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Серія LS
Kласика дизайну вимикачів
Існують зразки дизайнів, які користуються популярністю
незалежно від швидкоплинних тенденцій моди. До
такого дизайну належать вироби серії LS. Клавіші
строгої квадратної форми у поєднанні з вузькими чи
широкими рамками гармонійно пасують до будь-якого
інтер‘єру. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів,
великий вибір яких дозволяє кожному обладнати
приміщення за власним бажанням та смаком.
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LS 990
Класичні вимикачі для стильного інтер‘єру. Елементи серії
LS 990 білого, чорного, світло-сірого кольору та кольору
слонової кістки особливо ціняться прихильниками строгих
ліній за чистоту форм та відтінків, і тому їх часто обирають
для обладнання приміщень у сучасному стилі мінімалізму.
Вироби серії LS 990 у різних металевих виконаннях:
холодний натуральний, дарк чи лакований під антрацит
алюміній, нержавіюча сталь, блискучий хром чи розкішне
золоте покриття - будь-який із цих варіантів, безсумнівно,
стане „ізюминкою“ у Вашому інтер‘єрі. Дану серію доповнюють
вироби у двох відтінках латуні.

слонова
кістка

білий

світло-сірий

чорний

алюміній

нержавіюча
сталь

хром

антрацит

алюміній
дарк

золото

класична
латунь

антична
латунь
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Класика набуває кольору
blanc

gris 31

gris clair 31

outremer
moyen

bleu
céruléen 31

vert foncé

rouge
vermillon 31

Нова інтерпретація класичної серії LS 990 у відтінках палітри
Les Couleurs® Le Corbusier. „Ізюминкою“ даної палітри є те, що
усі її 63 кольори гармонійно поєднуються між собою. Натхненна

l‘ocre rouge

terre sienne
brûlée 31

terre sienne
brique

terre sienne
pâle

ombre brûlée
claire

ombre
naturelle 31

ombre
naturelle claire

такою неординарною особливістю, компанія JUNG ексклюзивно
у всьому світі пропонує класичні вимикачі у 63 кольорових
відтінках. Унікальна матова поверхня досягається завдяки

rouge
vermillon 59

terre sienne
brûlée 59

vert olive vif

terre d‘ombre
brûlée 59

bleu
outremer 59

le rubis

ombre
naturelle 59

ручному нанесенню фарби спеціальним методом. Крім того,
можливе виконання спеціальних надписів за допомогою
редактора Graphic Tool.

orange vif

bleu outremer
foncé

blanc ivoire

noir d‘ivoire

le jaune vif
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Класика, мінімалізм, витонченість. Серія LS ZERO бере за основу
особливості класичної серії LS 990 і трансформує цей дизайн
у нову інтерпретацію для монтажу врівень зі стіною. Незалежно
від виду монтажу - на цегляній або гіпсокартонній стіні, меблях
чи шпалерах - дизайн LS ZERO забезпечить бездоганно плоске
поєднання поверхні та елемента встановлення. Таким чином,
концепція приміщення набуває нового, строгого вираження. Серія
LS ZERO представлена у нержавіючій сталі, алюмінії, класичній
латуні, алюміній дарк та відтінках палітри Les Couleurs® Le Corbusier.
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LS plus

LS Design

LS plus додає різноманіття у Ваше життя. У центрі уваги - широкі

Елегантні рамки із високоякісного металу чи пластмаси чудово

рамки різноманітних кольорів та матеріалів виготовлення.

поєднуються з іншими елементами серії LS. При встановленні

У поєднанні з великими клавішами вони створюють абсолютно

вимикача на стіні утворюється так званий „тіньовий шов“, що

незвичайний ефект. Виберете Ви скло, блискучий хром,

створює ефект надзвичайної легкості. Модульна конструкція

холодний алюміній чи класичну нержавіючу сталь - у всіх

вимикачів дозволяє поєднувати елементи з іншими елементами

випадках отримаєте зразки дивовижної елегантності.

серії LS, ідеально пристосовуючи їх до будь-якого інтер‘єру.

