
De eenvoudige 
weg naar comfort

JUNG Funkmanagement



Wees flexibel - met radiografische 
afstandbediening 
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Radiografische observer:  
reageert op verplaatsing van 
warmte en schakelt de buiten- 
verlichting 

Handzender: gemakkelijk bedienen 
vanaf de bank, voor alle functies

Vlakke wandzender: kan zonder inbouw-
doos geplaatst worden op stucwerk, 
hout of glas en stuurt comfortabel de 
verlichting en de zonwering

Afdekking met radiografische ontvanger  
voor jaloezieën: op afstand jaloezieën aan-
sturen en lamellen verstellen met één druk  
op de afstandbediening. Handbediening  
op de taster is ook mogelijk. 

Radiografische universeelzender 
met seriewip: schakelen, dimmen en 
jaloezieën bedienen met een enkele 
bedienunit in JUNG design  

Radiografische actor: „verdwijnt“  
onder de afdekking en schakelt  
de plafondverlichting

Inbouw dimactor universeel:  
comfortabel schakelen en  
dimmen van bedlampjes

Radiografische dimactor:  
voor inbouw in plafond, voor  
het dimmen van verlichting

Radiografische REG-actor: met 
radiografische ontvanger om 
„onzichtbaar“ in de meterkast te 
plaatsen

Radiografisch actor: voor het scha-
kelen van verlichting. Ideaal voor 
inbouw in verlaagde plafonds

Actoren ontvangen een radiogra-
fisch signaal van een bedienpunt 
en sturen dan verlichting of jaloe-
zieën aan. 

Taster met radiografische ontvan-
ger: schakelen, dimmen en licht-
scènes 

Automatische schakelaar: deze ener- 
giebesparende verlichtingsturing 
wordt bij de ingang geplaatst en  
reageert op beweging  

Tussenstekker radiografische dimmer: 
perfect voor het dimmen van staande 
lampen

Zenders (vaak: „bedienpunten“) sturen 
een radiografisch signaal naar ontvan-
gers in de actoren 

Verlichting en zonwering: alles comfortabel radiografisch gestuurd. Ook het installeren van Funkmana- 
gement is kinderlijk eenvoudig – er hoeven geen kabels aangelegd te worden voor de bedienpunten,  
zodat er ook niet gefreesd en gehakt hoeft te worden om de bedienpunten aan te leggen. Hierdoor is 
Funkmanagement ook ideaal voor aanpassingen achteraf. Alhoewel extra componenten altijd achteraf 
toegevoegd kunnen worden, gaat het bij Funkmanagement niet slechts om individuele oplossingen maar om 
een doordacht systeem waarbij alle componenten op elkaar afgestemd zijn. Zo worden de functies in  uw 
hele woning eenvoudig aangestuurd – comfortabel, flexibel en zonder beperkingen.        

Het systeem voor 
nieuwbouw en verbouw
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Sfeervolle verlichting
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Verlichting  
schakelen en dimmen

Automatisch en slank: de 
radiografische automatische 
schakelaar schakelt de ver-
lichting bewegingsafhanke-
lijk. Hij kan draadloos daar 
worden geplaatst, waar hij 
nodig is – bijvoorbeeld in hal, 
toillet of trappenhuis.

Creëer steeds weer een passende sfeer met individuele en radiografische sturing van uw 
verlichting in iedere ruimte. Of het nu gaat om een romantische dinertje met zijn tweeën, 
een gezellig avondje met vrienden of een avondje alleen met een boek – met de radiogra-
fische componenten van JUNG Funkmanagement plaatst u elke gebeurtenis in de juiste 
sfeer.

In vogelvlucht:
· verlichting flexibel schakelen of dimmen via hand- of wandzender of eenvoudigweg  
 automatisch 

· eenvoudige installatie – onafhankelijk van voedingskabels en ruimtelijke beperkingen

· sfeer creëren met passende lichtscènes 

Daar waar nodig: de vlakke 
wandzender kan zonder inbouw- 
doos worden bevestigd waar hij 
nodig is op stucwerk, glas of 
hout. Voor comfortabel sturen 
van verlichting, jaloezieën en 
rolluiken. 

