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Jotkin mallit eivät koskaan poistu muodista, vaan ne ovat aitoja klassikoita – kuten 
LS-malliston kytkimet. Kapeissa tai leveissä kehyksissä saatavilla olevat tyylikkäät,  
neliskulmaiset kytkimet sopivat hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin. Lisäksi valittavana  
on useita laadukkaita materiaaleja kattamaan erilaisia sisustusratkaisuja.  
Monipuolisesta LS-mallistosta löytyy sopiva ratkaisu niin yksityisasuntoon kuin  
liiketilaankin – unohtamatta teknisten vaatimusten täyttymistä.

LS-mallisto
Klassikoiden aika
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Miellyttävää asumista klassikoiden ympäröimänä. Neliönmuotoisten LS 990 -kytkimien  
värivaihtoehdot ovat musta, norsunluu, vaaleanharmaa ja valkoinen. Funktionaalisen 
muotoilun ja ajattomien värien ansiosta kytkimet ovat etenkin arkkitehtien suosiossa.  
LS 990 -sarjan moderneja ja pelkistetyn tyylikkäitä kytkimiä käytetäänkin paljon  
sisustussuunnittelussa.

LS 990

vaalean- 
harmaa 

valkoinen norsunluu musta
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alumiini ruostumaton  
teräs 

kromi antrasiitti kulta klassinen 
messinki

antiikkinen 
messinki

tumma 
messinki

LS 990
Ylelliseen sisustukseen tarvitaan tasokkaita yksityiskohtia. Laadukkaasta metallista valmistetut 
designkytkimet täyttävät tämän tarpeen paremmin kuin hyvin. Teräs, alumiini, antrasiitti, kromi  
ja 24:n karaatin kultapinnoite – LS-malliston hienostuneet materiaalit viimeistelevät arvokkaan 
vaikutelman. Malliston uutuutena on saatavana kolme messinkiversiota: kirkkaaksi kiillotettu 
klassinen messinki,  perinteiseen sisustukseen sopiva antiikkinen messinki sekä himmeästi 
hohtava tumma messinki.
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LS plus
LS plus -sarjan tuotteet antavat huoneelle ilmettä ja eloa. Kehysten  
valikoidut värit ja materiaalit toimivat mielenkiintoisina yksityiskohtina. 
Yhdessä suurvipujen kanssa ne muodostavat edukseen erottuvan ulkoasun. 
Viimeistelyvaihtoehtoja ovat kiillotettu kromi, lasi, alumiini ja ruostumaton 
teräs. Millä tahansa vaihtoehdolla lopputulos on tyylikäs ja esteettinen. 
Käytännöllisyyttä lisää se, että kehykset voidaan yhdistää LS-malliston 
tuotteiden kanssa.

satiininvalkoinen 
lasi 

musta lasi valkoinen lasi alumiini  kromi ruostumaton 
teräs 
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ruostumaton teräs alumiini 

vaaleanharmaa

valkoinennorsunluu 

Erittäin matalan rakenteen ansiosta kehys voidaan sovittaa seinäpinnan tasalle. 
Tuloksena saadaan tasainen pinta, jossa ei ole mitään silmäänpistävää. Nerokas 
moduulirakenne antaa paljon mahdollisuuksia myös teknisestä näkökulmasta. 
Monipuolisen toimintovalikoiman ansiosta suunnittelijat, arkkitehdit ja kiinteistönomistajat  
voivat toteuttaa rakennusautomaatiosuunnitelmiaan rajoituksitta.

LS Design tarjoaa käytännöllisen ratkaisun, kun tarvitaan suuri määrä monipuolisia toimintoja. 
Metallista tai muovista valmistetut laadukkaat ja tyylikkäät kehykset sopivat erinomaisesti  
yhteen LS-malliston tuotteiden kanssa. Mallistossa käytetty varjoura antaa tuotteille kevyemmän 
vaikutelman. Jung-moduulijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden löytää erilaisia ympäristöönsä 
sopivia yhdistelmäratkaisuja.

Flat Design LS Design

musta

kromiantrasiitti 
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Modernin A-malliston muotoilu, viimeistely ja materiaalit tarjoavat 
jännittäviä mahdollisuuksia.  Voit kehitellä hauskoja yhdistelmiä ja 
lisätä huoneeseen uusia koristeellisia yksityiskohtia. Laadukkaasta 
muovista tai lasista valmistetut värilliset kehykset piristävät ja 
keventävät ympäristöä.