матове скло

нержавіюча
сталь

чорний

білий

алюміній

хром

нержавіюча
сталь

алюміній

антрацит

алюміній
дарк

хром

класична
латунь

антична
латунь
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Серія А
Творчість породжує різноманіття
Сучасна серія А надає безліч ідей для поєднання форм, кольорів та
матеріалів. Цікаво створювати нові комбінації та додавати нові акценти
у дизайн приміщення. Кольорові рамки, виготовлені з високоякісної
пластмаси чи скла, надають інтер‘єру легкості та свіжості.
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Дана серія призначена для тих, хто надає перевагу
сучасному стилю. Крім варіантів із термопласту, рамки
A creation виготовляються з надійного дюропласту
та скла.

Рамки з пластику

білий

матовий
антрацит

алюміній

чорний

шампань

мокко

матовий
білий

білий

блакитносірий

чорний

червоний

дзеркальний

шампань

мокко

Рамки зі скла

A creation
Сучасна серія А creation підкреслює індивідуальність
кожного приміщення. Вона переконує не лише чіткою
конструкцією, а й різноманіттям матеріалів виготовлення.
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A 500

A plus

Досконале поєднання форми та функцій. Сучасні рішення

Свободу кольорового оформлення пропонує серія A plus

можна легко реалізувати за допомогою серії А 500. Ніщо

завдяки різноманіттю кольорів та можливості створення

не порушує лінійний дизайн: рамки та клавіші створюють

комбінацій.

завершену і гармонійну єдність.
білий та

білий

алюміній

чорний

шампань

мокко

синій

алюміній та

алюміній

хром

алюміній

антрацит

хром
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КОМБІНАЦІЯ ВИМИКАЧА І РОЗЕТКИ

РОТОРНИЙ ДИМЕР БІЛОГО КОЛЬОРУ

Плавне регулювання освітлення

AS 500

SCHUKO®-РОЗЕТКА КОЛЬОРУ

Разом з плавними гармонійними лініями контурів вимикачів

СЛОНОВОЇ КІСТКИ

серії AS 500, додатковий візуальний ефект досягається
завдяки нахилу кута клавіш. Особливої уваги заслуговує
широкий спектр різноманітних можливостей даної серії,
що дозволяє професійно виконати найскладніші технічні
рішення в сучасній електроінсталяції. Альтернативою даному
дизайну є варіант AS в ударостійкому виконанні, з захистом
Поєднання окремих компонентів

З захистом від дітей

від вологи ІР 44.
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Серії SL та CD
Eлегантність без гострих
кутів і граней
Нова інтерпретація класичної квадратної форми у серіях SL
та CD. Завдяки заокругленим кутам і граням прямокутний
геометричний контур здається менш строгим і ідеально
поєднується з інтер‘єром, де переважають м‘які, плавні лінії.
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КОМБІНАЦІЯ ВИМИКАЧА І РОЗЕТКИ

РОТОРНИЙ ДИМЕР КОЛЬОРУ ЗОЛОТОЇ

СЕРЕБРИСТОГО ТА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

БРОНЗИ

Просте регулювання яскравості

SL 500

ДАТЧИК РУХУ БІЛОГО КОЛЬОРУ

М‘які лінії та нестандартне поєднання матеріалів відрізняють
дану серію від усіх інших, надаючи їй унікальної цінності.
В акрилове скло рамок вбудовуються елементи з металу
- білого, серебристого кольору чи кольору золотої бронзи.
Елементи управління виготовляються з металу, обробленого
особливим методом. Визначальна особливість вимикачів
- постійне положення клавіш паралельно до рамок, що
підкреслює гармонійність серії SL 500.

Елегантне виконання

Більше надійності та безпеки
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CD plus

CD 500

Серія CD plus надає ще більше можливостей для кольорового

Форма, колір та функції виробів серії CD 500 зливаються

оформлення інтер‘єру на будь-який смак. Широкий асортимент

в абсолютній єдності, яка гармонійно вписується у будь-яке

рамок від одного до п‘яти постів у трьох різних кольорових

житлове приміщення. Така універсальність застосування

виконаннях, два види вставок, кожна з яких у одинадцяти

у значній мірі зумовлена великим вибором неяскравих,

кольорових варіантах, в тому числі у виконанні „металік“,

скромних відтінків. Виняткова риса вимикачів даної серії -

пастельних відтінках та насичених тонах, дозволяють створювати

додатковий оптичний ефект від кута нахилу клавіші.

