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Qualität aus deut-
scher Fertigung

Productie en magazijnen in Lünen Directie, scholingscentrum en productie in Schalksmühle  

Kwaliteit van Duitse makelij:                                                                         
Het TÜV NORD teken verschaft zekerheid 

Sinds de invoering in de afgelopen eeuw heeft „Made in Germany“ zich tot 
een internationaal erkend keurmerk ontwikkeld, dat staat voor bijzondere pro-
ducteigenschappen als betrouwbaarheid, lange levensduur en hoogwaardige 
kwaliteit. Tot voorkort kon iedere fabrikant dat begrip gebruiken, omdat deze 
verklaring niet beschermd was. Dit is nu echter anders.    

Met het nieuwe keurmerk „Made in Germany“ biedt TÜV NORD nu een gecerti-
ficeerd bewijs van herkomst. Dit officiële attest verschaft zekerheid en dient als nuttige oriëntatiehulp bij 
de aanschaf van producten. 

Als toonaangevende fabrikant van elektrotechnische producten en - systemen werd de firma JUNG in 
het voorjaar van 2011 onderscheiden met dit certificaat. Directeur/eigenaar Harald Jung, die deze mid-
delgrote familieonderneming als derde generatie leidt, onderstreept de betekenis van deze certificering: 
„Tot de vaste uitgangspunten van ons bedrijf behoort een eenduidige inzet voor het vaderland. Sinds 
1912 produceren wij in Noordrijn-Westfalen en hebben dit nooit betreurd. De producten van het merk 
JUNG, van Duitse makelij, staan garant voor kwaliteit in techniek, prestatie en design. Uitgangspunten 
die onze onze klanten op waarde weten te schatten.  

Innovatief in techniek en design:                                                          
Het merk JUNG zet maatstaven 

Vanaf de dag van oprichting heeft JUNG de voorouderlijke locatie in Schalksmühle uitgebouwd tot 
innovatiecentrum voor moderne techniek. Aan het hoofdkwartier in Sauerland is in de loop der tijd 
een tweede productiestandplaats toegevoegd in het Westfaalse Lünen, waar zich naast de pro-
ductie van schakelaars en elektrotechnische apparatuur ook logistiek, magazijnen en de expeditie 
bevinden.   

Deze trouw aan standplaats Duitsland legde ook de basis voor het internationale bedrijfssucces. 
Niet in het minst heeft de geloofwaardige kwaliteitsbelofte „Made in Germany“ ertoe bijgedragen, 
dat JUNG is uitgegroeid tot een gewilde global player. Ondertussen worden JUNG artikelen in meer 
dan 50 landen verkocht.   

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten staat het nut voor de klant altijd voorop. Daarom wordt 
er allereerst aan gewerkt, met behulp van innovatieve technologieën en verbeterde materialen, 
om meer toepassingsgebieden te ontsluiten en buitengewone designoplossingen te realiseren. 
Tegelijkertijd moeten de artikelen en systemen aan de steeds groeiende eisen van de hedendaagse 
gebouwbeheertechniek voldoen, evenals aan de voortschrijdende eisen van duurzaamheid. Ook op 
dat vlak is JUNG geheel bij de tijd en zet op het gebied van gebouwbeheertechniek branchewijd 
maatstaven.    
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KNX Facility Pilot 3

De voordelen in één oogopslag: 
•  centrale visualisatie en sturing 

van de KNX functies
•  eenvoudige bediening en 

maximaal comfort door con-
textgevoelig gereedschap en 
testfuncties

• tonen van verloop van 
 processen
•  archiveren van gebeurtenis-

sen en waardenverloop

•  automatische e-mailbericht-
geving bij storing

•  kalenderprogramma met 
automatische tijdschakel-
functies  

 

    
    
   
   

Besturingssysteem: 
•  Windows 7 Home,
 Professional en Ultimate, 
 32 + 64 bit
•  Windows XP SP3, 32 bit
•  visualisatie loopt op Windows 

vanaf versie XP SP3

Het modulaire softwaresysteem JUNG Facility Pilot 3 is een intelligente oplossing voor visua-
lisatie en sturing van het KNX gebouwbeheersysteem. Met zijn doordachte modules maakt de           
Facilty Pilot 3 de bediening eenvoudiger. De software is zowel bestemd voor utiliteit als voor 
woningen. Deze nieuwe softwareversie beschikt over een eigen bibliotheek van meld- en 
bedienelementen.    