Sfeermaker: de universele inbouw-
dimmer ligt onzichtbaar op plafond 
of in inbouwdoos en dimt wand- of 
plafondverlichting passend bij uw 
stemming. 

Flexibele oplossing: de tussen-
stekker is uitstekend geschikt 
voor het schakelen en/of dimmen 
van staande lampen. Geen op 
zichzelf staande oplossing, maar 
onderdeel van het systeem. 

Afstandbediening voor thuis: met de handzender bedient u de verlichting  
gemakkelijk vanaf elke gewenste plek - bijvoorbeeld vanuit uw luie stoel.   

Informatie over het          
sturen van verlichting

98



Zonwering naar wens
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Informatie over het                
sturen van jaloezieën

Jaloezieën en  
rolluiken bedienen
Meer wooncomfort voor u, meer bescherming voor uw woning: Stuur uw jaloezieën en 
rolluiken radiografisch, flexibel en geheel naar wens! Zo wordt niet alleen uw interieur  
beschermd tegen teveel zonlicht, u kunt met de radiografisch schakelklokken ook tijdens  
uw vakantie uw aanwezigheid simuleren. Voor een veilig gevoel!   

Aanwezigheidssimulatie:
met de radiografische universele 
zender en timer programmeert 
u de rolluiken zodanig, dat uw 
woning tijdens uw afwezigheid 
bewoont lijkt. 

Deze motorsturing met 
afdekking met radiogra-
fische ontvanger kunt u 
vanaf de bank met de 
afstandbediening aan-
sturen. Handbediening is 
ook mogelijk. 

Klein en praktisch: de 
handzender „Mini“ kunt u 
overal in huis meenemen – 
en vandaaruit gemakkelijk 
jaloezieën, rolluiken of de 
garagedeur bedienen. 

In vogelvlucht:
· rolluiken en jaloezieën comfortabel en flexibel bedienen, ook centraal

· eenvoudige installatie –  onafhankelijk van voedingskabels en ruimtelijke beperkingen

Compact: dankzij zijn com-
pacte bouwvorm kan deze 
radiografische jaloezie-actor 
in de bestaande rolluikkast 
worden ingebouwd. Hier 
ontvangt hij uw radiografisch 
verzonden signaal van hand- 
of wandzender. 
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Voor JUNG Funkmanagement is geen software nodig om het systeem in gebruik te nemen. Alle   
zenderkanalen kunnen met een druk op de knop in de gewenste ontvangers worden ingeleerd.    
Later weer uitleren en opnieuw inleren als u de instellingen wilt wijzigen, verloopt op dezelfde wijze.  

Eenvoudig in gebruik 

De Homecontroller geeft u extra mogelijkheden voor comfortabele en/
of automatische bediening van alle  radiografische componenten. 

1. Bij het verlaten van de woning regelt de Homecontroller na één druk op de knop dat alle 
(gewenste) verlichting uitschakelt en dat eventueel jaloezieën of rolluiken sluiten, waarbij  
een loopverlichting kan blijven branden. Bij binnenkomst kan dit vice versa verlopen.  

2. Aanwezigheidssimulatie tijdens uw korte of langere vakanties geeft de buitenwereld de 
indruk dat u thuis bent. 

3. Vanaf de Homecontroller kunt u lichtscènes afroepen in de hele woning, onafhankelijk van 
de lichtscènes van de afstandbedieningen.        

Alles onder controle

Informatie over centrale bediening                           
met de Homecontroller 

Wandzender: op de wandzenders 
kunnen lichtscènes worden vastge-
legd, zoals  bijvoorbeeld „alles uit“ 
bij het verlaten van de woning.

Lichtscènes

Handzender Comfort: gebruik de 5 
lichtscèneknopjes op de handzender 
voor 5 verschillende situaties die 
regelmatig voorkomen, en waarbij 
lampen in de zelfde stand gedimd 
moeten worden, zoals een scène 
voor „dineren“, een scène voor  
„TV kijken“ e.d.