різні комбінації, що ідеально пасуватимуть Вашому інтер‘єру.
Пластик

Кольори
світло-сірий

граніт

червоний металік

жовтий

зелений металік

хром

салатовий

чорний металік

золото

нержавіюча сталь

блакитний металік

слонова
кістка

білий

Метал

платина

золота
бронза

сірий

чорний

світло-сірий

коричневий
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Комфортне життя
Вимикачі повинні не тільки мати красивий вигляд, але
й виконувати призначені для них функції. Уже понад сто
років компанії JUNG легко вдається поєднувати високі
стандарти дизайну та новітні технології.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЛАВІШНИЙ LED-ДИМЕР
Один для всіх ламп: універсальний клавішний
LED-димер безпечно регулює рівень освітлення,
вмикає та вимикає усі загальновживані лампи.
Чудове рішення для створення максимального
комфорту.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОТОРНИЙ LED-ДИМЕР
Чудове освітлення одним дотиком. Універсальний
роторний LED-димер у різних дизайнах JUNG
надійно вмикає/ вимикає та регулює рівень
освітлення в усіх загальновживаних лампах.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДВОКЛАВІШНИЙ ДИМЕР
За допомогою двох механічно незалежних одна
від одної клавіш універсального двоклавішного
димера можна керувати двома різними лампами.
Цей пристрій ідеально підходить для модернізації
встановленого обладнання. Достатньо просто
замінити ним існуючий двоклавішний вимикач.

ДАТЧИК РУХУ
Освітлення вмикається тоді, коли датчик фіксує
рух в зоні охоплення. Після того, як ознаки руху
зникають, освітлення автоматично вимикається.
Бездротову модель датчика руху можна
розташувати у будь-якому зручному для Вас місці.

Освітлення для чудового настрою
Збираєтеся провести романтичний вечір вдвох, повеселитися з друзями,
запросити на офіційну вечерю ділових партнерів чи просто почитати гарну
книгу? Сучасна система керування освітленням компанії JUNG подбає
про відповідну атмосферу на кожен з таких випадків. До того ж, вона дуже
зручна, економна і працює в автоматичному режимі. А клавішні та поворотні
димери потурбуються про чудове освітлення для прекрасного настрою.
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ВВІМКНЕННЯ/ ВИМКНЕННЯ, ДІМІРУВАННЯ

ТЕМПЕРАТУРА КОЛЬОРУ

Вибір інтенсивності освітлення

Тепле, нейтральне чи м‘яке денне світло

КОЛЬОРОВІ ВІДТІНКИ

СЦЕНИ

RGB-кольори для кожної кімнати

Виклик вибраних налаштувань через сцени

Керування освітленням по
протоколу ZigBee
Керування освітленням по-новому. Настінні та ручні передавачі
JUNG на базі технології ZigBee призначені зручно регулювати світло
в сучасних радіокерованих лампах відповідно до індивідуальних
побажань користувача. З їх допомогою можна легко створювати
світлові сцени та керувати ними. Так, наприклад, готувати вечерю на

Наступні лампи/ виробники підтримують керування

кухні можна при яскравому освітленні, а над столом налаштувати

освітленням по протоколу ZigBee:

м‘яке, приглушене світло. Світлові акценти можна розставити

Philips Hue / Osram LIGHTIFY / LG Electronics / General Electric

і в інших приміщеннях – залежно від атмосфери та інтер‘єру.

Company / …
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Керування жалюзі
УНІВЕРСАЛЬНА КЛАВІША

СТАНДАРТНА КЛАВІША

Керування жалюзі залежно від
встановленого часу

Керування жалюзі вручну

НАКЛАДКА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЖАЛЮЗІ

МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ЖАЛЮЗІ:

З ТАЙМЕРОМ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ/ СТАНДАРТНИЙ

Покращена безпека, надійніший захист від вітру та негоди.
Автоматичне керування жалюзі

Два види механізмів та три варіанти
клавіш задовольняють усі вимоги

Інноваційні рішення JUNG забезпечують зручність
у керуванні жалюзі та ролетами залежно від індивідуальних
особливостей приміщення. Наприклад, керувати жалюзі
можна простим натисканням кнопки або автоматично згідно

Дана система виконує усі вимоги до сучасного керування

з графіком відкривання/ закривання. А поєднавши керування

жалюзі. Пристрої у різних дизайнах JUNG ідеально пасують

жалюзі та освітленням в одну систему, можна досягнути

до іншої електроінсталяції в приміщенні.

