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Piękne wyłączniki  
dla pięknych wnętrz
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Seria LS
Czas na prawdziwego  
klasyka

Czasami chwilowe trendy rodzą ponadczasowy 

projekt. Dotyczy to prawdziwego klasyka jakim jest 

wyłącznik serii LS. Czysta, kwadratowa forma w 

wąskiej lub szerokiej ramce pasuje właściwie do 

każdego otoczenia. Wybór wysokogatunkowych 

materiałów umożliwia realizację osobistych  

preferencji użytkowników.
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LS 990
Piękno klasyki. Kwadratowa forma LS 990 w kolorze  

czarnym lub kremowym, jasnoszarym lub białym:  

architekci cenią prostą geometrię i nieprzemijające  

barwy. Dlatego we wnętrzach nowoczesnych   

i minimalistycznych zawsze faworyzują wyłączniki LS.

Duże znaczenie w serii LS 990 ma wykorzystanie  

prawdziwego metalu: chłodnego aluminium, antracytu, 

eleganckiej stali nierdzewnej, błyszczącego chromu lub 

cennego złota - wszystko to podkreśla wyjątkowość tej 

serii. Dwie odmiany prawdziwego mosiądzu uzupełniają 

portfolio.

Kremowy

Aluminium Stal  
szlachetna

Jasnoszary

Chrom

Czarny

Antracyt

Złoto Mosiądz  
klasyczny

Biały

Mosiądz 
antyczny

Ciemne
aluminium 
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Firma JUNG dzięki serii LS 990 w kolorach Les Couleurs®  

Le Corbusiera wyznacza nowe trendy kolorystyczne. Tym, 

co wyróżnia ten system kolorów jest możliwość dowolnego 

łączenia jego odcieni. Firma JUNG jako jedyna na świecie 

oferuje klasyczną serię LS 990 w tych niepowtarzalnych 

barwach. Matowa powierzchnia osprzętu powstaje  

podczas specjalnego procesu malowania ręcznego.  

Elementy sterujące do obsługi systemu sterowania 

również są uwzględnione w systemie kolorów Les Couleurs. 

Rozwiązanie to nie przeszkadza w tworzeniu etykiet na 

osprzęcie za pomocą narzędzia graficznego JUNG.

LS 990 przedstawia kolory
blanc gris clair 31 outremer  

moyen 
bleu  
céruléen 31 

vert 
foncé

rouge  
vermillon 31 

l‘ocre rouge terre sienne 
brique 

terre sienne  
pâle

ombre brûlée 
claire 

ombre  
naturelle 31 

ombre  
naturelle claire 

rouge  
vermillon 59 

vert olive vif terre d‘ombre 
brûlée 59 

bleu  
outremer 59

le rubis ombre  
naturelle 59 

orange vif

gris 31

terre sienne  
brûlée 31 

terre sienne 
brûlée 59 

bleu outremer 
foncé

blanc ivoire noir d‘ivoire le jaune vif 
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Ponadczasowa, zminimalizowana, spójna: LS ZERO przenosi 

znaną klasykę serii LS 990 do całkiem nowej interpretacji montażu. 

Seria LS 990 Zero zamontowana w meblach, cegłach lub płycie 

gipsowo-kartonowej tworzy płaszczyznę poziomą w każdym 

rodzaju instalacji między powierzchnią a elementem roboczym. 

Cała koncepcja umeblowania zmienia się w  atrakcyjne i twórcze 

doświadczenie. Seria LS ZERO jest dostępna w kolorze białym, 

ciemnym, stali szlachetnej, aluminium, klasycznego mosiądzu   

i  Les Couleurs® Le Corbusiera.
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CzarnyBiały matowy Biały Aluminium Chrom Stal  
szlachetna

Stal  
szlachetna

Aluminium Antracyt Chrom Mosiądz  
klasyczny

Mosiądz 
antyczny

Ciemne
aluminium 

LS plus
LS plus to pewnego rodzaju odwrócenie proporcji. W centrum 

uwagi znajdują się duże ramki z różnych materiałów i w różnych  

kolorach. W połączeniu z równie dużymi klawiszami tworzą 

optykę zaskakująco odmienną od naszych przyzwyczajeń. 