A-mallisto
Luovuutta ja monimuotoisuutta
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A creation
Uudet lämpimät värisävyt tekevät tämän malliston tuotteista tavallistakin houkuttelevampia. 
Tuotteiden ominaisuudet innoittavat ajattelemaan, kuinka niitä voisi käyttää luovasti omassa  
kodissa. Saatavana on kahdenlaisia kehyksiä, joista voi valita omien mieltymysten mukaisen.  
 Toinen edustaa klassista ja perinteistä muotoilua, ja sen värivaihtoehdot ovat valkoinen,  
alumiini, musta, mokka ja samppanja. Laadukkaasta kestomuovista tehtyyn kehykseen  
on saatavana samansävyisiä painikevipuja ja muita keskiöitä.

Toinen versio tekee vaikutuksen avantgardistisiin, nykyajan hengestä pitäviin ihmisiin. Värilliset 
lasikehykset antavat kosolti vaihtoehtoja luovien ideoiden toteuttamiseen. Värivaihtoehtoja on 
runsaasti erilaisia sisustussuunnitelmia varten: punainen, musta, mattavalkoinen, siniharmaa, 
kirkkaanvalkoinen ja koristeellinen peilipinnoitettu hopea. Samppanjan ja mokan sävyt sulautuvat 
täydellisesti tuotemallistoon. Lisäksi A creation -sarjan tuotteiden monipuoliset toiminnot  
täyttävät kaikki nykyaikaisen ja älykkään sähköasennuksen vaatimukset.

musta alumiini valkoinen samppanja mokka satiinin- 
valkoinen 

lasi

siniharmaa 
lasi

musta  
lasi

hopea  
lasi

punainen 
lasi 

valkoinen 
lasi 

samppanja 
lasi

mokka  
lasi
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A 500 
Ammattitason mallisto, jonka värivaihtoehdot ovat valkoinen, musta, alumiini, 
samppanja ja mokka. A 500 -malliston tuotteet tuovat sisustukseen selkeyttä 
puhtailla linjoillaan. Mikään ei riko mallien linjakkuutta, vaan kehykset ja  
keskiöt muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Myös tekniset ominaisuudet 
ovat vaikuttavat, sillä tuotteisiin voidaan liittää innovatiivista tekniikkaa, kuten 
valaistuksen, radion, lämpötilan, kaihtimien tai KNX-järjestelmän hallinta. 
Saatavana on myös roisketiivis IP44-malli.

musta valkoinen alumiini samppanja mokka kromi antrasiitti sininenalumiini

A plus
Selkeä, tyylikäs ja yksilöllinen. Malliston nuorekkaat tuotteet sopivat 
hyvin nykyaikaiseen elämäntyyliin ja kaikenlaisiin huonesisustuksiin.  
A plus -tuotteiden värimaailma vaihtelee kirkkaista ja värikkäistä 
sävyistä elegantteihin ja hienovaraisiin väreihin vastaten monenlaisiin 
mieltymyksiin. Voimakas sininen, hienovarainen antrasiitti ja viileä  
alumiini tekevät varmasti vaikutuksen. Kehykset voidaan yhdistää  
kiillotettuihin kromirunkoihin väreinä valkoinen, musta tai alumiini.  
Näin modernilla muotoilulla voidaan lisätä huoneeseen koristeellisia 
ominaisuuksia.
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Tämä JUNG-kytkinmalli on erinomainen yhdistelmä muotoilua ja toimivuutta. 
Värivaihtoehdot ovat norsunluu ja valkoinen. Harmonisten linjojen lisäksi  
visuaalista ilmettä korostaa vivun pinnan kulma. Käyttömahdollisuuksia on  
runsaasti, mukaan lukien vaativat tekniset sähköasennukset. Malliltaan  
samanlainen AS universal on houkutteleva vaihtoehto särkymättömän ja  
antibakteerisen materiaalinsa ansiosta. AS500-mallisto on lisätiivisteellä  
roiskevesitiivis IP44.

AS 500

valkoinen

norsunluu

20 21A-mallisto A-mallisto



SL- ja CD-mallistot perustuvat harmoniaan. Perinteinen neliömäinen 
muoto on uudistettu. Neliskulmaiset geometriset muodot ovat  
aiempaa pehmeämpiä, ja pyöristetyt reunat tuovat tyyliin häivähdyksen 

koristeellisuutta. Tuotteet istuvat saumattomasti pyöreiden muotojen 
hallitsemaan sisustukseen.

