Intelligente sturing van uw woning
Uw woning comfortabel en optimaal gericht op de toekomst

Het KNX systeem
Laat de toekomst binnen
Het doel van moderne en toekomstgerichte gebouwtechniek vandaag de dag is om woon- en werkomgevingen intelligent te sturen en daarbij rekening te houden met individuele, persoonlijke woonwensen. Daarbij zijn
van belang: comfort, veiligheid, energiebesparing en uitstraling. Met het JUNG KNX systeem heeft uw woning
een netwerk van met elkaar communicerende apparatuur en wordt verlichting, klimaatbeheersing, veiligheid
en multimedia als vanzelf geregeld. Bovendien kan het energieverbruik worden geoptimaliseerd en kunnen de
kosten worden beperkt.

Als uw woning met u meedenkt
Eén systeem voor veiligheid, comfort en energie-efficiëntie.

Tijdsturing
Licht, temperatuur, zonwering en huishoudelijke apparatuur automatisch
sturen en het gunstigste stroomtarief
benutten.

Veiligheid
Melding bij gevaar: inbraak, brand, rook,
gas en water.

Klimaat
Prettig klimaat: ventilatie, verwarming
en jaloezieën werken intelligent samen.

Verlichting
De verlichting individueel regelen en
zo voor elke situatie de juiste sfeer
creëren.

Jaloezieën
Jaloezieën en rolluiken naar wens
op- en neer sturen of automatisch,
afhankelijk van lichtsterkte, tijd en
behoefte.

Verwarming
De gewenste temperatuur en energie
besparen met individuele verwarmingsregeling voor elke ruimte.

Zonwering
Met wind-, lichtsterkte- en regensensoren wordt zonwering naar behoefte
gestuurd.

Vakantie
Door aanwezigheidssimulatie met tijdafhankelijke sturing van verlichting en
jaloezieën lijkt uw woning ook tijdens
uw vakantie bewoond.

Ventilatie
Met gecontroleerde woonruimteventilatie altijd frisse lucht: ramen en deuren
automatisch openen en sluiten of ventilatie schakelen.

Energiemanagement
Het eigen verbruik visualiseren, potentiële
energiebesparing herkennen en benutten.
Automatisch het gunstigste stroomtarief
kiezen en ketel sturen naar behoefte.

Visualisatie
Bij het verlaten van het gebouw of bij
het slapen gaan verzekeren dat alle
ramen en deuren gesloten zijn en alle
apparatuur uitgeschakeld is.

Audio
Met multiroom audio in elke ruimte
individuele muziek beluisteren.

Intuïtieve bediening
Multifunctionaliteit kinderlijk eenvoudig
Veel functies in uw woning staan overzichtelijke bediening niet in de weg. Door centrale bediening en intuïtieve
bedienmogelijkheden in elke ruimte is optimale functionaliteit gewaarborgd. Elke bewoner of gebruiker heeft
altijd de mogelijkheid van individuele bediening. De techniek is ondergeschikt en past zich aan aan de actuele
behoefte. Op het JUNG KNX systeem kunt u, ook in dit opzicht, vertrouwen.
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Verlichting en jaloezieën
Altijd de juiste sfeer
Creëer voor uzelf en uw gasten voor elke gelegenheid de passende stemming met
aangepaste verlichting in iedere ruimte! Een romantisch avondje met zijn tweeën,
een feestje met vrienden, een formeel zakendiner of u alleen met een goed boek
- met de automatische sturing van verlichting en jaloezieën schept u niet alleen de
juiste sfeer maar bespaart u ook nog 40 tot 60% energie*.

*Bron: energie-efficiëntie met KNX en Smart Metering met KNX, uitgever: KNX.org
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Ruimtetemperatuur
Behaaglijkheid
De ideale temperatuur is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Met de juiste temperatuur schept
u een behaaglijke omgeving. Daarbij zorgt de flexibele regeling van verwarming, ventilatie en koeling
ook voor een gezond leefklimaat. Alleen al met automatische sturing van de ventilatie bespaart
u bijvoorbeeld al tot 45% energie*.

*Bron: literatuuroverzicht: „Energiebesparingspotentieel door moderne elektrotechnische installatie“, ZVEI e.V., oktober 2007.

JUNG App „Smart Remote“
KNX functies mobiel aansturen

De JUNG App „Smart Remote“ kunt u gewoon
downloaden via de iTunes-Store. De App bevat
een voorbeeldproject met twee visualisatiepagina‘s (landscape en portrait). Tegen betaling
kunnen uitgebreidere licenties verkregen worden

Met de JUNG App „Smart Remote“ in combinatie met de Facility Pilot software stuurt u comfortabel en mobiel

voor een onbegrensd aantal pagina‘s.

alle functies in een KNX-installatie - van verlichting, jaloezieën en temperatuur tot aan multimedia-installaties.
Dankzij „Smart Remote“ maakt u zo uw iPhone, iPad of iPod touch tot multifunctionele afstandsbediening.