значного заощадження енергоресурсів.
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Керування температурою
Кожен з нас відчуває температуру по-різному. Тому комфортною
вважається та температура, при якій людина має гарне
самопочуття. Про здоровий клімат в приміщенні дбають, в першу
чергу, системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Рішення
для комплексного керування цими системами приносять більше
зручності й допомагають значно заощадити.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

РЕГУЛЯТОР ПІДІГРІВУ ПІДЛОГИ

Встановлення температури в приміщенні
відповідно до індивідуальних побажань за
допомогою поворотного колеса термостата.

За допомогою даного регулятора можна
зручно керувати системою підігріву підлоги.

Запрограмований комфорт:
кімнатний термостат з дисплеєм
забезпечить автоматичне
регулювання температури залежно
від режиму дня мешканців.
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Безпечне орієнтування у темряві
За допомогою пристроїв, оснащених світлодіодами, можна створити
сучасну систему орієнтування, яка дозволяє гарно бачити та зчитувати
інформацію у темряві, а також вказує на потенційно небезпечні місця.
Мінімальне споживання електроенегрії і тривалий термін використання
роблять дану систему економічно вигідною для застосування.

LED-ТАБЛИЧКИ

LED-СВІТИЛЬНИК ДЛЯ ЧИТАННЯ

Безпечне орієнтування у темряві завдяки
світлодіодним табличкам з білим чи
блакитним підсвічуванням.

Світильник з вбудованими світлодіодами
для настінного монтажу забезпечить
оптимальну якість освітлення.

LED-ПОКАЖЧИКИ

LED-ПОКАЖЧИКИ З ФУНКЦІЄЮ
„СВІТЛОФОР“

Do not disturb
Please enter

Світлодіодні покажчики створюють безпечну
систему орієнтування відповідно до
індивідуально нанесених позначень.

Світлодіодні покажчики з функцією „світлофор“
чітко та зрозуміло відображають побажання
користувача.

SCHUKO ®-розетка
з орієнтаційним LEDпідсвічуванням відбиває
пучок світла у напрямку
вниз для безпечного
орієнтування у темряві.
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Bluetooth Connect

Smart Radio

Bluetooth Connect у дизайні вимикачів отримує та підсилює

Smart Radio з сенсорним дисплеєм чорного та білого кольору

аудіосигнали зі смартфона та планшета. Керування здійснюється

забезпечує інтуїтивно швидкий доступ до таких функцій, як будильник,

інтуїтивно завдяки сенсорним кнопкам. Вбудований підсилювач

таймер сну, а також списку вибраного. Яскравість екрану та кнопок

у поєднанні з динаміками JUNG забезпечує високу якість звуку.

можна налаштувати за власним бажанням, а у нічному режимі їх

Крім того, додатковий аудіовихід дає можливість підключати

можна повністю вимкнути. Функціональність пристрою доповнюють

зовнішній підсилювач або Smart Radio.

режим RDS та вхід для підключення додаткових пристроїв.
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Чудові можливості підключення
Планшет, смартфон чи телевізор є частиною нашого
повсякденного життя. Тому JUNG пропонує розумні
рішення для його полегшення.

USB-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

ТОЧКА ДОСТУПУ WLAN

Більше можливостей підзарядки мобільних
пристроїв. Ідеальне рішення для оновлення існуючої
електроінсталяції, так як USB-зарядний пристрій
можна встановити замість будь-якої розетки.

Бажаєте отримати швидкий доступ до мережі
Інтернет у всьому приміщенні? З точкою доступу
WLAN у дизайні вимикачів JUNG тепер це
можливо.

СИСТЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ МІЛЬТИМЕДІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ

Зазвичай, наявність великої кількості пристроїв у будинку (домашнього кінотеатру, ігрової приставки, FullHD-екрану та ін.) призводить до появи надмірної кількості проводів. Рішенням цієї проблеми може стати
система підключення мультимедійних компонентів для аналогових, цифрових та мобільних пристроїв.
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Надійний захист від пожежі
Детектор диму рятує життя! В коридорі, на кухні, у спальні чи дитячій
датчик диму JUNG забезпечує максимум надійності та попереджує
мешканців про появу диму чи загоряння. Вбудована літієва батарея
з 12-річним терміном дії сприяє ефективній та тривалій експлуатації
пристрою. Встановити датчик можна швидко і просто завдяки
системі магнітного приклеювання. Крім того, датчики виготовляються
і у радіоверсії. Вони підтримують зв‘язок між собою на відстані та
призначені для встановлення у одно- і багатосімейних будинках.