Chrom, prawdziwe szkło, aluminium lub stal szlachetna – 

osiągnięty efekt wyznacza zawsze nowe standardy elegancji  

i estetyki.

Eleganckie ramki z wysokogatunkowego tworzywa lub metalu  

perfekcyjnie harmonizują z odpowiednimi elementami serii LS. 

W odróżnieniu od serii FD-design ramki lekko odstają od ściany 

dając dodatkowe wrażenie lekkości. Charakterystyczna dla 

produktów firmy JUNG koncepcja modułowej budowy  

umożliwia tworzenie różnych kombinacji zaspokajających  

wymagania techniczne i estetyczne użytkowników.

LS-design

12 SERIA LS SERIE LS 13



Seria A – Kreatywność   
i różnorodność
Nowoczesna seria A to mnogość interesujących idei doty-

czących formy, koloru i materiałów. To prawdziwa przyjem-

ność łączyć nowe, wykonane z różnych materiałów i w róż-

nych kolorach ramki i pokrywy. Rezultat: świeże elementy 

stylistyczne upiększające pomieszczenie. Dodatkowy efekt: 

lekko odstające od ściany kolorowe ramki z wysokogatunko-

wego tworzywa lub szkła dają wrażenie lekkości i świeżości.

SERIA A 1514 SERIA A



Seria A Creation spełnia wszystkie wymagania stawiane 

nowoczesnym instalacjom elektrycznym w bardzo stylowy 

sposób. Oprócz wersji wykonanej z tworzywa termo-

plastycznego ramki serii A Creation są wykonywane 

także ze sprawdzonego materiału jakim jest duroplast 

czy też prawdziwego szkła.

czarnymatowy 
antracyt

szampanski mokka

seledynowy szaronibieski czarny srebrnyczerwonybiały

mokka

aluminiumbiały

szampanski

Nowoczesna seria A Creation nadaje uroku  

pomieszczeniu. Seria przekonuje nie tylko swoim 

prostym kształtem, ale także wyborem materiału 

wykonania.

Szklane ramki

Plastikowe ramki

A Creation
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A 500 A plus
Perfekcyjne połączenie formy i funkcjonalności: rozszerzenie 

nowoczesnej instalacji elektrycznej o serię A 500 nie 

stanowi żadnego problemu. Dzięki liniowej sylwetce ramki 

tworzą harmonijną całość w połączeniu z pokrywami.

Swoboda wyboru: seria A plus oferuje szeroki wybór 

połączeń kolorów, które z pozoru mogą wydawać się 

nie do połączenia.

czarny szampanskibiały aluminium mokka niebieski aluminium antracytowyaluminium chrom chrom

biały i aluminium i
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AS 500
 Interesujący detal: harmonijne linie zyskują dodatkowy 

dynamiczny zarys poprzez lekkie, przebiegające przez 

środek załamanie powierzchni klawiszy. Na szczególną 

uwagę zasługuje bardzo szerokie spektrum zastosowań 

spełniające właściwie wszystkie wymagania stawiane 

obecnie instalacji elektrycznej. Uzupełnieniem serii jest 

wytrzymała seria AS  – ta sama forma, te same kolory, 

ale wykonanie z wyjątkowo odpornego na uszkodzenia 

mechaniczne tworzywa. I dodatkowo podwyższony 

stopień ochrony IP 44.

POŁĄCZENIE GNIAZD I WYŁĄCZNIKÓW ŚCIEMNIACZ OBOROTOWY  

W KOLORZE BIAŁYM

Możliwość indywidualnego łączenia

Płynna regulacja oświetlenia

Z przesłonami styków

GNIAZDO SCHUKO® W KOLORZE BIAŁYM

SERIA A 2120 SERIA A



Seria SL i CD –  
Elegancja bez kantów

Serie osprzętowe SL i CD stawiają na harmonię. Dlatego 

na nowo interpretują klasyczny kwadrat. Prostokątny, 

geometryczny kształt zostaje zniwelowany poprzez 

zaokrąglenie rogów i krawędzi. Powstaje forma idealnie 

pasująca do pomieszczeń ciepłych, wyposażonych   

w meble i przedmioty o obłych kształtach.

