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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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LS 990
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.

wit
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LS range

alpine wit

lichtgrijs

zwart

LS range
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LS metaal
Aluminium

8

Edelstaal

LS range

Glanzend
Chroom

Antraciet

Goud

Messing
klassiek

Messing
antiek

Messing
donker

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 zijn drie variaties van echt messing: klassiek met een licht glanzende,
zacht geslepen finish; antiek als passende accessoire in het traditionele interieur en donker, een
matglanzende, donkere en buitengewoon elegante kleur.

LS range
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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, glanzend 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
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zwart

LS range

alpine wit

aluminium

glanzend chroom

edelstaal

LS range
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wit

alpine wit

lichtgrijs

zwart

edelstaal

aluminium

antraciet

glanzend chroom

Flat Design

LS Design

Het bijzonder vlakke programma Flat Design maakt het mogelijk de afdekramen 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 Funkmanagement, het JUNG 2-draadssysteem en elk
willekeurig systeem voor 24 Volt sturing. De omvangrijke 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 range

LS range
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A range
Creativiteit toont verscheidenheid
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.
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A creation
Met nieuwe warme kleuren wordt het pallet van deze designlijn nog aantrekkelijker. Wie de voorkeur geeft aan het bijzondere, krijgt hier de juiste suggesties voor indrukwekkende highlights binnen
de vier muren. Afgestemd op de persoonlijke voorkeuren zijn de afdekramen verkrijgbaar in
twee versies met verschillende optiek. Variant 1 is volledig klassiek en conventioneel in alpine wit,
aluminium en zwart uit het beproefde kunststofmateriaal Duroplast, telkens in combinatie met
bijpassende afdekkingen in identieke kleuren.

zwart

16

A range

aluminium

alpine wit

champagne

mokka

Variant 2 zal iedereen inspireren die een zwak heeft voor avant-garde en tijdgeest. Voor hen zijn
de gekleurde glazen afdekramen zeker de eerste keus bij het realiseren van hun speciale wensen.
Het brede kleurenspectrum biedt daarvoor vele verschillende vormgevingsmogelijkheden. Van intens
rood en zwart via mat wit, blauwgrijs en alpine wit tot aan decoratief spiegelglas. De beide nieuwe
kleuren champagne en mokka passen perfect in deze reeks. Daarnaast omvatten de vele functies
van A creation alle onderdelen van de moderne, intelligente installatietechniek.

mat wit

alpine wit

blauwgrijs

zwart

rood

spiegelglas

champagne

mokka

A range
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A 500

A plus

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. Of het nu
gaat om de regeling van licht, draadloze apparaten, temperatuur of KNX
– de innovatieve techniek kan in dit programma worden geïnstalleerd, tot
aan de spatwaterdichte uitvoering IP 44.

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 en humeur 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.

alpine wit
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A range

aluminium

zwart

champagne

mokka

chroom

aluminium

antraciet

blauw

A range
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AS 500 - JUNG standaard
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 het schakelwipoppervlak 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 universeel beschikbaar. In hetzelfde design, maar
dan van slagvast materiaal biedt het o.a. een spatwaterdichte uitvoering IP 44 alsmede een variant met antibacteriële eigenschappen.

wit

alpine wit
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AS range

AS range
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SL 500 en CD range
Elegantie zonder hoeken en randen
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.

22

SL 500 en CD range

SL 500 en CD range
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SL 500
Zachte lijnen en een buitengewone materiaalcombinatie maken deze serie uniek. Het
acrylglaselement van het afdekraam is naar keuze met een gekleurde metalen achtergrond in alpinewit, goudbrons of zilver verkrijgbaar, terwijl de bedieningselementen
van speciaal behandeld metaal zijn gemaakt. Uit deze fraaie combinatie is een eenheid ontstaan de bij alle functionaliteit uitermate elegant werkt. Onderstreept wordt
de aantrekkelijke uitstraling door een permanent vlakke stand van de schakelwippen.

alpine wit
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SL 500

goudbrons

zilver-zwart

SL 500
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CD plus

CD 500

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

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 o.a. gebaseerd op het kleurenpalet bestaande uit beschaafde kleuren.
Daarnaast biedt CD 500 ook een optische bijzonderheid, die door de schuine stand
van het wipoppervlak wordt bereikt.

