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Innovatie als traditie.
Iedere dag.
Toen Albrecht Jung in 1912 zijn bedrijf oprichtte, waren er al drie
zaken van belang voor hem: innovatie, kwaliteit en design.
Deze principes vormen JUNG tot op de dag van vandaag en
zijn in alle onderdelen van het bedrijf voelbaar.

Ernst Paris

“Innovatie als traditie” is een attitude, het is het commitment tot
voortdurend innoveren. Een commitment tot ideeën ontwikkelen,
nieuwe dingen creëren, voor eenvoudiger gebruik, betere
functionaliteit, mooier design en klantvriendelijke service. Dat
drijft ons en dat verbindt ons bij JUNG. Elke dag weer.

Oprichter Albrecht Jung

WIJ ZIJN JUNG:

1912

Middelgroot familiebedrijf
van de derde generatie

„Made in Germany“
al meer dan 100 jaar.

Ongeveer 1200 medewerkers

9 dochterondernemingen en 50
vertegenwoordigingen wereldwijd
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Het professionele Smart Home.
De intelligente woning - een gebouw dat meedenkt. Waarin
alle functies van de moderne gebouwbeheertechniek met
elkaar communiceren in een netwerk. Een slimme woning biedt
u meer comfort, duurzaamheid, veiligheid en energiebesparing.
Onze oplossingen voor de woning met een slim netwerk zijn
gebaseerd op de wereldwijde KNX standaard en daarmee
100 procent voorbereid op de toekomst.
Alles is mogelijk, vanaf een basisuitrusting tot aan high-end
oplossingen. Een professioneel JUNG Smart Home kan ten alle
tijden aan nieuwe wensen worden aangepast - geheel individueel.

Comfortabel

Veilig

Betrouwbaar

Efficiënt
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KNX - de wereldwijde standaard
Wie ‘smart’ wil wonen en werken, vertrouwd op KNX. Want dit
bussysteem is de wereldwijde, eenduidige standaard om
woningen en utiliteit uit te rusten met de gebouwbeheertechniek
die voorbereid is op de toekomst. De unieke KNX technologie
maakt centrale en individuele netwerken mogelijk met
het aansturen van de componenten voor woning- en
gebouwautomatisering. JUNG is mede-oprichter van de KNX
associatie en ondersteunt daarmee van begin af aan deze
bijzonder intelligente technologie.

FEITEN EN CIJFERS

1990

27 jaar ervaring

420 fabrikanten
in 42 landen
Stand: september 2017

71.096 partners
in 161 landen
422 opleidingscentra
in 67 landen

De meest intelligente wereldwijde standaard
voor moderne gebouwen: daarmee hebben
opdrachtgevers en ontwikkelaars, maar ook
architecten en installateurs, zekerheid op de
lange termijn. Van eenvoudig te bedienen
stuurunits tot aan complexe installaties, de JUNG
KNX componenten bieden allesomvattende,

toekomstzekere oplossingen voor aansturen,
visualiseren en organiseren van de gebouwbeheertechniek. Toepassingen zoals verlichting,
zonwering, verwarming/klimaat, beveiliging/
veiligheid en multimedia worden daarmee
volledig afgedekt.
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De voordelen van KNX
in een oogopslag.
GEBRUIKER
Grote keuze aan producten

Modulair, schaalbaar systeem

Veel comfort, heel bedrijfszeker

Gemakkelijk aan te passen bij wijzigende
behoeften

Gecontroleerd netwerk van apparaten
en functies
Multifunctionele toepassingen van
meerdere apparaten

Niet afhankelijk van individuele fabrikanten
Waardevermeerdering van het gebouw

INSTALLATEUR
Eenvoudige en snelle montage van
apparaten en bekabeling

Inbedrijfname met fabrikant
onafhankelijke software (ETS)

Snelle aansluittechniek, bij alle
fabrikanten gelijk

Snel en flexibel uit te breiden of aan te passen

Goede kwaliteit en betrouwbaarheid
van de producten

Remote-toegang voor onderhoud en diagnose
403 opleidingscentra wereldwijd

ARCHITECT
Kan in elk type gebouw gebruikt worden
Meer dan 9.000 apparaten van 405
fabrikanten uit 41 landen communiceren
met elkaar dankzij de KNX standaard

Eenvoudige realisatie van opdrachten,
aansturing, bewaking en signalering
Integratie in vele andere systemen,
protocollen en standaards is mogelijk

Continue uitbreiding van de functies en
toepassingen

Eenvoudige logische verknopingen
tussen functies en apparaten

Inbedrijfname met behulp van fabrikantonafhankelijke standaard software (ETS)

Certificering en getrainde installateurs

De KNX installatie draadloos uitbreiden met de radiografische wandzender RF, die opgeplakt kan worden.
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Gecultiveerde zakelijkheid.
Huis aan de Achalm, Reutlingen
Architect: ALEXANDER BRENNER ARCHITECTS
Foto‘s: Zooey Braun
Uitgerust met JUNG KNX technologie in
LS 990 design.