Deze zijn gebaseerd op de JUNG bedienstructuur van alle Smart Displays met het doel om de 
bediening en sturing van het KNX systeem intuïtief te laten verlopen. Zij maken een comfortabele 
visualisatie mogelijk door het gebruik van sjablonen van fabrikanten en eigen afbeeldingen. Daarbij 
accepteert de nieuwe KNX-editor volledig de ETS4 projectimport, evenals de  uitgebreide weergave 
van groepsadressen tot 16 bit. De reeds aangevangen ondersteuning van mobiele apparaten als 
de iPhone, iPad etc. wordt consequent voortgezet. 
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Er zijn drie beeldscherm-
grootten met een verhouding 
van 16:9, met de volgende 
beeldscherm diagonalen:                              
256 mm/10,1“ (resolutie: 
WSVGA 1024 x 600 pixels),       
396 mm/15,6“ (resolutie: 
WXGA 1366 x 768 pixels)  
en 470 mm/18,5“ (resolutie: 
WXGA 1366 x 768 pixels)  

KNX Smart Pilots

Voor de Smart Pilots zijn er twee verschillende elegante designramen van aluminium, in combinatie 
met zwart of alpine wit glas. 

Op de Smart Pilots (Touch PC‘s zonder ventilator) voor wandin-
bouw is een volledige versie van de Facility Pilot reeds geïnstal-
leerd. Voor visualisatie en intuïtieve sturing van de individuele 
functies beschikken de Smart Pilots over een resistief touch-
screen met de nieuwe techniek van de JUNG bedienstructuur. 
Afhankelijk van de toepassing zijn zij beschikbaar in drie ver-
schillende grootten, allen met een beeldschermverhouding van 
16:9. 

256 mm 
(10.1“)

396 mm 
(15.6“)

470 mm 
(18.5“)

Beeldschermdiagonalen 
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KNX Smart Pilot 9
Op de Smart Pilot 9 is eveneens een volledige versie van de software 
Facility Pilot geïnstalleerd. Dit KNX display apparaat zonder ventilator  
(en dus geluidsloos) voor wandinbouw heeft bovendien een geïnte-
greerde 1,3 MP digitale camera, een hoogwaardige luidspreker en een 
microfoon.  

Het sturen en visualiseren van de KNX functies gebeurt via het kleuren 
touchscreen met beeldschermdiagonaal van 228 mm/9“ met een beeld-
schermverhouding van 16:9. Met het oog op intuïtieve bediening heeft 
deze Smart Pilot ook de nieuwe, eenduidige, bedienstructuur, waarmee 
de bediening van gebouw- en multimediafuncties eenvoudiger en com-
fortabeler dan ooit is geworden.     

Elegante designramen van hoogwaardig glas, aluminium en edelstaal (RVS) staan ter beschikking voor de Smart Pilot 9.  
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De intelligente KNX techniek wordt in functionaliteit steeds uitgebrei-
der. Naast de bediening van de ruimtefuncties winnen ook  multime-
dia en „smart metering“ steeds meer terrein. Om deze veelzijdigheid 
optimaal te kunnen benutten heeft JUNG een eenduidige bedien- 
structuur ontwikkeld, die intuïtieve bediening mogelijk maakt.

Alle JUNG Smart Displays hebben deze nieuwe bedienstructuur. 
Deze is logisch opgebouwd qua functies, ruimtes en favorieten. 
Daarbij is de opbouw eenduidig vormgegeven, zodat de bediening 
bij alle displayapparaten op dezelfde wijze plaatsvindt.

Ook voor de mobiele bediening van ruimtefuncties wordt dezelfde 
eenduidige bedienstructuur gebruikt. De App „Smart Remote“ 
wordt gecombineerd met de software Facility Pilot. U kunt de 
Smart Remote App  downloaden in de iTunes store. Deze App 
maakt uw iPhone, iPad en iPod touch, tot een draadloze afstand-
bediening voor thuis.   