Met de intuïtieve bediening van „Smart Remote“ regelt u ruimte- en multimediafuncties comfortabeler
dan ooit: de toepasselijke lichtscènes voor het diner, een behaaglijke temperatuur in de woonkamer of
uw favoriete muziek in elke kamer - gemakkelijk bediend met de iPad, iPhone of iPod touch.

Multirooming
Muziek waar u maar wilt
wonen

slapen

Als u in uw woning multiroom audio wilt toepassen, dan is de Facility Pilot software de juiste
keuze. Daarmee kunt in de keuken de radio laten spelen, in de woonkamer een klassiek concert, in uw werkkamer nieuwsberichten en in de kinderkamers een hoorspel - precies zoals het
u uitkomt. Voor bediening in de ruimtes zelf gebruikt u gewoon het Color Touchpanel of een
Ruimtecontroller. Zo heeft u overal de mogelijkheid om de track en het volume naar believen
te kiezen. Via het display kunt u zien wat er gebeurt.

LAN (ook draadloos)
KNX
keuken

badkamer

Dankzij de XPL interface in de
Facility Pilot software kunt u de
muzieksturing bijvoorbeeld van een
Logitech® Squeeze Center 7.0™
direct met de KNX-wereld in verbinding stellen.
PC met all-in-one NAS server met
Logitech® Squeeze-center™

draadloze router

Energie-efficiëntie
U verdient het dubbel en dwars terug
De verantwoording om spaarzaam om te gaan met energie ligt bij ieder mens persoonlijk. Daarbij is het belangrijkste streven om het milieu te sparen - maar ook economische aspecten spelen een steeds belangrijkere rol. De
Facility Pilot software maakt intelligent energiemanagement mogelijk van alle verbruikers: door continu gegevens
te verzamelen en te visualiseren van verbruikswaarden van stroom, water, gas etc. kunnen de gebouwfuncties
effectief gestuurd worden, kan het energieverbruik geoptimaliseerd worden en de bedrijfkosten gereduceerd
worden. Door zo‘n visualisatie alleen al bereikt u een energiebesparing tot 15%*.
* Bron: besparingpotentieel energiemanagement, analyse van relevante nationale en internationale studies en deskundigen onderzoek, kostenbesparing door visualisatie van het verbruik, informatie: ZVEI, januari 2010

Het verbuik van stroom, gas, water etc. kunt u bijvoorbeeld grafisch tonen aan de hand van
duidelijk opgebouwde grafieken - ook over een langere periode, zoals meerdere maanden
of jaren.

Veiligheid
Zo kunt u rustig slapen
Om met een gerust hart het huis te kunnen verlaten, is een intelligent veiligheidssysteem van
groot belang. Daarmee houdt u de controle in handen, u kunt zien (en bewerkstelligen) dat
ramen en deuren werkelijk gesloten zijn, camerabeelden van het terrein worden getoond en
u wordt direct gewaarschuwd als iemand probeert bij u in te breken. Het complete alarm- en
bewakingssysteem wordt eenvoudigweg gekoppeld aan de KNX installatie. Zo kunt u inderdaad
rustig slapen - ook als u niet thuis bent.
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Zo brengt u afwisseling in uw woning

Elegantie in vorm en kleur
Flat Design valt op door zijn
De KNX componenten in de tijdloos vormgegeven

De KNX bedienpunten zijn verkrijgbaar in vele JUNG programma‘s, waaruit u vrij kunt kiezen.

bijzonder vlakke vormgeving.

programma‘s van de LS range danken hun kracht aan

Hierbij staan de A- en CD-programma‘s voor modern design, die de actuele tijdsgeest weer-

Voor montage kan een regu-

de heldere vormgeving, terughoudende kleurstellingen

spiegelt. Dankzij de talrijke kleur- en materiaalvarianten alsmede de elegante vormgeving

liere inbouwdoos gebruikt

en tijdloze elegantie. Flat Design zorgt met zijn vlakke

kunnen alle wensen worden ingewilligd.

worden.

bouwvorm en zijn nagenoeg vlakke montage op de
wand voor een luxueus uiterlijk. U kunt hierbij kiezen
uit hoogwaardig metalen uitvoeringen of kunststof.

Laser of Print labeling

CD 500 in alpin wit,
ook verkrijgbaar in wit,
lichtgrijs, grijs en zwart

CD plus in alpin wit met
applicatie-element in
blauwmetallic, er zijn nog twee
andere kleuren voor de ramen
en 12 andere kleuren voor de
applicatie-elementen

Laat tastersoppervlakken door
JUNG laseren of printen met
symbolen of teksten. Meer
informatie vindt u op
vwww.jung.nl.