JUNG KNX techniek in LS 990 ontmoet echt
hout: slimme techniek op natuurlijk materiaal
in het Huis aan de Achalm.

Moderne architectuur over verschillende
lagen: ruimte om te leven.

Grote ramen geven openheid en maken
contact met de omliggende natuur.

Natuurlijke kleuren voor het interieur
onderstrepen de ruimtelijkheid.

Slimme gebouwbeheertechniek in representatieve architectuur verenigd in een fraai aanzicht: altijd alleen het beste. Opdrachtgevers
over de hele wereld vertrouwen voor hun woning op de intelligente
JUNG KNX technologie. Uitgevoerd in puristisch schakelaardesign
LS 990, zo wordt zuivere esthetiek gecultiveerde zakelijkheid.
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RUIMTECONTROLLER COMPACT F 50

LS 990 in functie.
Vormgegeven in de Bauhaus traditie - daarbij open voor de
uitdagingen van de moderne tijd. Met LS 990 heeft het purisme
toegang tot Smart Home.

F 40 TASTER

COMPACTE RUIMTECONTROLLER

Eenvoudigweg indrukken: grote tasterknoppen
voor bediening van de gebouwbeheertechniek.

Perfecte combinatie: weergave in het grafische
display, bediening met de tasterknoppen.

DRAAISENSOR

TASTER BA

Net zoals bij een gewone draaidimmer:
draaien, indrukken, functie uitvoeren.

Ziet eruit als een gewone schakelaar,
bedient echter slimme KNX functies.

De verlichting in scènes, zonwering naar wens
regelen en het perfecte klimaat instellen: met de
KNX tasters en de Ruimtecontrollers in LS 990
design is dit heel gemakkelijk. Individueel of
opgenomen in complete scènes waar men zich
goed bij voelt, eenvoudig te bedienen met een
druk op een tasterknop of een draaibeweging -

afhankelijk van het product verschijnt er op het
grafische display een weergave van de functie.
Duidelijke symbolen op de tasters maken de
bediening gemakkelijker: met Lasergravure of
Kleurendruk kunnen ze met de Graphic Tool
worden gekenmerkt (jung.de/gt).
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LS 990: consequent echt.
Het eenvoudige vierkant met de smalle ramen - zonder compromis
duidelijk in zijn vorm en een bekend statement voor purisme.
Overeenkomstig met zijn vorm, bestaat LS 990 uit echte materialen.
Allen hebben zij hetzelfde effect op de omgeving. Zoals bij de
zeer duurzame uitvoering in Duroplast met de aangename
‘touch’. Evenzo worden bij de metaaluitvoeringen uitsluitend
echte materialen verwerkt. Of aluminium, roestvrij staal, messing
of goud: zij worden allemaal gefabriceerd met uiterste precisie.

Kunststof

Metaal

wit

Aluminium

Goudkleurig

alpine wit

Edelstaal

Verguld

lichtgrijs

Antraciet*

Messing klassiek

zwart

Dark*

Messing antiek

Glanzend Chroom

* (gelakt aluminium)
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© FLC / ADAGP

Smart Home in de kleuren
van Le Corbusier.

WANDZENDER IN LES COULEURS® LE CORBUSIER
Wereldwijd exclusief in 63 kleuren

Le Corbusier geldt als één van de beroemdste
architecten van de 20e eeuw. Tot op de dag van
vandaag beïnvloedt zijn werk aanzienlijk architectuur
en vormgeving. Net zo belangrijk als de plattegrond
of de vorm was voor Corbusier de kleurvormgeving
van zijn gebouwen en ontwerpen.

© FLC/Politteris 2014
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Consequent vlak.
Consequent in zijn slimste vormgeving: LS ZERO is de ultra vlakke
verder ontwikkelde versie van het tijdloze LS 990. Stucwerk, holle
wand of meubelinbouw - met de stapsgewijze montage wordt
de schakelaar één met zijn ondergrond. Uniek elegant in alpine
wit en de kleuren van Le Corbusier - of in echt metaal.