De intuïtieve  bedien-
structuur van JUNG

De eenduidige JUNG bedienstructuur maakt intuïtieve bediening mogelijk,                
op alle Smart Displays dezelfde filosofie.   

12 13



KNX meld- en 
bedientableau
Het nieuwe KNX meld- en bedientableau in aluminium behuizing, met 
hoogwaardig glazen front, stuurt comfortabel via 24 onafhankelijke sen-
sorvlakken het schakelen, dimmen en jaloezie- en scènefuncties. 24 RGB 
led‘s in rood, groen of blauw signaleren daarbij grenswaarde afhankelijk 
de verschillende onderdelen van de KNX installatie. Voor optimaal over-
zicht van de toegewezen functies worden verwisselbare tekststroken 
gebruikt.     

De bediening van het tableau wordt zo bijzonder eenvoudig en overzich-
telijk. Ideale toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld kantoren, conferentie-
ruimtes, hotels, restaurants en winkelbedrijven. Vanaf een centraal punt 
kan dan met behulp van een aanraking van het sensorvlak de gewenste 
functie voor alle delen van de ruimte uitgevoerd worden, zonder aparte 
schakelaars te hoeven gebruiken.  

Handig: de tekststroken voor het meld- en bedientableau kunnen geheel 
naar wens en individueel gemaakt worden - gemakkelijk online met de 
Beschriftungs- en Labelling Tool via www.beschriftungsservice.de. 
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Voor feilloze integratie in de bestaande installatie is de KNX CO2 sensor 
verkrijgbaar in de A-, LS- en CD programma‘s.  

Producteigenschappen:

•  grenswaardebewaking voor CO2-
concentratie en luchtvochtigheid

•  dauwpuntalarmering voor bijv. koelpla-
fonds en wintertuinen ter voorkoming van 
schimmel

•  twee binairingangen voor het aansluiten 
van potentiaalvrije contacten als bijv. 
relais, schakelaar en raamcontact

• logische poorten voor eenvoudige 
verknopingen 

Technische gegevens

• meetbereik CO2:
0 ... 2000 ppm

•  meetbereik luchtvochtigheid: 
10 ... 95% relatieve luchtvochtigheid

•  meetbereik temperatuur:
  -5 ... + 45 °C

KNX CO2 sensor 
Overal waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals een klaslokaal of een 
conferentiezaal, kan het CO2  gehalte in de lucht snel een kritische 
grens bereiken. Een te hoog kooldioxidegehalte belemmert niet alleen 
het welzijn van mensen, maar benadeelt ook het concentratie- en 
prestatievermogen. Al bij een waarde van 0,08% zijn aantoonbaar 
negatieve effecten zichtbaar; en zelfs de, volgens de DIN 1946, aan-
gegeven grenswaarde van 0,1% wordt bij de hermetisch gesloten 
bouw van vandaag de dag regelmatig overschreden.     

De nieuwe KNX CO2 sensor van JUNG kan dit voorkomen. Naast het 
kooldioxidegehalte meet deze sensor ook de relatieve luchtvochtig-
heid en kamertemperatuur. Zijn de ingestelde grenswaarden bereikt, 
dan wordt de vensteropener of de ventilatie-installatie ingeschakeld, 
waardoor de lucht in de ruimte weer de optimale kwaliteit krijgt waar-
bij men zich lekker voelt en kan concentreren.  

De KNX CO2 sensor kan als ook dienst doen als ruimtetemperatuur-
regelaar.

CO2
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In trappenhuizen en gangen komt deze sensorafdekking 
voor automatische schakelaars het beste tot zijn recht 
bij een montagehoogte van 2,20 meter: comfortabel en 
energiezuinig wordt de verlichting geschakeld, dan wel 
omhoog gedimd, als er personen in zijn bereik bewegen. 