lichtgrijs
geel
lichtgroen
mintgroen
lichtblauw
edelstaal
graniet
groenmetallic
zwartmetallic
blauwmetallic
roodmetallic
glanzend chroom
glanzend goud
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CD range

wit

alpine wit

grijs

zwart

lichtgrijs

bruin

metaaluitvoeringen
platina
goudbrons

CD range
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Innovatieve technieken
Schakelaars moeten er niet alleen goed uitzien, maar moeten ook het een en ander kunnen 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 en een radio of Music-Center voor wandinbouw. Dit
en nog veel meer biedt het JUNG schakelaardesign.
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Automatische schakelaars. De intelligente
oplossing voor de energiebesparing. Het
licht is alleen ingeschakeld als het nodig
is. En dan alleen ook nog als iemand door
het apparaat wordt gedetecteerd. Daarna
wordt het weer betrouwbaar uitgeschakeld.
Handig: als draadloze uitvoering kan de
schakelaar overal worden geplaatst, bijv.
onderaan de trap of op andere donkere
plaatsen in huis.

Lichtmanagement
Voor de moderne lichtsturing biedt JUNG een omvangrijk
productenpakket van automatische schakelaars, (universele)
dimmers en elektronische transformatoren.

30

Lichtmanagement

Draaidimmers. Een echte
stemmingmaker die de verlichting in de woonkamer naar
behoefte nu eens licht, dan
weer sterker dimt en daarbij
de lampen ontziet en energie
bespaart.

Universele seriedimmer. Het
dubbele talent dat achteraf
kan worden gemonteerd. Zo
kunnen bijvoorbeeld een wanden een plafondlamp, die eerst
alleen in- en uitgeschakeld
konden worden, nu ook worden gedimd.

LEDOTRON. De digitale dim- en regelstandaard van toonaangevende merken. Snel geïnstalleerd en direct bedrijfsklaar
zonder hak- of pleisterwerk. Eenvoudig te bedienen, compatibel met compacte fluorescentielampen en ledlampen die aan
de normen voldoen en zeer gemakkelijk te demonteren zijn.
Overtuigende prestatie bij het regelen van de lichtsterkte en in
de toekomst ook bij het regelen van de lichtkleur van daarvoor
geschikte lampen.

7%

100%
LEDOTRON

Lichtmanagement
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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, tikt dat pas echt aan: een energiebesparing van maar liefst 61%.*

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

Jaloezieknoppen met zonnesensor. Een sterk team dat
precies op een druk op de knop reageert. De gevoelige
sensoren garanderen dat de zonwering tijdig omlaag
gaat en bij minder zonlicht weer net zo betrouwbaar
omhoog gaat. Natuurlijk volautomatisch.

Jaloeziemanagement

* Deze energiebesparingsmogelijkheden kunnen worden bereikt volgens: Becker, M./Knoll, P.: “Untersuchungen zu Energieeinsparpotenzialen
durch Nutzung offener integrierter Gebäudeautomationssysteme auf Basis der Analyse der DIN V 18599 und prEN 15232“, onderzoek in
opdracht van LonMark Deutschland, juni 2007
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Draadloze actor inbouw:
past perfect in het baldakijn
van hanglampen.
Draadloze actor inbouw:
ideaal voor de inbouw in
het tussenplafond.

Draadloze ontvanger
voor jaloezieën/rolluiken:
comfortabel met hand- of
wandzender te bedienen.
Draadloze tussenstekker:
de flexibele oplossing
voor het schakelen en
dimmen van staande
lampen.

Is daar waar hij nodig is: De vlakke draadloze wandzender kan
gewoon daar worden bevestigd waar men hem nodig heeft –
als opbouw of op hout of glas. Comfortabel regelt hij de verlichting en rolluiken.

Radiografische
afstandbediening
Flexibiliteit wordt hier letterlijk genomen. Bijvoorbeeld wat de plaatsing van de ontvangers betreft.
Of de ontvangers nu zijn ingebouwd, onder het pleisterwerk of in de meterkast zijn aangebracht,
ze blijven door hun constructie in ieder geval onzichtbaar. Ook qua zenders kan men uit vele opties
kiezen. De handige wandzender kan zonder problemen precies worden geïnstalleerd waar deze
wordt gebruikt. Het voordeel ervan: hij hecht op bijna elke ondergrond. Heel comfortabel wordt de
regeling via de handzender. Met deze afstandsbediening kunnen o.a. de jaloezieën eenvoudig vanaf
de bank worden ingeschakeld - zonder te moeten opstaan.
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Funkmanagement

Draadloze handzender:
Ruimtefuncties gemakkelijk
vanaf de bank met de
afstandsbediening regelen

De jaloezieën kunnen op
afstand bediend worden
met bijvoor-beeld een
handzender of vlakke
wandzender

Automatisch flexibel: De draadloze automatische schakelaar
voor de bewegingsafhankelijke
verlichtingsregeling wordt daar
bevestigd waar men dat wil – bijv.
onderaan de trap.

