ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Postfach 13 20
58569 Schalksmühle
Germany

JUNG producten zijn uitsluitend
verkrijgbaar bij uw elektrotechnisch
installateur.
Voor JUNG dealers, dan wel
meer informatie zie www.jung.nl
of www.hateha.nl.

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA Elektrotechnische
Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Tel.: 071.3419009
Fax: 071.3413559
jung@hateha.nl
www.hateha.nl
www.jung.nl

www.elux.nl

Vooruitgang als traditie
Al bijna 100 jaar is JUNG specialist in
elektrotechnische producten en systemen.
Het familiebedrijf uit het Sauerlandse
Schalksmühle zet bij de productie continue
in op hoge kwaliteit, functionaliteit, bediencomfort en design. Daarbij produceren wij
altijd klantgericht, innovatief en gericht op
de toekomst.

Als eerste fabrikant
in Nordrein-Westfalen
heeft JUNG het
keurmerk gekregen
„Made in Germany“
van TÜV NORD.
Kwaliteit, waarop
u kunt vertrouwen!

De beste ideeën voor thuis
Meer comfort met moderne techniek van JUNG

Breng uw elektrotechnische
installatie op niveau!

Verhoog uw wooncomfort, reduceer
de kosten, ontzie het milieu
JUNG biedt u een overvloed aan ideeën. Door het uitwisselen
van bestaande schakelaars en contactdozen kunt heel gemakkelijk uw wooncomfort verhogen. Met moderne sturing
van verlichting, tempertuur en zonwering kunt u overigens
ook het milieu sparen én geld besparen. Met de techniek van
JUNG wordt energiebesparing kinderspel. Laat u inspireren!
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Ideeën voor
nieuwe accenten

Sturen van verlichting

Stel voor u en uw gasten voor elke gelegenheid de passende sfeer samen met
individuele verlichting in elke ruimte! Een romantisch avondje met zijn tweeën,
een feestje met vrienden, een formeel zakendiner of alleen met een goed boek:
met moderne verlichtingssturing van JUNG creëert u altijd de juiste stemming.

Sturen van verlichting

4

Ideeën voor het sturen
van verlichting
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Meer ideeën voor het
sturen van verlichting
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Schakel de verlichting
automatisch in de juiste sfeer!
Verlichting automatisch en naar behoefte sturen is niet alleen comfortabel, maar bespaart u ook
energie: wissel de schakelaar in hal, gang of trappenhuis uit voor een bewegingsmelder met een
dimmer i.p.v. een schakelaar en de verlichting zal in de gewenste gedimde stand aanschakelen.
Een contactdoos met ledverlichting voor oriëntatie behoedt u voor obstakels in het donker.

Dubbel dimmen:
ideaal voor het achteraf
aanpassen is de universele seriedimmer.
Zo kunt u bijvoorbeeld
de wandverlichting en
de plafondverlichting
apart dimmen.

Contactdozen met ledverlichting: de geïntegreerde
oriëntatieverlichting geeft
genoeg licht om ’s nachts
de weg te vinden, zonder
dat de hoofdverlichting
aangeschakeld hoeft te
worden.

Sturen van verlichting

Sturen van verlichting

Sfeerverlichting: de verlichting in de woonkamer
dimmen, naar elk gewenst niveau. Dit schept niet
alleen de juiste sfeer, maar spaart ook de lamp
en bespaart stroom.

Alleen dan verlichting als het nodig is: de automatische schakelaar schakelt de verlichting alleen
aan als iemand zich binnen zijn bereik bevindt. Zo
brandt de verlichting nooit onbedoeld en bespaart
u stroom. In de draadloze uitvoering kan de automatische schakelaar vrij geplaatst worden zonder
leidingen of inbouwdoos, bijvoorbeeld in trappenhuis, gang of trapkast.
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Kinderkamer

Ook voor de moderne elektrotechnische installatie van kinderkamers heeft JUNG vernieuwende
ideeën! Met intelligente oplossingen kunt u hier, zonder al te veel moeite, voor uw kleine kinderen
of voor uw tiener, een eigen ruimte creëren. Een ruimte met meer comfort en veiligheid, waar uw
kind zich thuis voelt.

Kinderkamer
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Ideeën voor de kinderkamer
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Meer ideeën voor kinderkamers

Waar uw kind
zich thuis voelt!

Nachtlampje: de ledverlichting in deze contactdoos met beschermingscontact
neemt de angst voor het donker weg en zorgt dat uw kind zich goed kan
oriënteren.
‚
De contactdoos verspreid genoeg licht om obstakels s nachts tijdig te herkennen zonder de hoofdverlichting aan te schakelen. Omdat er geen apart
nachtlampje hoeft te worden gebruikt, blijft de contactdoos beschikbaar voor
andere apparatuur.