Automatische schakelaar 
lenstype 2,20 m 

De nieuwe sensorafdekking voor automatische schakelaars in de vormgeving van de programma‘s 
AS 500 en A 500 biedt duidelijke voordelen. Door de speciale lenscontructie heeft de sensor een 
groot bereik, waarin ook de richting vertikaal naar beneden wordt meegenomen. De sensorafdek-
king wordt gecombineerd met een schakelend of dimmend basiselement. Bij montage op de bedoel-
de hoogte van 2,20 meter, bijvoorbeeld boven een deur, schakelt hij de verlichting daadwerkelijk bij 
de eerste stap over de drempel. Speciaal in trappenhuizen, hallen en gangen biedt deze automa-
tische schakelaar meer veiligheid.  

Deze nieuwe automatische schakelaar is verkrijgbaar in de uitvoeringen Standaard & Universeel. De 
universele uitvoering wordt eenvoudigweg ingesteld met de bijbehorende infrarood afstandbedie-
ning. Via de afstandbediening kunnen, naast schakelen en dimmen van verlichting, ook instellingen 
worden vastgelegd als automatisch bedrijf.     

De standaarduitvoering van de automatische schakelaar heeft een leerfunctie, waarmee de actuele 
omgevingslichtsterkte als lichtsterktedrempel kan worden vastgelegd. Zo biedt de automatische 
schakelaar 2,20 m niet alleen optimaal comfort, maar draagt ook bij aan een meer energiezuinige 
verlichtingsturing.

Universele automatische 
schakelaar 

Standaard automatische 
schakelaar

Infrarood                   
afstandbediening
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Multimedia-aansluitsysteem
Vandaag de dag behoren multimediacomponenten tot de vaste onderdelen van iedere inrichting, of het 
nu gaat om woningen, hotels of kantoorinrichtingen. In woonkamers worden spelconsoles en full HD 
beeldschermen aangesloten, in conferentieruimtes hangen professionele beamers en op de werkplek 
staan hoge resolutie LCD monitors. Om deze multimediacomponenten harmonisch op te nemen in de 
bestaande elektrotechnische installatie heeft JUNG nu het Multimedia-aansluitsysteem. Met de design- 
ramen uit de A- en de LS-range biedt het systeem talrijke mogelijkheden om de verschillende aansluitin-
gen feilloos met elkaar te combineren. 

Home cinema‘s en spelconsoles hebben in veel woonkamers hun vast plaats. Met het multimedia-
aansluitsysteem van JUNG worden de aansluitingen daarvoor op een centrale plek gecombineerd 
- geheel zonder „kabelwarboel“.

Ook in de alledaagse werkomgeving is het gebruik van multimediacomponenten geen uitzondering 
meer. Alle nodige aansluitingen worden op de juiste plaats in JUNG design gecombineerd.   
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Voor het aansluiten van analoge audio-
apparatuur, zoals Hifi-installaties. 

Voor het aansluiten van digitale appara-
ten voor de overdracht van hoge resolu-
tie audio- en videodata - zoals van SAT-
ontvangers of Blu-ray spelers aan een 
Plasma- of LCD-beeldscherm. 

Cinch audio HDMI

DVI Mini Jack

Aansluiting voor gelijktijdige overdracht 
van analoge en digitale videodata, zoals 
van een DVD speler naar een TV.  

Voor het aansluiten van mobiele appa-
raten, zoals MP3-spelers of mobiele 
telefoons.

USB S-Video

Voor 2.0 Highspeed-aansluiting van een 
mobiel apparaat, als computerbenodigd-
heden (muis, printer, scanner etc.) of 
digitale camera. 

Voor het aansluiten van analoge video-
apparaten, zoals DVD-spelers/recorders, 
videorecorders of -ontvangers. 

Composite video VGA

Voor het aansluiten van analoge video-
apparaten, zoals DVD spelers/recorders, 
of videorecorders/ -ontvangers. 

Analoge beeldoverdrachtstandaard voor 
de aansluiting van PC‘s en laptops met 
monitoren en beamers.
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Eén laadaansluiting voor alles: via de geïntegreerde 
netvoeding laadt u uw mobiele apparatuur met USB-
aansluiting op een centraal punt op.

De USB-laadcontactdoos wordt in een reguliere inbouw- 
doos gemonteerd. Voor feilloze integratie in de rest van 
de elektrotechnische installatie is de USB-lader zowel 
verkrijgbaar in de A-, CD- en LS-range als in AS 500 en 
SL 500. 