Funkmanagement
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Music center
Gewoon handig: het docking station in JUNG-design voor uw MP3-speler,
iPod en iPhone wordt in een inbouwdoos eenvoudig in de wand gemonteerd. Het Music-Center en de bijpassende luidsprekermodules kunnen
zowel afzonderlijk als gecombineerd worden gemonteerd. Voor een uitstekend geluid zorgen de geïntegreerde basreflexbuizen. Bovendien beschikt
het systeem over line-out-uitgangen voor de aansluiting op hifi- en multiroom-installaties. Een line-in-stereo-ingang voor externe muziek-spelers
is eveneens aanwezig. Net zoals een batterijoplaadfunctie met mini-USBaansluiting. Het Music center wordt direct op het apparaat of op afstand
via infrarood bediend.

De JUNG Radio
Muziek, nieuws of hoorspelen, zachte tonen of een krachtig geluid. Met de JUNG stereoradio
klinkt alles goed. Voor een optimale akoestiek zorgen gegarandeerd de hoogwaardige basreflexbuizen, ondersteund door een opvallende luidsprekerdynamiek. Het krachtige inbouwapparaat,
dat voor elke omgeving geschikt is, is in talrijke designs verkrijgbaar.
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Multimedia-aansluitsysteem
Multimediacomponenten behoren ondertussen tot elk interieur of het nu een full-HDbeeldscherm en de gameconsole in de woonkamer of de beamer en de lcd-monitor
op kantoor is. Om deze elektronica harmonisch met de installatie thuis te combineren,
is het JUNG multimedia-aansluitsysteem beschikbaar.

USB-lader
Geen talrijke laders meer die uw stopcontacten blokkeren! Met de USB-lader kunt u nu
centraal 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.
Past bij de overige installatie in het veelvoudige JUNG Design.
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Deurcommunicatie
Wat een mogelijkheden! De innovatieve deurcommunicatieinstallaties van JUNG verleggen de grenzen dankzij intelligente
techniek, eenvoudige handling en omvangrijke functionaliteit.
En omdat functionaliteit pas bij een aantrekkelijke uitstraling
tot uitdrukking komt, zijn de binnenstations in JUNG Design
beschikbaar. Volgens het beproefde modulaire principe is de
passende variant die exact bij de overige installatie past, snel
gevonden. En net zo snel gemonteerd en geconfigureerd.
Push-Button-programmering of ingebruikname vergemakkelijken
het werk van de installateur.
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Deurintercominstallaties
in JUNG Design
Innovatie en prachtige vormgeving: de binnenstations passen zich qua design perfect aan de aanwezige installatie
aan. Daarnaast zorgen de talrijke functies voor optimaal
comfort. Bijvoorbeeld als iemand van het gezin het huis
verlaat en voor de thuisblijvenden een kort bericht wil
achterlaten. In tegenstelling tot het gebruikelijke notitieblaadje gaat dit gegarandeerd niet verloren.

Precies in beeld. Als de bezoeker op de
deurbel drukt, wordt automatisch een foto
in het beeldgeheugen van het video
binnenstation opgeslagen.
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Deurcommunicatie

Zeker alles in het vizier. Dankzij de 130°-detectiehoek van
de geïntegreerde camera houdt dit opbouwbuitenstation de
omgeving vóór de huisdeur altijd in de gaten.

Zeer afwisselend. Het opbouw audio
binnenstation kan met diverse designafdekramen worden gecombineerd
en zo precies op de ambiance worden
afgestemd.

Absoluut hoorbaar. 15 real-sound-tonen
van het audio binnenstation Comfort
zijn als beltoon beschikbaar, terwijl
de gebruiker er zelf ook nog een kan
opnemen.

Met name bezoekers worden op
passende wijze welkom geheten.
De buitenstations van aluminium
of roestvrij staal hebben niet
alleen een bijzonder elegante uitstraling, maar zijn ook nog eens
extreem robuust. Zo blijft de
goede indruk tijdens de ontvangst
lang behouden.

Voor het gehele gezin. Met vier
beltoetsen krijgt ieder lid van het
gezin met dit inbouwbuitenstation
zijn eigen beltoon.

Deurcommunicatie
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Led lichttechniek

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 gevaarlijke plaatsen kan wijzen. Een laag energieverbruik en een lange levensduur garanderen
bovendien een hoog rendement.
Het programma is in vele designvarianten verkrijgbaar en omvat de volgende uitvoeringen:
een lichtsignaal met volledige achtergrondverlichting met blauwe en witte led‘s, een verkeerslichtfunctie, het waarschuwingsbord met
transparante velden en een oriëntatie-armatuur
alsmede een wandcontactdoos met lichtuitval
naar onder.