Ultra vlak of met een opbouwhoogte van 3 mm voor wanden met behang: LS ZERO maakt indruk
in beide uitvoeringen.
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Geaccentueerd minimalisme.

VillAma, Turku, Finland
Architect: Sigge Architects Viiva Arkkitehtuuri
Foto‘s: Vesa Loikas Photography
Uitgevoerd met JUNG KNX technologie in
Design A creation.

Open, licht en transparant: dat is de architectuur
van de Finse VillAma.

Koel sierbeton contrasteert met warme
houttinten en geeft de ruimte een eigen karakter.

Natuurlijke materialen: in de architectuur een
net zo belangrijk thema als bij het design van
JUNG schakelmateriaal.

Met de focus op de essentie en met
geaccentueerde details afgerond: JUNG
KNX technologie in A creation in de VillAma.

Intelligente technologie en sterke architectuur hebben geen
onnodige extra’s nodig. In het minimalisme vinden details
vakkundig hun plek - bijvoorbeeld, om slimme gebouwbeheertechniek de perfecte setting te geven. Wereldwijd leven
mensen zo in hun eigen droomhuis. Met extra comfort dankzij
de JUNG KNX technologie.
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F 40 TASTER

F 50 TASTER

Gewoon indrukken: grote tasterknoppen voor
bediening van de gebouwbeheertechniek.

Tasterknoppen en plexiglas afdekking in de
kleur van de taster: ruimte voor aanduiding.

DRAAISENSOR

TASTER BA

Zoals bij een reguliere draaidimmer: draaien,
drukken, functie kiezen.

Ziet eruit als een gewone schakelaar: maar
stuurt slimme KNX functies.

De ideale sfeerverlichting in ieder hoekje van
het huis. Een behaaglijke temperatuur het hele
jaar door. En de favoriete muziek in het hele
huis te horen: perfect te regelen met de KNX
sensoren en Ruimtecontrollers in het design
van A creation. Of gecombineerd in een scène

dan wel apart, de bediening is altijd kinderlijk
eenvoudig. Met begrijpelijke symbolen gekenmerkte
tasterknoppen vergemakkelijken de bediening
nog verder: met de JUNG Graphic Tool
(jung.de/gt) met Lasergravure of Kleurendruk
opgebracht.

F 50 RUIMTECONTROLLER COMPACT

A creation: slimme techniek
geaccentueerd vormgeven.
Het designprogramma A creation vestigt de aandacht op zich.
Vooruitstrevende KNX technologie krijgt zo de juiste setting en
een passende uitstraling.
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sensoren en Ruimtecontrollers in het design
van A creation. Of gecombineerd in een scène

dan wel apart, de bediening is altijd kinderlijk
eenvoudig. Met begrijpelijke symbolen gekenmerkte
tasterknoppen vergemakkelijken de bediening
nog verder: met de JUNG Graphic Tool
(jung.de/gt) met Lasergravure of Kleurendruk
opgebracht.

F 50 RUIMTECONTROLLER COMPACT

A creation: slimme techniek
geaccentueerd vormgeven.
Het designprogramma A creation vestigt de aandacht op zich.
Vooruitstrevende KNX technologie krijgt zo de juiste setting en
een passende uitstraling.
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A creation:
markant in materialen en kleur.
Kleur treft materiaal. Het schakelaarprogramma A creation
steunt op een expressieve vormgeving in nieuwe kleuren. In
echt glas of robuust kunststof vormen de designramen
spannende accenten.
Kunststof

Glas

alpine wit

mat wit

champagne

antraciet mat

alpine wit

mokka

aluminium

blauwgrijs

zwart

zwart

champagne

rood

mokka

spiegelglas
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Individualiteit wordt slim.
MODULAIR SYSTEEM

Inbouwdoos
Draagring
Raam in design van LS 990 of A creation
Functionele unit, bijvoorbeeld tastermodule 1- tot 4-voudig
Afdekking, bijvoorbeeld tasterafdekking 1- tot 4-voudig

UITVOERINGEN 1- TOT 5-VOUDIG

Inbouwdozen
1- tot 5-voudig voor
horizontale of verticale
montage.
Ramen
verkrijgbaar van 1- tot
5-voudig, horizontaal of
verticaal te monteren.