USB-laadcontactdoos

De nieuwe USB laadcontactdoos van JUNG maakt een einde aan de 
chaotische verzameling adapters die stuk voor stuk onnodig plaats 
innemen en verschillende contactdozen blokkeren. Mobiele telefoons, 
digitale camera‘s of MP3-spelers: de USB laadcontactdoos biedt 
een universele, centrale aansluiting voor het opladen van alle mobiele 
apparatuur met de universele USB aansluiting. De USB laadcontact-
doos is uitgerust met twee aansluitingen, zodat er twee apparaten 
gelijktijdig op één contactdoos geladen kunnen worden. Met het oog 
op de EU-richtlijnen voor standaardisatie van de USB aansluiting, 
waarmee momenteel reeds de meeste mobiele telefoons worden uit-
gerust, en waarmee in de toekomst talrijke andere mobiele apparaten 
worden uitgerust, bent u met de JUNG USB laadcontactdoos voorbe-
reid op de toekomst.

De USB-laadcontactdoos wordt in een reguliere inbouw- 
doos gemonteerd. Voor feilloze integratie in de rest van 
de elektrotechnische installatie is de USB-lader zowel 
verkrijgbaar in de A-, CD- en LS-range als in AS 500 en 

De nieuwe USB laadcontactdoos van JUNG maakt een einde aan de 
chaotische verzameling adapters die stuk voor stuk onnodig plaats 
innemen en verschillende contactdozen blokkeren. Mobiele telefoons, 
digitale camera‘s of MP3-spelers: de USB laadcontactdoos biedt 
een universele, centrale aansluiting voor het opladen van alle mobiele 
apparatuur met de universele USB aansluiting. De USB laadcontact
doos is uitgerust met twee aansluitingen, zodat er twee apparaten 

Technische gegevens:

•  met twee USB-aansluitingen type A
•  ingangspanning: AC 100 ... 240 V ~
•  uitgangspanning: DC 5 V (± 5%)
•  uitgangstroom: 2 x 700 mA of 1 x 400  mA, 

beveiligd tegen overbelasting
•  aansluiting: schroefklemmen
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Music center en luidspre-
kermodules kunnen los - of 
gecombineerd in een meer-
voudig raam gemonteerd 
worden. 

Music center Dit docking station in JUNG vormgeving voor uw MP3-speler, iPod en 
iPhone wordt gewoon met een inbouwdoos in de wand ingebouwd. 
Het Music center en de daarbij behorende luidsprekermodules kunnen 
alleen of gezamenlijk worden gemonteerd. Hoogwaardig geluid wordt 
gegarandeerd door de geïntegreerde basreflexbuizen - of u nu liever 
mono of stereo hoort.  Daarbij heeft het nieuwe Music center een line-
out uitgang, voor aansluiting van een Hifi- of multiroom installatie, en 
een line-in stereoingang voor het afspelen van externe muziekdragers 
(bijv. MP3-speler). Handig: dit docking station heeft een oplaadfunctie 
voor iPod of iPhone of een ander mobiel apparaat met een mini USB-
aansluiting, zodat u geen aparte oplader meer hoeft te gebruiken. Voor 
optimaal comfort kan de bediening naar keuze op het Music center zelf, 
via de meegeleverde infrarood afstandsbediening of rechtstreeks op de 
aangesloten MP3-speler plaatsvinden. 

De bediening van het 
Music center ver-
loopt comfortabel via 
IR-afstandbediening of 
direct op het apparaat. 
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A creation De exclusieve glazen ramen in alpine 
wit zijn verkrijgbaar in 1- tot 5-voudige  
uitvoering en bieden zo vele combina-
tiemogelijkheden. Bijpassende afdek-
kingen uit het A 500 programma zijn 
verkrijgbaar in kunststof in de kleuren 
alpine wit, aluminium (gelakt) en zwart - 
in combinatie met het alpine witte glas,  
opvallende combinaties.   

Materiaal: 
ESG veiligheidsglas uit één stuk, 
aan de achterkant bedrukt 

Het moderne programma A creation biedt uitgebreide 
keuzemogelijkheden in kleur en materiaal. De hoog-
waardige varianten van echt glazen ramen worden nu 
uitgebreid met een exclusieve variant: helder alpine 
wit vult de bestaande range van rood, blauwgrijs, 
mat wit, zwart en spiegelglas aan.  