SERIA SL I CD 2322 SERIA SL I CD



POŁĄCZENIE GNIAZD I WYŁĄCZNIKÓW W 

KOLORACH SREBRNOCZARNYM

ŚCIEMNIACZ OBROTOWY W KOLORZE  

ZŁOTOBRĄZOWYM

Prosta regulacja oświetlenia

Elegancki wygląd Większe bezpieczeństwo

CZUJNIK RUCHU W KOLORZE BIAŁYM
SL 500
Miękkie linie i niespotykane zestawienia materiałów tworzą 

wyjątkową wartość tej serii. Wykonane z metalu ramki   

w kolorze bieli, brązu lub srebra pokryte są grubą warstwą 

akrylu. Klawisze i pokrywy powstają z poddanego specjalnej 

obróbce metalu. Elegancja jest dodatkowo podkreślona 

przez klawisze znajdujące się zawsze (niezależnie od pozy-

cji styków) w identycznym względem siebie położeniu.

SERIA SL I CD 2524 SERIA SL I CD



Wykonane z metalu

Platynowy Złotobrązowy

SzaryKremowy Biały JasnoszaryCzarny Brązowy

CD plus CD 500
W tej serii łatwo znaleźć wyłącznik w odpowiadającym nam 

kolorze. Ramki (max 5-krotne) dostępne są w trzech kolorach. 

Dodatkowo do każdej ramki możemy dobrać 2 rodzaje  

elementów dekoracyjnych dostępnych w szerokiej palecie 

kolorów. 13 wariantów kolorystycznych pozwala na naprawdę 

bardzo dużo kombinacji.

W serii CD 500 forma, kolor i funkcja tworzą perfekcyjną 

całość integrującą się bezproblemowo z każdym pomiesz-

czeniem. Ta zdolność dopasowania się do stylu pomiesz- 

czenia wynika między innymi z palety stonowanych barw  

w jakich dostępne są wyłączniki. Z kolei biegnące poziomo 

przez środek klawisza załamanie powierzchni nadaje serii 

rys indywidualności.

jasnoszary

zółty

mietowy

stal szlachetna

Kolory 

granit

zielony  
metalizowany

czarny  
metalizowany

niebieski  
metalizowany

czerwony  
metalizowany

chrom

złoty

Wykonane z plastiku
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Wyłączniki ułatwiające życie
Wyłączniki powinny nie tylko ładnie wyglądać. Mają też 

coraz bardziej złożone zadania do wykonania. Balans 

pomiędzy formą i funkcją udaje się firmie JUNG wzor-

cowo już od ponad 100 lat.
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Więcej bezpieczeństwa w domu, więcej ochrony przed 

wiatrem i innym czynnikom atmosferycznym. Innowacyjne 

rozwiązania firmy JUNG oferują niezwykły komfort przy 

sterowaniu żaluzjami i roletami. Na przykład możemy 

zaciemnić pomieszczenie poprzez naciśnięcie odpow-

iedniego przycisku lub automatycznie – w zależności od 

zaprogramowanego czasu czy też poprzez Bluetooth.  

W przypadku zintegrowanego sterowania oświetleniem   

i roletami kwestia oszczędności energii staje się faktem.

UNIWERSALNA PŁYTKA CENTRALNA STANDARDOWA PŁYTKA CENTRALNA

STANDARDOWY ZEGAR

Sterowanie oświetleniem i roletami za  
pomocą komfortowych funkcji

Automatyczne sterowanie oświetleniem  
i roletami

Ręczna sterowanie oświetleniem i  
roletami

Steruj tak jak chcesz - za pomocą  
przycisku lub aplikacji

UNIWERSALNY ZEGAR BLUETOOTH

Sterowanie oświetleniem i roletami
System LB to sprytny system modułowy przeznaczony do 

sterowania nowoczesnych podzespołów instalacji elektry-

cznej i układów sterowania roletami.