SL- ja CD-mallistot
Eleganssia ja pehmeitä linjoja
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hopea-mustakulta-pronssi 

Pehmeät linjat ja epätavallinen materiaaliyhdistelmä tekevät tästä sarjasta ainutlaatuisen. 
Akryylikehykseen voidaan yhdistää värillistä metallia valkoisena, kulta–pronssina tai 
hopeana. Vivut on tehty erikoiskäsitellystä metallista. Yhdistelmä näyttää elegantilta ja 
on erittäin toimiva. Tyylikkään muotoilun viimeistelee vivun pinnansuuntainen asento.

SL 500 

valkoinen 
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kulta-pronssi
Metalliversio

platina
harmaa norsunluu valkoinen vaaleanharmaa musta ruskea

vaaleanharmaa
keltainen
mintunvihreä
vaaleanvihreä
vaaleansininen
ruostumaton teräs
graniitti
metallinvihreä
metallinmusta
metallinsininen
metallinpunainen
kromi
kulta

CD plus
Sisusta vapaasti väreillä. CD plus -sarjan laaja sisustusvärien kirjo ei jätä toivomisen varaa. 
Valittavana on eri kehyskokoja (1–5-osainen) kolmessa värissä ja kaksi eri kalustemuotoa  
13 värissä, mukaan lukien koristeelliset metallit, hienostuneet pastellit ja voimakkaat sävyt, 
jotka ovat varsinaisia katseenvangitsijoita.

CD 500 
CD 500 -tuotteiden muoto, väri ja toiminnallisuus muodostavat kokonaisuuden, 
joka on helppo integroida mihin tahansa huoneeseen. Monipuolisen värivalikoiman 
ansiosta tuotteet on vaivaton sulauttaa olemassa olevaan sisustukseen. Lisäksi 
CD 500 -mallit erottuvat edukseen vivun pinnan kulman ansiosta.
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Sen lisäksi, että kytkimien täytyy näyttää hyvältä, niiden täytyy selvitä vaativista tehtävistä. JUNG on  
jo sadan vuoden ajan yhdistänyt tyylikästä muotoilua edistykselliseen tekniikkaan – esimerkillisellä 
tavalla. Sähköasennusten vaatimukset ovat tietenkin muuttuneet ajan kuluessa. Se, mikä joskus  
tuntui saavuttamattomalta, on nykyään rutiinia: esimerkiksi valaistuksen, kaihtimien ja lämpötilan  
hallinta, monipuoliset ovipuhelinjärjestelmät äänellä ja kuvalla ohjattuna  tai seinäpinnan tasalle  
asennettu radio tai musiikkikeskus. Näillä ja monilla muilla ominaisuuksillaan JUNG-kytkimet  
erottuvat edukseen.

 
 
Elämää helpottavat kytkimet



Kaksoisyleissäädin  
jälkiasennukseen. Näiden 
tuotteiden ansiosta seinä- ja 
riippuvalaisimia voidaan nyt 
myös himmentää eikä vain 
sytyttää tai sammuttaa. 

LEDOTRON on standardi digitaaliselle himmennykselle ja johtavien 
sähkötuotteiden säätämiselle. Tuote on nopea asentaa, ja se on  
heti käyttövalmis ilman asennuspaikan muokkaamista. LEDOTRON  
on helppokäyttöinen. Lisäksi se on yhteensopiva LEDOTRON-
standardia tukevien pienoisloistelamppujen ja LED-valaisimien  
kanssa, ja sen käyttöä on helppo laajentaa. Tuotteen suorituskyky  
on hämmästyttävä kirkkauden säädössä.

Valaistuksen hallinta

Liiketunnistimet ovat älykäs energiaa säästävä  
ratkaisu, sillä valo palaa vain tarvittaessa ja  
silloin, kun joku on valvonta-alueella. Kun  
henkilö siirtyy alueen ulkopuolelle, valo sammuu. 
Käytännöllisyyttä lisää se, että liiketunnistin voi  
olla myös langaton, joten se voidaan sijoittaa  
mihin tahansa – vaikka portaikkoon tai muuhun 
pimeämpään paikkaan kodissa.