Maatvoering ramen: 
1-voudig  84 mm x 84 mm 
2-voudig  155 mm x 84 mm 
3-voudig  226 mm x 84 mm 
4-voudig  297 mm x 84 mm 
5-voudig  368 mm x 84 mm

hoekradius  R 1,25
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Materiaal: 
ESG veiligheidsglas uit één stuk

Maatvoering ramen:  
1-voudig  115 mm x 115 mm 
2-voudig   186 mm x 115 mm 
3-voudig   257 mm x 115 mm 
4-voudig   328 mm x 115 mm 
5-voudig   399 mm x 115 mm

hoekradius  0,5 x 45

De hoogwaardige glazen ramen in alpine wit en zwart staan ter 
beschikking in 1- tot 5-voudige uitvoering en bieden talrijke com-
binatiemogelijkheden. Passende afdekkingen zijn te vinden in de 
programma‘s Edelstaal, Aluminium, Antraciet, Glanzend Chroom, 
Goud en Goudkleurig en in kunststof in de kleuren alpine wit, wit, 
lichtgrijs en zwart. In combinatie met het geraffineerde glas bieden 
zij elegante combinaties.    

Het exclusieve programma LS plus staat bekend om zijn 
heldere vormgeving en hoogwaardige ramen van massief 
glas of  metaal. De serie glazen ramen wordt nu uitgebreid 
met een alpine witte en een zwarte variant. Beide uitvoe-
ringen bieden mogelijkheden tot bijzondere detaillering.   

LS plus
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JUNG MiVa-set
De MiVa-set, het doordachte en complete noodoproepsysteem van 
JUNG, is bestemd voor hulpoproepen in toiletruimtes, natte cellen in 
ouderen- en verzorgingstehuizen of toiletgroepen in openbare gebou-
wen. Hiermee wordt zeker gesteld dat hulpbehoevende personen 
in geval van nood het dienstdoende personeel kunnen alarmeren. Het 
systeem voldoet aan de veiligheidstechnische eisen volgens DIN EN 0834. 

De complete set bestaat uit een lichtsignaal, trekschakelaar, afstel-
knop en netvoeding en optioneel een dienstkamerunit en een extra 
oproepknop. Dankzij de modulaire en decentrale opbouw kan het 
systeem flexibel zodanig gepositioneerd worden als de situatie 
vraagt.

Met behulp van de trekschakelaar op het toilet wordt een optisch en een akoestisch 
alarm afgegeven dat buiten de toiletruimte wordt getoond. Bovendien kan een extra 
hulpoproepknop worden aangebracht, bijvoorbeeld naast de wastafel. Ook kan er optioneel 
een dienstkamerunit geïnstalleerd worden, die een extra signaal in een andere ruimte geeft.

Dienstkamer Invalidentoilet 

Gang
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De MiVa-set bouwstenen
Het JUNG noodoproepsysteem bestaat uit de volgende vier componenten: Deze componenten kunnen optioneel geïnstalleerd worden:

Trekschakelaar 
Via een gemakkelijk bereikbaar trekkoord kan hier-
mee in bad- of toiletruimte een hulpoproep worden 
gegeven. De trekschakelaar kan zowel in de muur 
als aan het plafond geïnstalleerd worden - waar hij 
het best bereikbaar is. 

Extra oproepknop
De oproepknop wordt in dezelfde ruimte als de 
trekschakelaar gemonteerd, bijvoorbeeld naast de 
wastafel, en dient als aanvullende bedienunit voor 
het afgeven van een noodoproep.

De MiVa-set bouwstenen zijn naast AS 500 ook  
verkrijgbaar in LS 990, in vier kleuren

Afstelknop 
In dezelfde ruimte waar zich de trekschakelaar 
bevindt, wordt ook de afstelknop geïnstalleerd. 
Het personeel kan hierop de ingeloste noodoproep 
afzetten. Een per ongeluk, ongewild afzetten van  
het alarm is hiermee uitgesloten.