30 SYSTEM LB SYSTEM LB 31



Nastrojowe oświetlenie
Romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie z przyjaciółmi, 

oficjalny obiad lub czytana w samotności książka – nowoc-

zesny system sterowania firmy JUNG pozwala stworzyć 

odpowiednią atmosferę do każdej sytuacji. Wygodnie, auto-

matycznie i energooszczędnie.

ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED 
Jeden do wszystkiego: uniwersalny ściemni-
acz dotykowy pozwala bezpiecznie i wygodnie 
sterować każdym rodzajem oświetlenia - jest 
on idealny do oświetlenia LED i świetlówek.

ZEGAR STERUJĄCY 
Załączanie, płynne sterowanie oświetleniem, 
roletami ze szklanego panela. Zegar sterujący 
automatycznie potrafi zarządzić naszym 
 domowymi instalacjami. 

ŚCIEMNIACZ OBROTOWY LED 
Idealne oświetlenie po przekręceniu: Uniwer-
salny ściemniacz obrotowy LED w wygodny 
sposób włączyć sposób wyłączyć i płynnie 
sterować oświetleniem.

CZUJNIK RUCHU 
Światło zapala się jedynie wtedy, gdy rzeczy-
wiście jest potrzebne. I gaśnie po opuszczeniu 
przez nas obszaru detekcji czujki. Takie rozwią-
zanie pozwala znacznie oszczędzać energię 
elektryczną.

SYSTEM LB 3332 SYSTEM LB



ZigBee Sterowanie oświetleniem
Nowe doświadczenia w sterowaniu oświetleniem: JUNG 

ZigBee ręcznie sterowany nadajnik wraz z nadajnikami 

ściennymi w wybranych włącznikach sterują radiowo 

oświetleniem według indywidualnych upodobań. Sceny 

świetlne budujące atmosferę we wnętrzach mogą być 

łatwo skonfigurowane zgodnie z własnymi preferencjami   

i wygodnie obsługiwane. Przykładowo: posiłek można  

przygotować w kuchni, która jest oświetlona światłem  

białym dziennym, podczas gdy światło nad stołem jest już 

wygaszone ciepłą bielą. Efekty świetlne koloru RGB  

umiejętnie kładą nacisk na inne obszary - dopasowując 

odpowiednią atmosferę i nastrój.

Poniższe Źródła światła / Producenci obsługujący 

 protokół ZigBee Light Link: Philips Hue, Osram LIGHTIFY,   

General Electric Company u. a.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM TEMPERATURA BARWOWA

WARTOŚCI KOLORÓW SCENY

Wykorzystaj sceny do zastosowania  
ulubionych ustawień

Ciepła, neutralna lub biała

Kolor RGB dla każdego pomieszczenia

Dopasuj intensywność oświetlenia do 
swoich potrzeb

STEROWANIE OŚWIETLENIEM ZIGBEE 3534 STEROWANIE OŚWIETLENIEM ZIGBEE



TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY TERMOSTAT PODŁOGOWY 

Indywidualne dostosowanie temperatury 
pomieszczenia za pomocą pokrętła  
termostatu pomieszczeniowego.

Dzięki termostatowi podłogowemu regu-
lacja temperatury podłogi jest niezwykle 
komfortowa.

Sterowanie temperaturą
Temperatura w pomieszczeniu zależy w dużej mierze od 

indywidualnych upodobań użytkowników, gdyż zapewni-

ając odpowiednią temperaturę tworzysz wokół siebie aurę 

komfortu. Co więcej, harmonijna regulacja temperatury  

i wentylacji gwarantuje czyste powietrze, a co za tym idzie 

zdrowie mieszkańców. Takie rozwiązanie jest korzystne 

również pod względem ekonomicznym.

Optymalny komfort: Termostat pokojowy 
z wyświetlaczem umożliwia automatyczną 
regulację temperatury w zależności od 
codziennych potrzeb mieszkańców - 
wygodnie i energooszczędnie.

STEROWANIE TEMPERATURĄ 3736 STEROWANIE TEMPERATURĄ



Bezpieczna orientacja
Technologia LED wykorzystana w systemie orientacyjnym 

JUNG jest doskonale widoczna w ciemności, dlatego dos-

konale sprawdza się m.in. jako sygnalizacja alarmowa. Niski 

pobór energii oraz długi czas eksploatacji gwarantuje duże 

oszczędności.