БЕЗПЕКА ПО РАДІОЗВ‘ЯЗКУ
Радіодатчик з функцією ретранслятора. В одну групу можна об‘єднати до 15 радіодатчиків
диму, наприклад, з метою встановлення на сходових майданчиках багатосімейних
будинків, де всі квартири під‘єднуються до спільної мережі. Одна така мережа може
включати до 14 груп/квартир.
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eNet SMART HOME - це нова радіосистема, призначена
для зручного керування функціями в приміщенні через
смартфон, планшет або віддалений доступ.

Швидка установка, просте обслуговування,

легко зможете структурувати функції,

гнучкість та надійність - особливості

поєднувати їх у сцени та зручно керувати

цієї системи. Використовуючи eNet, Ви

ними через різні пристрої.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
НАСТІННИХ ПЕРЕДАВАЧІВ

Мобільне керування за допомогою ручних пультів

Зручне керування у дизайні вимикачів

© Architektur: ALEXANDER BRENNER ARCHITECTS

eNet ПРИЙМАЧІ

Датчики енергії для вимірювання потужності та контролю споживання енергії. Показники
спожитої енергії можна побачити через додаток на смартфоні.
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Внутрішні панелі JUNG
з системотехнікою Siedle

Внутрішні відео- та аудіопанелі JUNG

станціями Siedle. Додаткові переваги -

у дизайні вимикачів зачаровують своєю

простота керування та розширений спектр

функціональністю та візуальним виглядом.

функціональних можливостей. А завдяки

Особливістю цих панелей є не лише те,

виконанню у дизайнах вимикачів JUNG

що вони представлені у різних дизайнах,

внутрішні панелі прекрасно пасуватимуть

а й їх чудова сумісність з домофонними

до існуючої електроінсталяції.

ВНУТРІШНЯ ВІДЕОПАНЕЛЬ В ДИЗАЙНІ A CREATION

Окремі модулі внутрішньої відеопанелі легко поєднуються один з одним. Кольоровий TFT-екран
з діагоналлю 2,7‘‘/70 мм чітко відображає все, що відбувається по іншу сторону дверей.
ВНУТРІШНЯ АУДІОПАНЕЛЬ

ВНУТРІШНЯ АУДІОПАНЕЛЬ В СЕРІЇ

ЗІ СКЛЯНИМИ РАМКАМИ

LS 990 АЛЮМІНІЙ

НОВИНКА: SMART-ПАНЕЛЬ У ЯКОСТІ
ВНУТРІШНЬОГО ДОМОФОНА
Панель Smart Control від JUNG можна
використовувати у якості відеопристрою
при умові застосування Smart-шлюза
Siedle. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
дає можливість зручно керувати
функціями, а великий екран створює
більше переваг у використанні.

Внутрішню аудіопанель можна встановити
у рамки різних дизайнів та отримати
чудове поєднання з будь-яким інтер‘єром.

Висока якість динаміків забезпечує
прекрасну якість розмови по внутрішній
аудіопанелі.
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Smart Home
Основне завдання новітнього будівельного
електрообладнання полягає в тому, щоб забезпечити
інтелектуальне керування функціями в приміщенні,
враховуючи індивідуальні побажання клієнтів в плані
дизайнерського оформлення, а також враховуючи
такі фактори, як зручність, безпека, економічність та
енергоефективність. Для цього створена система KNX,
яка здатна поєднувати всі пристрої у Вашому будинку
в одну мережу та зручно керувати освітленням, жалюзі,
кліматом, мультимедіа тощо.
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F 40- зручне керування
KNX-КНОПКОВИЙ МОДУЛЬ

КНОПКОВИЙ МОДУЛЬ СТАНДАРТУ KNX RF

Зручне керування системою Smart Home
завдяки великим клавішам

Керування системою Smart Home через
радіостандарт за допомогою настінних
радіопередавачів