Of u nu uw kinderen de angst voor het donker wilt ontnemen, voor meer veiligheid wilt zorgen of een beetje
vermaak wilt bieden: de moderne JUNG techniek biedt
vele mogelijkheden in diverse designs, om uw kind te
inspireren.
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„Of het nu een foto is van
Pino uit Sesamstraat of
een tieneridool - de transparante schakelwip gaat
altijd met de tijd mee.“

Muziek en meer: met het fraaie Music Center voor inbouw in de
wand kunnen uw kinderen hun favoriete muziek beluisteren vanaf
iPod, iPhone of MP3-speler of via internetradio. De hoogwaardige
luidprekers zorgen hierbij voor de beste geluidkwaliteit. Praktisch - het
Music Center verschaft tevens een vaste oplaadplaats.

Kinderkamer

Kinderkamer

Kinderveilig: de geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid verhindert het binnendringen
van voorwerpen en beschermt zo uw kleintjes
tegen elektrische schokken, zonder afbreuk te
doen aan uniforme vormgeving en design in
het schakelmateriaal.
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Ideeën voor radiografische bediening

Radiografische bediening

Verlichting en zonwering: alles comfortabel radiografisch gestuurd. Met
radiografische afstandbediening is moderniseren werkelijk kinderspel –
zonder duur en luidruchtig hak- en breekwerk om kabels te leggen
en zonder stof. Bij JUNG Funkmanagement gaat het niet om op zich
zelf staande oplossingen, maar om een doordacht systeem waarbij de
verschillende componenten op elkaar afgestemd zijn. Zo kunnen alle
functies in het hele huis via een radiografisch signaal gestuurd worden –
comfortabel, flexibel en zonder beperkingen.

Radiografische bediening
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De complete flexibiliteit van radiografische
afstandbediening – JUNG Funkmanagement

Radiografische inbouwactor: ideaal voor inbouw
in verlaagde plafonds.

Radiografische actor voor
inbouwdoos: past perfect
in centraaldoos, dan wel
plafondkap van hanglamp.

Radiografische ontvanger voor jaloezieën/
rolluiken: comfortabele
bediening met hand- of
wandzender, ook met
de hand te bedienen.

Radiografische
tussenstekker: de flexibele oplossing voor
schakelen en dimmen
van staande lampen.

Daar waar hij nodig is: de vlakke, batterijgevoede, wandzender
is gemakkelijk te bevestigen op iedere vlakke ondergrond – op
stucwerk, hout of glas. Zo bedient u vanaf iedere gewenste plek
de verlichting of jaloezieën.

Radiografische handzender:
gemakkelijk bedienen van de
functies in de kamer vanaf
uw luie stoel.
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Intelligente oplossingen: de ontvangers, ingebouwd boven het plafond,
in de meterkast, in inbouwdoos of in een kastje, zitten uit het zicht. Bij
de zenders heeft de keuze: u kunt wandzenders in diverse JUNG designs
kiezen om op de badkamerspiegel te plakken, maar u kunt ook een handzender gebruiken om verlichting en jaloezieën te bedienen vanaf de bank.
De keuze is aan u!

Afdekking voor jaloezie motorstuureenheid met radiografische
ontvanger. U kunt kiezen uit elk
gewenst design.

Automatisch flexibel: de radiografische automatische schakelaar voor bewegingsafhankelijk
sturen van de verlichting. Deze
plaatst u eenvoudigweg daar
waar hij nodig is – bijv. in trappenhuis of gang.

Radiografische bediening

Radiografische bediening

Blijf flexibel!
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Ideeën voor muziek en meer

Muziek en meer

„Muzikaal“ gezien maakt u uw elektrotechnische installatie met JUNG weer up to date! De
inbouwradio in keuken en badkamer dan wel het elegante Music center als docking station
voor MP3-speler, iPod en iPhone – perfect geluid is gegarandeerd. Bij het opladen van uw
mobiele apparaten komt een einde aan de kabelwirwar dankzij de USB-laadcontactdoos!
Hetzelfde geldt voor uw multimediacomponenten, die juist daar te plaatsen zijn waar zij
gebruikt worden. Plaatsbesparend en ook naderhand uit voeren: de ideeën van JUNG.

Muziek en meer
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Meer informatie over
muziek en multimedia

Eén voor allen: laadt gemakkelijk twee mobiele apparaten
tegelijk op met de plaatsbesparende USB-laadcontactdoos!
De bestaande contactdoos verwijderen en de JUNG USBlaadcontactdoos monteren – zowel geschikt voor iPhone
en digitale camera als voor spelconsoles en MP3-speler.

Dat klinkt toch goed: met het Music center laadt u niet alleen iPods, MP3-spelers en
dergelijken op, maar kunt u ook via de luidsprekers genieten van de beste geluidskwaliteit. Of alleenstaand of in een meervoudig raam opgenomen, zoals u wilt. En via
de line-out uitgang sluit u desgewenst uw Hifi-installatie aan.
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Muziek, multimedia,
eenvoudig comfortabel
Geniet van muziek en multimedia in de mooiste vormgeving: het JUNG Music center,
de JUNG Radio, het JUNG multimedia-aansluitsysteem of de USB lader – de elegante
inbouwapparatuur in JUNG design neemt niet veel plaats in maar biedt veel comfort.