OZNAKOWANIE LED LAMPKA DO CZYTANIA LED

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA LED SYGNALIZACJA ŚWIATŁA LED Z FUNKCJĄ 

PODŚWIETLENIA

Bezpieczna orientacja dzięki podświetleniu 
w kolorze białym lub niebieskim.

Lampka do czytania LED do montażu na 
ścianie zapewnia optymalne oświetlenie.

Sygnalizacja świetlna LED zapewnia dosko-
nałą orientację dzięki indywidualnemu ozna-
kowaniu.

Podświetlanie nocne z funkcją kierunkową 
wyraźnie sygnalizuje kierunek ruchu.

Oświetlenie orientacyjne LED  
zastosowane w płaskim 
gnieździe SCHUKO® zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo w 
ciemności.

Do not disturb

Please enter

OSWIETLENIE DIODOWE 3938 OSWIETLENIE DIODOWE



Bluetooth Connect
JUNG Bluetooth Connect w stylistyce przełącznika odbiera   

i wzmacnia sygnały audio z smartfonów i tabletów. Intuicyjne  

działanie jest zapewnione przez przyciski czujników. Wzmacniacz  

w połączeniu z głośnikami JUNG zapewnia najlepszą jakość 

 dźwięku. Innym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznego 

 wzmacniacza lub Smart Radio poprzez wejście AUX.

Smart Radio 
Smart Radio z ekranem dotykowym zapewnia intuicyjną 

obsługę takich funkcji jak: alarm, budzik i ulubione. Istnieje 

możliwość włączenia podświetlenie przycisków i ekranu.    

W trybie nocnym wyświetlacz wraz z przyciskami są w pełni 

przyciemnione. Obsługa RDS, duże możliwości rozbudowy 

i wejście AUX dopełniają listę właściwości produktu.
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Perfekcyjne połączenie
Tablet, smartfon i telewizor to nieodłączne elementy  

naszego życia. Komponenty firmy JUNG oferują inteligentne 

rozwiązania sprawiające, że życie staje się łatwiejsze.

SYSTEM PRZYŁĄCZANIA MULTIMEDIÓW

Posiadasz kino domowe, konsolę do gier lub telewizor FullHD? Zapomnij o bałaganie 
związanym z plączącymi się kablami: teraz masz możliwość łatwego podłączenia  
urządzeń analogowych, cyfrowych i mobilnych.

ŁADOWARKA USB PUNKT DOSTĘPU WLAN

Szybkie ładowanie urządzeń mobilnych. Idealna 
rozwiązanie podczas modernizacji, gdyż ładowarka 
może być umieszczona w puszce instalacyjnej  
zamiast standardowego gniazdka.

Szybki dostęp do internetu w dowolnym 
miejscu w obrębie mieszkania. 

MULTIMEDIA 4342 MULTIMEDIA



Czujnik dymu
Czujnik dymu może uratować życie! Na korytarzu,   w kuchni, 

sypialni czy pokoju dziecięcym: czujniki dymu firmy JUNG 

bezpiecznie i niezawodnie ostrzegają  mieszkańców o 

pojawieniu się dymu lub podwyższonej temperatury 

wywołanej obecnością ognia. Czujnik jest wyposażony   

w baterię o żywotności 12 lat oraz w system magnetyczny, 

który pozwala na łatwy, szybki i czysty montaż.

Radiowa wersja czujnika dymu z funkcją wzmacniacza: czujnik, który umożliwia połączenie 
maksymalnie 15 czujników dymu w jedną grupę. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest 
wykorzystanie czujników połączonych w jedną grupę na klatce schodowej budynku  
mieszkalnego. Możliwe jest przypisanie do 14 grup/mieszkań.