Maakt het uzelf nog gemakkelijker door gebruik te maken van lichtscènes. Hiervoor zijn, naast het gebruik 
van de Homecontroller, nog een aantal andere mogelijkheden, zoals de Handzender Comfort en de wand-
zenders.

ingang

trap

daktuin

zolder
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Informatie over het 
sturen van verlichting

Ook voor het buitenterrein bewijst Funkmanagement zijn diensten: afhankelijk van  
beweging en de lichtsterkte in de omgeving wordt de verlichting bij ingang of tuinpad  
automatisch aangeschakeld, wanneer dat nodig is. Dat is niet alleen veiliger en  
comfortabeler voor u en uw bezoek, het bespaart ook energie. Daarbij kunt u de  
verlichting natuurlijk ook handmatig vanuit huis schakelen met een hand- of wand-
zender. 

In combinatie: op de radiografische schakeleenheid kan de tijdsduur 
worden ingesteld waarop de verlichting in- of uitgeschakeld blijft. Handig 
bijvoorbeeld bij een tuinfeest, als er voor langere tijd meerdere mensen 
bijeen zijn. 

Radiografische observer: hiermee geeft u uw bezoek een warm welkom en 
bespaart u bovendien energie. De observer schakelt de verlichting aan of uit 
afhankelijk van verplaatsing van warmte (ofwel mensen) en de lichtsterkte in 
de omgeving. 

Buitenverlichting voor 
het juiste moment

In vogelvlucht: 
· buitenverlichting radiografisch en automatisch sturen voor meer  
 veiligheid en comfort 

· eenvoudige installatie – onafhankelijk van voedingskabels, dus daar te plaatsen  
 waar nodig. 
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Radiografische 
raamzender

KNX

Wandzender  
„Standaard“

Wandzender  
Vlak

Radiografische 
handzender standaard

Radiografische handzender 
comfort met 5 lichtscèneknopjes 

en een master dimknop

Tastafdekking met radiografische 
ontvanger voor basisunits 

uit lichtmanagement

Radiografische 
1 – 10 V stuureenheid 

Radiografische universeeldimmer

Radiografische 
actor

Radiografische actor EB  
schakelaar / pulsgever

LichtsturingREG-componenten

Ontvangers

Jaloezie- en rolluiksturing

Radiografische 
observer 180°

Radiografische 
aanwezigheidsmelder

Radiografische 
handzender “Mini“

Homecontroller

Radiografische universele 
snoerdimmer

Radiografische 
jaloezie-actor

Motorstuureenheid met 
afdekking JM met 

radiografische ontvanger

Radiografische tussensteker 
– universele dimmer

Radiografische 
multifunctionele zender

Radiografische 
universeelzender

Versterker (repeater)Montage in inbouwdozen

Wandzenders / Automatische schakelaar

Aansluiten op REG-componenten 

Observers Raamcontact

Handzenders Centrale sturing

Zenders

Funkkop REG Antenne

Automatische schakelaar 
Vlak

Radiografische 
universeeldimmer

Radiografische 
schakelactor REG 

1-kanaals

Radiografische  
jaloezie-actor REG

Radiografische 
1 – 10 stuureenheid 

REG

Radiografische 
schakelactor REG 

4-kanaals

Radiografische universeeldimmer, 
4-kanaals

Radiografische 
universeeldimmer-

REG

KNX buskoppeling met afdekking 
met radiografische ontvanger

Radiografische 
schakeleenheid
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Opbouwbehuizing Tussenstekerbehuizing

JUNG Funkmanagement  –  de componenten



JUNG producten zijn uitsluitend verkrijg-
baar bij uw elektrotechnisch installatie-
bedrijf.  

Voor JUNG dealers, dan wel meer infor-
matie 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

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

JUNG is partner van:

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

Tel. +49 2355 806-0 
Fax +49 2355 806-204 
kundencenter@jung.de                              
www.jung.de                                                   