Flat Design
in origineel aluminium

Flat Design
in antraciet, gelakt aluminium

Flat Design
in alpin wit, ook verkrijgbaar
in wit, zwart en lichtgrijs

Flat Design
in origineel roestvrij staal

De LS range is verkrijgbaar met vlakke tasters of met gewone tasters.
Hier ziet u enkele voorbeelden.

AS 500 in alpin wit,
ook verkrijgbaar in wit

A creation glas in blauwgrijs,
afdekking in alpine wit;
glazen ramen ook in rood, zwart,
mat wit, alpin wit en spiegelglas
verkrijgbaar en daarnaast nog in
drie kunststof varianten, zwart,
alpin wit en gelakt aluminium

A 500 in aluminium gelakt
kunststof, ook in alpin wit
en zwart

A plus in aluminium met glanzend
chroom, afdekking ook in alpin wit
verkrijgbaar, verdere raamkleuren
aluminium, blauw en antraciet,
vrij te combineren

LS 990 kunststof in alpin
wit, ook verkrijgbaar in
wit, zwart en lichtgrijs

Edelstaal,
origineel roestvrij staal

Aluminium,
origineel aluminium

Antraciet,
gelakt aluminium

Glanzend Chroom,
verchroomd metaal

Bedienpunten met display
Functionaliteit en intuïtieve bediening
Met de compacte Ruimtecontroller
stuurt u de temperatuur, verlichting
en jaloezieën gemakkelijk via de drie
grote bedienvlakken. Het geïnverteerde display geeft de temperatuur
en de andere functies weer.

Met de Smart Displays, de Ruimtecontrollers en de compacte Ruimtecontrollers staan bedienpunten met display
ter beschikking voor comfortabele bediening van de woonfuncties en multimedia functies. Met de verschillende
maatvoeringen zijn zij toepasbaar voor verschillende doeleinden - als complete bediencentrale op een centraal
punt in huis of als klein bedienpunt voor een enkele ruimte. Zij worden allen intuïtief bediend via een touchscreen

KNX Ruimtecontroller in Flat Design,
uitgevoerd in het programma
Edelstaal; ook verkrijgbaar in origineel Aluminium, Antraciet (gelakt
aluminium) en de kunststofuitvoeringen in wit, alpin wit en lichtgrijs.

of vlakke tasters. Een modern design en hoogwaardige materialen zijn ook hier vanzelfspekend.
Touch PC's "Smart Pilot"

Color Touch Panel

De nieuwe breedbeeld Touch PC‘s hebben voorgeïnstalleerde Facility Pilot software en zijn verkrijgbaar in drie verschillenden maten.

Het KNX Color Touch Panel IP is een meld- en bedientableau voor het regelen van alle functies in de woning met een 14,5 cm (5,7“) kleuren touchscreen
met een paginaverhouding van 4:3. Naast de doordachte besturingssoftware heeft dit panel ook een TCP/IP aansluiting voor locale - dan wel externe
netwerken. Design afdekramen voor dit panel zijn er in glas, roestvrij staal en aluminium.

Touch PC‘s „Smart Pilot“ 9
beeldschermdiagonalen

470 mm (18.5“)

396 mm (15.6“)

256 mm (10.1“)

Voor de Smart Pilot met geïntegreerde visualisatiesoftware „Facility Pilot“ zijn er twee verschillende designramen van glas met aluminium
in wit of zwart. Er zijn verschillende beeldschermgrootten met breedbeeldformaat 16:9 met de volgende beeldschermdiagonalen:
256 mm/10,1“ (resolutie: WSVGA 1024 x 600 pixels),
396,2 mm/15,6“ (resolutie: WXGA 1366 x 768 pixels) en
470,1 mm/18,51“(resolutie: WXGA 1366 x 768 pixels).

De 9“ Smart Pilot Touch PC heeft een geïntegreerde 1,3 Mp kleurencamera, een microfoon en een luidspreker. De bediening en visualisatie van
gebouwfuncties vinden plaats via het kleuren touchscreen met een beeldschermdiagonaal van 229 mm en een paginaverhouding van 16:9. De
software Facility Pilot is al voorgeïnstalleerd. U kunt kiezen tussen de elegante designramen in glas, aluminium of roestvrij staal. Deze Touch PC is
in te bouwen in een bestaande Color Touch Panel behuizing en is hierdoor de ideale oplossing voor het upgraden van een bestaande installatie.

Beleef zelf de sprekende voordelen
van het intelligente JUNG KNX
systeem in een online woonhuisanimatie op:
www.smart-housing.nl
Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.hateha.nl en www.
jung.nl. Ook kunt u advies opvragen
omtrent gekwalificeerde KNX installateurs via onderstaande gegevens.
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