RADIOWY CZUJNIK DYMU

CZUJNIK DYMU 4544 CZUJNIK DYMU



System wyróżnia szybki montaż, łatwa 
obsługa, elastyczność oraz otwartość na 
nowoczesne rozwiązania. To wszystko 
 

sprawia, że łączenie funkcji, tworzenie 
scen i ich obsługa to niezwykle łatwe   
i przyjemne zadanie.

eNet SMART HOME to standard radiowy obsługiwany 

za pomocą smartfona (lokalnie i zdalnie), ze względów 

bezpieczeństwa opiera się na zaszyfrowanej komunikacji 

pomiędzy elementami systemu. 

 

Zdalne sterowanie dzięki ręcznym  
nadajnikom eNet

Wygodna obsługa i stylistyka  
wyłączników

OBSŁUGA ZA POMOCĄ ZDALNEGO  

STEROWANIA

ODBIORNIKI ENET

STEROWANIE ZA POMOCĄ  

NADAJNIKÓW ŚCIENNYCH

Odbiorniki są dostępne w różnych  
wariantach i mogą zostać zainstalowane 
w dowolnym miejscu.

STEROWANIE OGRZEWANIEM

W systemie eNet SMART HOME można  
zastosować sterowanie ogrzewaniem 
tado°. Możliwa jest dwukierunkowa  
wymiana danych.
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Stacje wewnętrzne JUNG z 
technologią systemu Siedle

PANEL SMART CONTROL JAKO  

STACJA WEWNĘTRZNA

Jung Smart Control w połączeniu   
z zewnętrzną stacją wideodomofonów 
Siedle i interfejsem Siedle Smart  
może stać się wewnętrzną stacją 
domofonową i centralnym systemem 
zarządzania.

Komunikacja domofonowa w nowej odsłonie:  
Stacje wewnętrzne audio i wideo w stylistyce  
wyłączników JUNG imponują swoją 
funkcjonalnością i wyglądem. Połączenie 
rozwiązań firm JUNG i Siedle pozwoliło na 
stworzenie szerokiej gamy designu, dzięki 
czemu każdy użytkownik znajdzie coś dla 

siebie. Należy także wspomnieć o łatwości 
obsługi połączenia tych dwóch systemów 
komunikacji domofonowej. Wewnętrzne 
stacje domofonowe doskonale komponują 
się z wnętrzem każdego pomieszczenia  
spełniając przy tym wymagania stawiane 
nowoczesnym instalacjom elektrycznym.

Moduły stacji wewnętrznej video można łączyć ze sobą w dowolny sposób; kolorowy 
wyświetlacz TFT o przekątnej 2,7“/70mm pokazuje kto stoi po drugiej stronie drzwi.

W standardowej stacji wewnętrznej audio 
można zastosować różne rodzaje ramek 
po to, aby pasowała do każdego wnętrza.

Stacja wewnętrzna audio oferuje wysokiej 
jakości dźwięk oraz głośniki i co za tym 
idzie nieskazitelnie czysty dźwięk.

STACJA WEWNĘTRZNA VIDEO W SERII A CREATION

STANDARDOWA STAJA WEWNĘTRZNA  

ZE SZKLANĄ RAMKĄ

STACJA WEWNĘTRZNA W SERII  

LS 990 ALUMINIUM
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Smart Home

Zadanie stawiane systemom inteligentnym to sterowanie 

przestrzenią mieszkalną lub roboczą z uwzględnieniem 

indywidualnych upodobań i wymagań użytkowników.  

W przypadku systemów firmy JUNG dochodzi jeszcze  

aspekt estetyczny. System ma więc pięknie wyglądać   

i za uzasadnioną ekonomicznie cenę zapewniać komfort,  

bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną. Standard 

KNX spełnia wymienione warunki. Połączone wspólną 

magistralą i komunikujące się wzajemnie komponenty 

systemu sterują oświetleniem, żaluzjami, temperaturą, 

multimediami oraz zapewniają bezpieczeństwo.