KNX-КОМПАКТНИЙ КІМНАТНИЙ КОНТРОЛЕР

KNX-КІМНАТНИЙ КОНТРОЛЕР OLED

KNX- модулі та кімнатні контролери серії F 40 у дизайні
вимикачів дозволяють зручно керувати стандартними
функціями - освітленням, жалюзі, температурою,
мультимедійними компонентами, а також створювати сцени.
За бажанням, клавіші модулів можна індивідуалізувати
за допомогою редактора Graphic Tool, відобразивши на
них символи вживаних функцій. Додатковою перевагою
виступають кольорові світлодіоди, що вказують на

Широкий спектр функцій, інтуїтивне керування

Відмінне відображення функцій на OLED-екрані

відповідний режим роботи та полегшують користування.
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F 50 у єдиному дизайні

KNX-компоненти, що належать до сімейства модулів F 50,
виконані в єдиному дизайні: функціональні кнопки зліва і справа,

KNX-КНОПКОВИЙ МОДУЛЬ

КНОПКОВИЙ МОДУЛЬ СТАНДАРТУ KNX RF

Єдиний дизайн для всіх модулів: накладка
або великий дисплей в центрі

Довільне розміщення: настінний передавач
можна встановити там, де це необхідно.

KNX-КОМПАКТНИЙ КІМНАТНИЙ КОНТРОЛЕР

KNX-МОДУЛЬ КІМНАТНОГО КОНТРОЛЕРА

Пристрій з дисплеєм зручно керує
температурою, освітленням та жалюзі.

Пристрій для керування температурою
у різних дизайнах JUNG

великий дисплей і накладка в центрі. Ця накладка може бути
прозорою, у форматі під колір клавіш або ж застосовуватися
як поле для надписів - залежно від мети використання та
побажань користувача. Нанесення символів через Graphic-Tool
полегшує користування функціями. Дизайнерську концепцію
завершують кольорові LED з можливістю їх налаштування.
Кнопкові модулі, а також кімнатні контролери у різних дизайнах
JUNG забезпечують інтуїтивне керування функціями та сценами.
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Проста візуалізація
SMART VISU SERVER
Проста візуалізація для Smart Home

Мобільне
керування

Керування освітленням, температурою, жалюзі, музикою чи системою
освітлення Philip Hue - обрати будь-яку з цих функцій можна одним
дотиком на Вашому смартфоні через інтерфейс користувача Smart
Visu Server. Крім того, можна додавати нові пристрої, які швидко
запам‘ятовуються на сервері. За бажанням користувач має можливість
здійснити власні налаштування через програму Smart Visu Home,
наприклад, встановити час ввімкнення/вимкнення освітлення або
ж налаштувати відображення режиму роботи.
Smart Visu Server дозволяє швидко та без значних витрат реалізувати інші
KNX-функції. Можливість оновити пограмне забезпечення присутня теж.
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Стандартний інтерфейс користувача JUNG для інтуїтивного керування

Інтуїтивне керування

Інтерфейс користувача з можливістю індивідуального налаштування для більшої зручності

KNX Smart-панель з кольоровим TFT-екраном виступає у якості
центрального пристрою управління для настінного монтажу, який

Керування функціями та створення візуалізації здійснюються

дозволяє зручно керувати освітленням, шторами, температурою

на 5‘‘-екрані у стандартному інтерфейсі користувача.

та компонентами мультимедіа, а вбудована система сигналізації

Додатково чи в якості альтернативи можна використовувати

потурбується про безпеку Вашого житла. Доповнюють характеристики

інтерфейс з можливістю індивідуального налаштування.

пристрою додаткові функції, такі як тижневий таймер з астрофункцією
та функцією довільного вибору, заздалегідь налаштована функція
керування світловими сценами та реєстр показників споживання енергії.
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Професійне керування KNX
JUNG Visu Pro - ексклюзивне рішення для створення
візуалізації та управління автоматизацією приміщення
з можливістю одночасного керування декількома різними
KNX-пристроями.

