewekte zonne-energie (bv. via zonnepanelen).

Speel op zeker!
Beveilig je woning tegen bliksem.

Charge up your day!
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Must-have uitbreidingen
voor uw Smart Home installatie
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DEHN+SÖHNE staat garant voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de 
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sem schade kunnen aanrichten tot op 2 km van het inslagpunt? De gevolgen zijn niet 
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nen overspanningen deze apparaten onzichtbaar beschadigen waardoor een defect 
pas later aan het licht komt. 

Het plaatsen van een DEHN overspanningsbeveiliging in de elektrische kast biedt de 
beste garantie op bescherming van uw volledige elektrische installatie.
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Voor verdere technische en commerciële informatie rond deze gamma’s, 
neem vrijblijvend contact op met onze experts. Zij helpen u graag verder.

DEHN bliksembeveiligingAMTRON wandlaadstations

Als producent van laadoplossingen voor elektrische voer-
tuigen biedt MENNEKES de perfecte oplossing voor het 
veilig laden van uw hybride of elektrische auto.

Een ecologische en duurzame wereld wordt ieders doelstelling. 
Wat de mobiliteit betreft, opteren meer en meer mensen voor 
wagens (deels) aangedreven door elektrische energie. Zo zijn 
e-cars en hybride wagens aan een opmars bezig.

De aanschaf van een dergelijk voertuig impliceert ook de 
vraag naar een veilige en intelligente oplaadoplossing voor 
deze wagen. Met haar uitgebreid gamma wandlaadstations 
en oplaadzuilen biedt MENNEKES e-Mobility dé ideale oplaad-
oplossingen. 

Het MENNEKES AMTRON® wandlaadstation voor installatie in 
garages, carports en parkeerplaatsen combineert technologie 
en functionaliteit met design en biedt de gebruiker een unieke 
mix aan bedieningscomfort, efficiëntie en veiligheid.

Bovendien biedt AMTRON® extra gebruikscomfort dankzij de 
gratis downloadbare MENNEKES Charge App, die alle info geeft 
over de geladen energie, de bedrijfstoestand van het voertuig 
en het energieverbruik. AMTRON® is in het thuisnetwerk inte-
greerbaar via kabel (LAN) of draadloos (WLAN).
Dankzij het AMTRON® thuislaadstation kunnen de energie-
kosten aanzienlijk verminderd worden door te laden wanneer 
het tarief het gunstigst is of door gebruik te maken van zelf 
opgewekte zonne-energie (bv. via zonnepanelen).
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Beveilig je woning tegen bliksem.
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