KNX SMART HOME 5150 KNX SMART HOME



KNX PRZYCISK DOTYKOWY KNX PRZYCISK DOTYKOWY RF

KNX KOMPAKTOWY KONTROLER  

POMIESZCZENIOWY

Wygodne sterowanie dzięki dużym  
przyciskom

Wszechstronne funkcje, intuicyjna obsługa

Radiowe sterowanie z wykorzystaniem 
nadajników ściennych

Doskonała czytelność wyświetlacza 
OLED

KNX KONTROLER POMIESZCZENIA OLED

F 40 – komfortowa obsługa

Dzięki dużym przyciskom seryjnym KNX F 40 obsługa 

funkcji jest niezwykle komfortowa. Umożliwiają one  

kontrolę zarówno klasycznych funkcji pomieszczeń, takich 

jak oświetlenie, sterowanie żaluzjami i temperaturą, a także 

scen lub multimediów. Przyciski te mogą być w dowolny 

sposób spersonalizowane za pomocą narzędzia  

graficznego JUNG, aby spełniały wymagania użytkowników. 

Centralnie umieszczone kolorowe diody służą do sygnalizacji 

stanu pracy i umożliwiają łatwą obsługę.
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KNX PRZYCISK DOTYKOWY KNX PRZYCISK DOTYKOWY RF

KNX KOMPAKTOWY KONTROLER  

POMIESZCZENIOWY

Jednolita stylistyka za sprawą wyświet-
lacza umieszczonego w centralnej części

Urządzenie z wyświetlaczem służące  
do sterowania temperaturą, oświetleniem  
i żaluzjami.

Nadajniki ścienne można zamontować  
w dowolnym miejscu.

Inteligentne sterowanie temperaturą

KNX KONTROLER POMIESZCZENIA

F 50 – jednolity wygląd

Elementy KNX z rodziny F 50 są zaprojektowane  

z funkcjonalnymi przyciskami zarówno z lewej jak  

i prawej strony oddzielonych przeźroczystą pokrywą  

w środku. Przeźroczysta pokrywa urządzenia może  

być zmodyfikowana za pomocą narzędzia graficznego 

JUNG a regulowane kolorowe diody uzupełniają  

koncepcję projektu. W praktyce oznacza to funk- 

cjonalność i intuicyjną obsługę.
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Przejrzysta wizualizacja

Czytelny interfejs Smart Visu Server pozwala na sterowanie oświetleniem,  
temperaturą, muzyką czy też systemem Philips Hue za pośrednictwem  
smartfona. Po dodaniu nowego urządzenia do sieci jest ono  
natychmiast widoczne dla użytkownika. Użytkownik może wprowadzać 
indywidualne zmiany ustawień zarówno przebywając w domu lub 
zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi, bezpiecznie i wygodnie.

SMART VISU SERVER 
Przejrzysta wizualizacja dla inteligentnego budynku  

ZDALNE STEROWANIE 5756 ZDALNE STEROWANIE



Jednolity interfejs dla intuicyjnej obsługi.

Wizualizacja i obsługa odbywa się za pośrednictwem 

5-calowego wyświetlacza. W razie potrzeby można  

skorzystać z jednolitego interfejsu JUNG, który zapewnia 

logiczną i intuicyjną obsługę różnych funkcji. Dowolnie 

konfigurowany interfejs umożliwia zastosowanie  

dowolnego układu wizualizacji może być wykorzystany 

jako alternatywny sposób obsługi.

Naścienne panele sterujące: KNX Smart Panel z kolorowym 

ekranem dotykowym TFT. Urządzenie pozwala na wygodne 

sterowanie funkcjami w domu, takimi jak oświetlenie, rolety, 

temperatura i multimediami. Ponadto, zintegrowany system  

alarmowy zapewnia bezpieczeństwo. Dodatkowe funkcje 

takie jak zegar tygodniowy z funkcjami astronomicznymi  

i losowymi, wstępnie skonfigurowane sceny świetlne  

pozwalają na zoptymalizowanie zużycia energii.

Korzystaj z dowolnie konfigurowanego interfejsu aby spersonalizować obsługę.
Intuicyjne sterowanie

SMART-PANELS 5958 SMART-PANELS



JUNG VISU PRO

JUNG Visu Pro sprawdza się zarówno w sektorze budynków prywatnych jak i komercyjnych.  
Dzięki niemu można łatwo połączyć wiele funkcji w całość, np. sterowanie żaluzjami   
i oświetleniem z systemem alarmowym. Inteligentne podłączenie systemu umożliwia wygodne 
sterowanie dla każdego użytkownika za pośrednictwem Smart Control, monitora, tabletu 
lub smartfona.