Lichtsignaal
De ideale oplossing is om de lichtsignaalmodule 
buiten naast de toilet- of gangdeur te monteren,   
om zo aan te geven uit welke ruimte de noodoproep 
komt. Een afgegeven noodoproep wordt door de 
module optisch aangegeven door een rood led en 
akoestisch door een zoemer.

Dienstkamerunit
De dienstkamerunit kan bijvoorbeeld in een perso-
neel- of ontvangstruimte geïnstalleerd worden en 
signaleert daar dan ook een afgegeven hulpoproep. 
De groene knop duidt op de aan- of afwezigheid 
van hulpverlenend personeel, met de gele knop kan 
het akoestische signaal voor 20 seconden worden 
onderdrukt. 

Netvoeding
De netvoeding dient als spanningsvoorziening van 
de MiVa-set met DC 24 V.

Een succesvolle noodoproep wordt op de trek-
schakelaar weergegeven door een rood lampje.
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Neemt de gast de hotelcard uit, dan wordt de verlichting pas na een 
drie minuten durende dimfase uitgeschakeld, zodat de gast de kamer 
nog met licht verlaten kan. 

In het algemeen is het parallel schakelen van twee dimstations moge-
lijk. Als er echter ook jaloezieën of rolluiken bediend moeten worden, 
kan het dimstation met het universele relaisstation parallel geschakeld 
worden. Handig voor de inbedrijfname is dat bediening ook op de sta-
tions zelf mogelijk is: het dimstation kan handmatig op het apparaat 
zelf aangestuurd worden, zonder dat een bedienunit is aangesloten.

Met twee parallel geschakelde stations kunt u maximaal:                       
16 x schakelen, of                                             
8 x dimmen, of                                                                 
4 x dimmen en 8 x schakelen“  

Tastafdekkingmodule Sensormodule Hotelcardschakelaar 

Het nieuwe universele dimstation wordt aangestuurd via de sensormodu-
le of de tastafdekkingmodule en regelt zo het dimmen en schakelen van 
verlichting. Het dimstation heeft alle features van andere JUNG dimmers, 
zoals bijvoorbeeld de lampsparende softstart, automatische beveiliging 
tegen te hoge temperatuur en memoryfunctie voor de lichtsterkte. 

Voor centrale verlichtingsturing, speciaal voor toepassing in hotels, is het 
bovendien mogelijk om een hotelcardschakelaar aan te sluiten: na het 
invoeren van de hotelcard wordt de kamerverlichting centraal aangeschakeld.

Universeel dimstation
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De JUNG
Labelservice 

Het kenmerken van schakelaars, contactdozen, tasters, Ruimtecontrollers 
e.d. is niet alleen zinvol, maar in vele gevallen zelfs noodzakelijk. Of het 
nu een tekst of symbolen betreft - een aanduiding van de betreffende 
functie is altijd behulpzaam. JUNG biedt hiervoor twee verschillende 
mogelijkheden voor het labellen van artikelen: de Laser Labelling Tool en 
de Beschrifting Tool. Dankzij het intuïtieve, eenduidige gebruik van beide 
tools verloopt het labelen eenvoudig een snel. 

Via de website www.jung.nl, bij downloads, onder het kopje 
„Labelservice“ vindt u de beide online programma‘s.

De Laser Labelling Tool

Alle artikel die geen eigen tekstvenster hebben, kunnen via de Laser Labelling Tool 
voorzien worden van een hoogwaardige, slijtvaste lasergravure. Hiertoe kunt u 
online aan de hand van een 1:1 schaalvoorbeeld een ontwerp maken. Heel eenvou-
dig plaatst u met „drag & drop“ de bestaande of zelfgemaakte symbolen of teksten 
op het te graveren oppervlak. Na de invulling van de gravure kan het artikel besteld 
worden via de reguliere weg. Een demontratievideo toont u stap voor stap de  weg. 

De Beschrifting Tool  

Voor alle JUNG artikelen met tekstvenster staat de online Beschrifting Tool ter 
beschikking. U kiest een artikel aan de hand van zijn artikelnummer en voegt 
gewenste tekst of symbool op de plaats van de tekstvensters in, waarna u deze 
zelf kunt uitprinten. 
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