JUNG VISU PRO

JUNG Visu Pro застосовується для комплексних KNX-рішень як у приватній, так і комерційній
сферах. JUNG Visu Pro дозволяє не лише об‘єднувати в одну мережу такі KNX-функції, як
керування освітленням, жалюзі, температурою та компонентами мультимедіа, а й створює
більше гнучкості у користуванні, так як клієнт завжди має доступ до всієї KNX-інсталяції через
свій смартфон, планшет, стаціонарний комп‘ютер чи панель Smart Control.
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Музика на будь-який смак
Мрієте про чудовий звук у кожному куточку Вашого будинку?
З рішеннями JUNG реалізувати цей задум дуже просто.
Мультирум-підсилювач з вбудованим веб-радіо та МР3плеєром дозволить Вам слухати радіо в кухні, класичну
музику - у вітальні, а у дитячій насолоджуватися виставою.

ПРОСТЕ І ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ

KNX-обладнання для керування класичними функціями та системою мультирум.
ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИКИ У СИСТЕМУ KNX

Мультирум-підсилювач з веб-радіо та вбудованим МР3-плеєром у якості центру керування.

Альтернативним варіантом виступає

музикою буде здійснюватися через KNX-модуль

можливість інтеграції системи Sonos

і кімнатний контролер, разом з іншими

в систему керування приміщенням за

класичними функціями. Крім того, присутня

допомогою спеціального пристрою - KNX

можливість поєднання функцій у сцени.

Sonos-шлюза. В обох випадках керування
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Оформлення на будь-який смак
ЛАЗЕРНЕ ГРАВІРУВАННЯ

При нанесенні гравірування частина поверхні виробу видаляється з точністю до міліметра, що
дозволяє відтворити найчіткіші орнаменти, позначити контури, відобразити символи чи тексти.
КОЛЬОРОВИЙ ДРУК

НАНЕСЕННЯ ПОЗНАЧЕНЬ

LICHT

JALOUSIE

AN / AUS

Метод стійкого до стирання, кольорового
друку пропонує необмежені можливості для
індивідуального оформлення виробів JUNG.

Дана можливість дозволяє наносити символи,
зображення чи тексти у спеціальні поля для
написів і значно оптимізувати функції пристроїв.

Завдяки редактору Graphic Tool, який можна знайти за посиланням
www.jung.de/gt, продукти JUNG набувають особливого вигляду.
Залежно від виду продукту, матеріалу виготовлення і особистих
побажань виріб можна оздобити лазерним гравіруванням, відтворити
кольоровий малюнок чи нанести позначення. Використовуючи
тексти, символи чи зображення, Ви маєте можливість створити не
лише власний дизайн, а й максимально зрозуміло позначити функцій.
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Прогрес як традиція.
Кожного дня
Коли Альбрехт Юнґ заснував у 1912 році електротехнічну
фабрику, істотне значення для нього мали три пріоритети:
прогрес, якість та дизайн. До сьогодні ці принципи
характеризують компанію JUNG та є важливими
напрямами її діяльності.
“Прогрес як традиція” - це напрям розвитку, це прагнення
постійно мислити по-новому, обов’язок розвивати ідеї,
створювати нові продукти, полегшуючи користування
ними, удосконалюючи функціональні можливості,
покращуючи дизайн, та створювати сервіси, орієнтовані на
Ернст Паріс

клієнтів. Все це мотивує нас та об’єднує в одне ціле під
назвою JUNG. Кожного дня.

Засновник компанії Альбрехт Юнґ

МИ - JUNG:

1912

Сімейна компанія, якою керує

Знак якості “Made in Germany”

третє покоління засновників

понад 100 років

Близько 1200 співробітників

10 дочірніх компаній та понад
67 представництв у всьому світі

Вимикачі для
стильного інтер‘єру

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
P.O. Box 1320
58569 Schalksmühle
Germany
Тел. +49 2355 806-553
Факс: +49 2355 806-254
mail.vka@jung.de

JUNG.DE

Центр логістики JUNG для Східної
Європи та Центральної Азії:

Представництво JUNG в Україні:

UAB JUNG VILNIUS

ТОВ ЮНГ УКРАЇНА

Zirmunu g. 68
LT-09124 Vilnius
Lithuania
Тел. +370-5 239 19 19
Факс: +370-5 239 19 17
jung@jung.lt

вул. Київська, 6В, 08132, м. Вишневе,
Київська обл.
Україна
Тел. +380 44536 99 46,
+380 44536 99 47
info@jung.ua

JUNG.LT

JUNG.UA
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