Profesjonalne sterowanie KNX
JUNG VISU Pro to profesjonalne narzędzie służące  do 

wizualizacji i sterowania automatyką budynkową.  

Umożliwia ono niezależne sterowanie kilkoma instalacjami 

KNX w tym samym czasie. 

JUNG VISU PRO 6160 JUNG VISU PRO



Ulubiona muzyka w  
pomieszczeniu. 
Świetna jakość dźwięku w całym domu zapewniona 

dzięki JUNG Multiroom. Słuchaj radia w kuchni, koncertu 

w salonie lub bajki w pokoju dziecięcym: multiroom  

z radiem internetowym i odtwarzaczem MP3. Dystrybucja 

muzyki jest prosta i łatwa. 

Alternatywnie, można zintegrować nagłośnie-
nie z systemem Sonos. Jest to zapewnione  
przez specjalny interfejs bramki KNX/Sonos. 
Obsługa w obu przypadkach odbywa się 

za pomocą przycisków KNX lub kontrolera 
 pomieszczeniowego wraz z klasycznymi 
funkcjami.

INTUICYJNA OBSŁUGA

DYSTRYBUCJA MUZYKI W SYSTEMIE KNX

Połączenie sterowania KNX z systemem multiroom.

Multiroom KNX ze wzmacniaczem z wbudowanym radiem internetowym i odtwarzaczem 
MP3 stanowi wygodne centrum sterowania muzyką w całym budynku.

MULTIROOM 6362 MULTIROOM



Projektuj jak chcesz

Dzięki zastosowaniu narzędzia graficznego dostępnego pod 

adresem www.jung.de/gt. Produkty firmy JUNG zyskują   

indywidualne cechy. W zależności od produktu, materiału 

wykonania i osobistych upodobań można wykorzystać  

metodę grawerowania laserowego, kolorowego nadruku czy 

też etykiet. Zastosowanie tekstu, obrazka oraz motywów 

pozwala nie tylko na stworzenie oryginalnego projektu, 

lecz także na swobodne przypisanie funkcji do przycisku.

GRAWEROWANIE LASEROWE

KOLORWY NADRUK

Grawerowanie laserowe pozwala na precyzyjne nacinanie powierzchni, dzięki czemu  
umożliwia naniesienie nawet najbardziej wymagających symboli i konturów.

Odporny na zarysowania kolorowy nadruk 
oferuje szerokie możliwości indywidualnego 
projektowania produktów JUNG.

Wbudowane pola opisowe ułatwiają 
obsługę przycisków

ETYKIETY
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Średnie przedsiębiorstwo  
rodzinne trzeciego pokolenia

KILKA SŁÓW O JUNG:

Certyfikat „Made in Germany“  
od ponad 100 lat.

17 filii i ponad 70 agencji na 
całym świecieZatrudniamy 1200 pracowników

Prezes firmy Albrecht Jung

Ernst Paris

Gdy Albrecht Jung w 1912 roku zakładał firmę od początku 

przyświecał mu jasny cel. Chciał, aby jego idee kształtowały 

przyszłość, a nazwisko Jung kojarzyło się z postępem. Cel 

ten także dzisiaj wytycza politykę firmy.

„Postęp w tradycji“ to przede wszystkim patrzenie w 

przyszłość. Jest to także poświęcenie dla rozwoju, aby 

tworzyć nowe rzeczy dla łatwiejszej obsługi, lepszej 

funkcjonalności, atrakcyjniejszego wyglądu oraz  

przyjaznemu serwisowaniu. Te wszystkie rzeczy łączą  

i motywują firmę JUNG. Każdego dnia.

Postęp w tradycji.  
Każdego dnia.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

P.O. Box 1320 

58569 Schalksmühle 

Germany 

Phone +49 2355 806-553 

Fax +49 2355 806-254 

mail.vka@jung.de

Kontakt z przedstawicielem w Polsce:

jung@jung-polska.pl

JUNG-GROUP.COM