Nieuw in het assortiment:
De led leeslamp voor
wandinbouw. Het apparaat
wordt aangestuurd in twee
trappen via een serieschakelaar; bij maximale lichtsterkte zijn alle 12 led‘s
ingeschakeld.

LED
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Led lichttechniek

Vrij

Vrij

Bezet

Bezet

Led lichttechniek
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LED
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Het JUNG 2-draadssysteem

Sensormodule

Grote functionaliteit in minimale ruimte

Gevoelig voor lichte aanraking

Van de eigen woning tot aan kantoren en hotels is een moderne systeemoplossing
beschikbaar, waarmee zelfs complexe functies met zeer weinig installatiewerk kunnen
worden gerealiseerd. Net zo flexibel is JUNG 2-draadssysteem bij veranderingen achteraf.
In het 24-V-systeem kunnen de verlichting, jaloezieën en rolluiken via relais- en dimstations
volledig individueel worden geregeld. Zeer goed: met slechts de tasters of sensormodule
kunnen meerdere functies parallel worden geregeld.

Met dit innovatieve onderdeel wordt de schakelaar omgetoverd in een vormgevingselement.
Naar wens kan op de voorkant bijvoorbeeld een foto van de ruimte, symbolen of ook gewoon
alleen tekst worden aangebracht. Verder is de sensormodule met zijn goed doordachte concept
eenvoudig te bedienen. De 16 sensorpunten op het oppervlak kunnen tot acht actieve schakelingen worden gecombineerd. Een korte aanraking is voldoende om de gewenste functie in te
schakelen. Daarna gaan de rolluiken direct omhoog of omlaag en wordt het licht geschakeld of
gedimd.

2-draadssysteem

2-draadssysteem
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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. Met het KNX-systeem is de toekomst nu al verkrijgbaar. Hij
verandert het gebouw in een netwerk van met elkaar communicerende
apparaten en regelt als bijna vanzelf verlichting, airconditioning, beveiliging
en multimedia. Een uitstekende prestatie, waardoor trouwens ook het
energieverbruik en daardoor de exploitatiekosten worden verlaagd.
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Intuïtieve bediening
Vele functies in huis en een eenvoudige, logische handling horen bij JUNG bij elkaar. Het toekomstgerichte KNX-systeem zorgt door zijn centrale, intuïtieve bedieningsmogelijkheden voor afzonderlijke
ruimtes of het gehele huis altijd voor een optimale functionaliteit. Zo heeft elke gebruiker altijd ter
beschikking die aan zijn eisen voldoet. Betrouwbaar en eenvoudig te bedienen.
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KNX
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App „Smart Remote“
Onafhankelijkheid onderweg ervaren
De JUNG App „Smart remote“, in combinatie met de Facility Pilot software,
tovert de iPhone, iPad of iPod touch om in een afstandsbediening voor thuis.
En zo werkt dat: download de applicatie gratis vanaf de iTunes Store naar
het apparaat en u kunt direct alle functies van een KNX-installatie mobiel en
comfortabel bedienen. Of het nu om verlichting, jaloezieën, temperatuur of
multimedia-installatie gaat – via de intuïtieve interface kan alles eenvoudig
worden geregeld. Op www.jung.de kunnen de „Smart Remote“-modules
voor de connectie met de KNX-besturing worden gedownload. Op dezelfde
website kunnen de bedieningspagina’s ook indivi-dueel worden vormgegeven.
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KNX

KNX
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Multirooming
Vandaag de dag wordt muziek overal thuis afgespeeld. Daarvoor zorgt de software „Facility-Pilot“.
Dit multitalent maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in de keuken naar de radio te luisteren, in de
woonkamer van een concert te genieten, in de werkkamer naar het nieuws te luisteren en in de
kinderkamer een spannend hoorspel te beluisteren – helemaal zoals u dat graag wilt. Muzieknummers en volume worden in de afzonderlijke ruimtes via de Smart-Controls of via de Ruimtecontrollers geregeld en bovendien op de displays weergegeven.
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Smart-Metering
Het energieverbruik onder controle

Rheinland LO3 Grundstücksgesellschaft mbH

Niet alleen vanuit milieu-oogpunt, maar ook qua
rendement wordt het onderwerp Efficiënt energiegebruik steeds belangrijker. JUNG heeft op de uitdagingen ingespeeld en biedt met de software
„Facility-Pilot“ een intelligent energiemanagementsysteem. Door continue detectie en visualisatie
van het elektriciteits-, water- en gasverbruik kunnen de gebouwfuncties effectief worden geregeld,
kan het energiegebruik worden geoptimaliseerd
en kunnen de bedrijfskosten worden verlaagd.
Daardoor kan een energiebesparing van maar
liefst 15%* worden bereikt.