Smart wonen begint niet pas bij een uitgebreid
netwerk, maar al veel eerder. Omdat het er
om draait, dat er precies zoveel bedienunits
op een plek gemonteerd kunnen worden, als
er nodig zijn. En natuurlijk ook in het design
dat u graag wilt. Met het JUNG bouwstenen
principe kunnen er maximaal vijf sensoren
in schakelaardesign in slechts één raam

gemonteerd worden. Zo heeft u alle functies
op één plek “bij de hand”. De montage gebeurt
altijd volgens hetzelfde principe: afdekkingen
en ramen worden passend in het design
samengesteld en geïnstalleerd. Welke complexe
techniek zich daarachter bevindt, is alleen
merkbaar in de functionaliteit - het verstoort
niet het elegante design.

GRAPHIC-TOOL
Lasergravure

Labelling

Kleurendruk

jung.de/gt
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Indrukwekkend gevisualiseerd.
Een slimme woning is altijd net zo individueel als
zijn bewoners. Met de moderne KNX techniek
ondersteunt hij u in het dagelijks leven, en
desgewenst worden de voordelen in één
oogopslag getoond. Met touchdisplays
worden alle ruimtes, functies en statussen
duidelijk getoond - en natuurlijk geheel naar
wens bediend. En ook onderweg kunt u uw

Deurcommunicatie met de Smart Control 7

Smart Home steeds bewaken en bedienen,
heel gemakkelijk met smartphone of tablet.
Zo is de woonkamer tijdig voor de vrije avond
aangenaam verwarmd, in de slaapkamer
blijft het lekker koel, de verlichting past perfect
bij de situatie en de rolluiken bewegen
afhankelijk van weer of tijd. Gewoon met een
tip van de vinger.

SMART CONTROL 15

SMART CONTROL IP

Overzichtelijk bediendisplay voor de gehele
gebouwbeheertechniek.

Compact en in schakelaardesign, intuïtief te
bedienen.

SMART VISU HOME

SMART VISU SERVER

Met de Smart Visu Server gevisualiseerd, met
de smartphone bediend.

De snelle en intelligente oplossing voor
visualisatie van een KNX installatie.
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Slimme deurgesprekken.
Een moderne installatie voor Deurcommunicatie hoort in ieder
Smart Home thuis. Die brengt al aan de deur extra comfort en
veiligheid. Het JUNG Binnenstation in combinatie met Siedle
Systeemtechniek, laat zien hoe Deurcommunicatie vandaag
de dag verloopt.

Vrijheid in vormgeving met de binnenstations in JUNG design:
verticaal of horizontaal, in meervoudige ramen of apart van
elkaar, het modulaire bouwstenensysteem maakt installatie
mogelijk naar wens.

TWEE SPECIALISTEN, ÉÉN SYSTEEM

JUNG BOUWSTENEN SYSTEEM

Smart Home

In-Home-Bus
IP

Gebruik van de „Siedle Systemtechnik“ is de basis van de combinatie Siedle Buitenstations en
JUNG Binnenstations. Via de In-Home-Bus, met automatische inbedrijfname door plug+play,
zijn de JUNG spreekunits voor binnen compatibel met de deurstations van Siedle en omgekeerd.

Video binnenstation
in A creation

Audio binnenstation
in LS 990

Video binnenstation
in LS 990
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Leven in een slimme woning:
functies en toepassingen
Slimmer wonen met KNX: in de woonkamer past de sfeerverlichting
perfect bij de behaaglijke temperatuur. In de slaapkamer blijft het
lekker koel, terwijl de zonwering bij het invallen van zonlicht automatisch
omlaag gaat. In elke kamer klinkt dankzij multirooming ieders
favoriete muziek. Perfect, als comfort zo vanzelfsprekend is. Met
de intelligente gebouwbeheertechniek van JUNG.

VERLICHTING
Individuele bediening van verlichting binnen
en buiten. Automatisch, naar wens en
daarmee ook energiezuinig.

JALOEZIEËN EN ROLLUIKEN
De automatische regeling van jaloezieën
en rolluiken incl. lamellen verstellen reguleert
de inval van zonlicht. Het aansturen kan
centraal of decentraal plaatsvinden.

VERWARMING, VENTILATIE, KLIMAAT
Het regelen naar behoefte van verwarming,
ventilatie en klimaat zorgt niet alleen
voor individuele behaaglijkheid, maar
ook voor een gezond binnenklimaat.

BEWAKING/ALARMERING
Sensoren voor bewaking van ramen en
deuren, centraal aan/uit sturing en melden alarminstallaties geven een veilig gevoel.

MULTIMEDIA
Multirooming in het hele huis, TV- en
entertainmentinstallaties en multimedia
componenten worden in KNX geïntegreerd.

VISUALISEREN EN BEDIENEN OP AFSTAND
Alles situaties in de eigen woning weergeven
en bedienen. Ook onderweg met smartphone
of tablet.
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