Perfect contact: het multimedia-aansluitsysteem combineert uw componenten precies daar waar zij nodig zijn – Home Cinema, Hifi-installatie
en spelconsole in de woonkamer, net zo gemakkelijk als LCD-monitor,
printer en scanner in de werkkamer.

Tegelijk met de verlichting ook de nieuwsberichten inschakelen: de
JUNG Radio kan gekoppeld worden aan de verlichting in de ruimte.
Dan hoeft ’s ochtends in de keuken eigenlijk alleen nog het koffieapparaat apart ingeschakeld te worden. Bij het luisteren naar uw
favoriete zender, zorgt de hoogwaardige luidsprekerkwaliteit voor het
beste geluid.

Muziek en meer

Muziek en meer

De JUNG Radio App staat kostenloos ter
beschikking om te downloaden in de iTunes Store!
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Breng uw installatie voor deurcommunicatie up to date inzake
comfort en veiligheid! Met de JUNG binnen- en buitenstations
bent u in één keer klaar: het touchscreen toont u niet alleen de
beelden van de bezoeker, maar is tegelijkertijd bestemd voor
intuïtieve bediening van alle extra functies. U kunt vertrouwen op
de beste, storingsvrije spraakkwaliteit, zodat u de bezoeker ook
goed kunt verstaan als er een auto voorbij rijdt.

Deurcommunicatie

Deurcommunicatie

Ideeën voor
deurcommunicatie
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Alle features van
JUNG Deurcommunicatie

De installatie voor deurcommunicatie in JUNG design
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Bewijs in beeld: bij het indrukken van
de deurbel wordt automatisch een foto
van de bezoeker vastgelegd op het
video binnenstation.

Voor de hele familie: met vier beltasters
heeft elk familielid op dit inbouw buitenstation zijn eigen oproeptoon.

Diversiteit: het audio binnenstation
Standaard kan met verschillende
designramen gecombineerd worden.

Individueel: u heeft de keus uit
15 realsoundtonen op het audio
binnenstation Comfort; één toon
kunt u ook zelf opnemen.

Een gepast welkom voor uw bezoek:
het buitenstation in aluminium of roestvrij staal ziet er niet alleen elegant uit,
het is ook bijzonder robuust. Zo maakt
u al bij de voordeur een goede indruk.

Veiliger: het detectiebereik van 130°
van de geïntegreerde camera van dit
opbouw video buitenstation toont u
alles wat er zich voor uw deur afspeelt.

Deurcommunicatie

Deurcommunicatie

Innovatief en fraai vormgegeven: de binnenstations
passen qua design perfect bij de rest van uw elektrotechnische installatie. De talrijke features zorgen
daarbij voor optimaal comfort: laat voor uw partner‘s
ochtends gewoon een gesproken bericht achter als u
eerder het huis verlaat – in tegenstelling tot gangbare
memobriefjes, zal dit bericht zeker niet verloren gaan!
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Het complete scala aan
JUNG designprogramma‘s

Ideeën voor bijzondere accenten
Nieuwe functies, nieuw gezicht: geef uw elektrotechnische installatie nieuwe functies, en uw inrichting
een nieuw uiterlijk! Met een strakke belijning zetten de designseries A creation en LS duidelijke accenten. Puur in alpine wit en zwart, helder in krachtige kleuren of elegant in metaal: de keuze is aan u!

LS range

Duidelijke vorm, exclusieve materiaalkeuze: met hoogwaardige glazen - of kunststof ramen in diverse kleuren zet A creation
bijzondere accenten.

Een echte klassieker: LS range belooft tijdloze elegantie. De strakke vierkante vormgeving met smalle ramen en

Design

Design

A creation

Schakelwip in aluminium
Glazen raam in blauwgrijs

Schakelwip in aluminium

Er zijn nog meer kleuren verkrijgbaar.

24

Schakelwip in aluminium
Glazen raam in spiegelglas

Schakelwip en raam

Alpine wit

Glanzend Chroom

Zwart

Edelstaal (roestvrij staal)

Er zijn nog meer kleuren verkrijgbaar.
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Het complete scala aan
JUNG designprogramma‘s

Ideeën met ronde vorm
Harmonie voor elke ruimte: zachte vormgeving in mooie materialen vindt u in de
designprogramma‘s CD 500 en SL 500. Echt metaal, helder acrylglas en hoogwaardig kunststof in terughoudende kleuren zetten hier de toon.

SL 500

Perfect afgestemd in vorm, kleur en functie: de zachte afgeronde bouwvorm van CD 500 wordt onderstreept
door de lichte knik in de schakelwip. Zo wordt uw schakelaar een bijzonder accessoire.

Een buitengewone combinatie: gelakte metalen schakelwippen en acrylglas ramen met een vriendelijke vormgeving geven
SL 500 zijn exclusieve uitstraling.

Design

Design

CD 500

Alpine wit

Er zijn nog meer kleuren verkrijgbaar.
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Zwart

Bruin

Grijs

Schakelwip in zwart
Acrylglas raam,
zilver onderlegd

Schakelwip in goudbrons
Acrylglas raam,

Schakelwip in alpine wit
Acrylglas raam,
alpine wit onderlegd
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