Veiligheid
Thuis alles onder controle
Om met een goed gevoel uw huis te kunnen verlaten, is een intelligent veiligheidssysteem een zinvolle investering. Want een waakzame oppasser ontgaat niets. Zijn de ramen en deuren werkelijk
gesloten? Het systeem controleert dit precies en slaat natuurlijk direct alarm als iemand probeert in
het gebouw in te breken. Met de ingebouwde camera kan bovendien het gehele perceel worden
bekeken. Het complete alarm- en bewakingssysteem regelt u comfortabel met behulp van de KNXbedieningselementen. Zoveel professionaliteit zorgt gegarandeerd voor een goede nachtrust – ook
als u niet thuis bent.
*Bron: „Einsparpotenziale Energiemanagement, Auswertung relevanter nationaler und internationaler Studien und Expertenbefragungen, Kostenersparnis durch
Visualisierung des Verbrauchs”, Informatie: ZVEI, januari 2010
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100 jaar JUNG
De vooruitgang gaat door
Toen Albrecht Jung in 1912 zijn bedrijf oprichtte, had hij een duidelijk concept voor
ogen. Hij wilde met zijn ideeën de toekomst mede vormgeven en als ‚pacemaker‘
voor de toekomst fungeren. Een doelstelling die tot op heden de bedrijfskoers
bepaalt. Zo zit de 100-jarige bedrijfsgeschiedenis vol met innovaties op het gebied
van techniek en design, innovaties waarvan er al vele tot tijdloze iconen zijn geworden.
Deze traditie zal worden voortgezet.
1912 Eerste JUNGbedrijfsgebouw in Schalksmühle

1941 Oprichting van het filiaal in Lünen

1940 Werktuigbouw in
Schalksmühle

1950 Stopcontacthalfautomaat

1985 JUNG-hoofdkantoor in de
Volmestraße, Schalksmühle

Het hoofdkantoor vandaag de dag

1960’s nieuwe productielocatie in Luenen

De fabriek in Lünen vandaag de dag

Verder denken
Duurzaamheid als principe
Bij JUNG vormt het denken in generaties een vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Om duurzaam
succes te kunnen hebben, zijn doorzettingsvermogen en een vooruitziende blik absoluut noodzakelijk.
Daarom heeft JUNG gekozen voor een strategie van duurzaamheid, die het beproefde en bewezen
bewaart zonder zich voor het nieuwe af te sluiten. Een van de uitgesproken doelstellingen is bijvoorbeeld om met goed doordachte apparaten en systemen een actieve bijdrage aan duurzaam bouwen
te leveren. Momenteel is het bijvoorbeeld al mogelijk om met ondersteuning van krachtige KNXtechniek een efficiënt energiemanagement te realiseren.

Made in Germany
Veeleisende kwaliteit
Sinds de oprichting van het bedrijf produceert JUNG vanuit een innerlijke overtuiging in Duitsland.
Een verstandige beslissing, zoals steeds weer blijkt. Want de naam JUNG wordt overal ter
wereld gewaardeerd als garantie van technische kwaliteit, prestatie en uitstraling. Extra gewicht
krijgt deze duidelijke adhesiebetuiging voor het thuisland met het officiële TÜV-certificaat „Made
in Germany“.
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100 jaar JUNG

Sinds het voorjaar van 2011 is de firma JUNG onderscheiden met het keurmerk „Made in Germany“. Hiermee biedt TUV NORD een gecertificeerd
bewijs van herkomst, dat staat voor bijzondere producteigenschappen
als betrouwbaarheid, lange levensduur, innovatief vermogen en hoogwaardige kwaliteit. De producten JUNG staan dan ook garant voor kwaliteit in techniek, prestatie en design. Uitgangspunten die onze klanten over
de hele wereld op waarde weten te schatten.

100 jaar JUNG
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Germany

Voorzien van het
kwaliteitskeurmerk
„Made in Germany“
van TÜV NORD.

Tel.+49 2355 806-553
Fax+49 2355 806-254
mail.vka@jung.de
www.jung.de

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

voor België:

Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
B-9800 Deinze
Tel.: +32/09/3818500
Fax: +32/09/3818501
info@stagobel.be
www.stagobel.be

www.elux.nl