Romanttinen ilta kahden kesken, juhlat kavereiden kanssa, muodollinen  
yrityspäivällinen tai oma aika hyvän kirjan parissa onnistuu helposti  
JUNGin valaistuksenohjausjärjestelemällä: oikea tunnelma syntyy kuin 
ohjelmoituna. Kaikki on helppoa, automaattista ja energiaa säästävää. 
Riittää, kun vaihdat eteisen ja portaikon valokytkimet liiketunnistimiin. 
Lisäksi LED-opasvalojen avulla suunnistat vaivatta hämärässä.

Kiertokytkimellä varustetut 
himmentimet luovat tunnelmaa, 
sillä niillä voidaan himmentää 
olohuoneen valot halutulla 
tavalla. Se myös säästää  
valonlähdettä ja energiaa.

LEDOTRON
7% 100%
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Kaihtimien hallinta

Parempaa turvallisuutta ja suojausta kotiin. JUNG tarjoaa monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja  
kaihtimien ja verhojen hallintaan. Huone on helppo pimentää auringonpaisteella yhdellä  
painalluksella tai automaattisesti ohjelmoitavalla ajastimella. Kaihtimien ja valaistuksen  
hallinnan yhdistäminen voi tuoda energiansäästöä jopa 61 prosenttia*.

Kaihtimien ajastinkytkin parantaa turvallisuutta 
loman aikana. Yleisajastimella voidaan ohjelmoida 
kaihtimet sulkeutumaan tiettynä aikana, jotta koti 
ei näytä asumattomalta asukkaiden ollessa poissa.

* Tämä energiansäästö on saavutettavissa seuraavan lähteen mukaan: Becker, M. ja Knoll, P.: Tutkimus energiansäästömahdollisuuksista käytettäessä 
integroituja kiinteistöautomaatiojärjestelmiä ja analysoitaessa niitä DIN V 18599:n ja prEN 15232:n pohjalta.  
LonMark Deutschlandin puolesta tehty tutkimus kesäkuussa 2007

Kaihdinohjaimeen yhdistetty hämäräkytkin on tehokas 
yhdistelmä, joka toimii yksinkertaisesti vivun painalluksella. 
Herkkä anturiteknologia varmistaa, että aurinkosuojat  
laskeutuvat ajoissa ja nousevat luotettavasti myös silloin, 
kun aurinko paistaa vähemmän – automaattisesti tietenkin.
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Miellyttävä huoneenlämpötila 
on luotavissa radio-ohjattavalla 
ajastintermostaatilla: säädät vain 
lämmön haluamaksesi – energiaa 
säästäen ja automaattisesti.

Automaattinen ja monipuolinen  
radio-ohjauskytkin, joka sytyttää  
valot liikkeentunnistuksella, on  
helppo asentaa haluttuun paikkaan, 
esimerkiksi portaikkoon.

Kaihtimien/verhojen 
radiovastaanotinta  
on helppo ohjata  
kaukosäätimellä tai 
seinään asennetulla 
ohjaimella.

Seinäpintaan asennettava radiolähetin voidaan kiinnittää  
haluttuun paikkaan. Se ohjaa valoja ja kaihtimia vaivattomasti 
niin betoniin, puuhun kuin lasiinkin asennettuna.

Radio-ohjaus
Monipuolisuus on valttia esimerkiksi vastaanottimien sijoituksessa. Vastaanottimet 
on rakenteensa ansiosta helppo kiinnittää huomaamattomasti, olipa malli kojerasiaan 
asennettava, pintaan liimattava tai keskuksen D-kiskoon asennettava. Lähetinvalikoima 
on runsas. Lähetin on helppo ja käytännöllinen asentaa haluttuun paikkaan seinää. 
Lisäksi se on helppo kiinnittää lähes mihin pintaan tahansa. Kannettavaa lähetintä on 
vaivaton käyttää. Kaukosäätimen avulla kaihtimet voidaan avata ja sulkea vaikka  
sohvalta nousematta ylös.

Kaukosäätimellä on vaivaton  
ohjata huoneen kaikkia  
toimintoja vaikka sohvalta.

Kojerasia asenteisen  
radiokytkimen tai  
himmentimen voi  
asentaa hyvin riippuvien  
valaisimen kattokupuun.

Pistorasia-adapteri radio- 
ohjauksella on monipuolinen  
ratkaisu tavanomaisten lamppujen  
sytytykseen, sammutukseen ja  
himmennykseen.

Radio-ohjattu kytkinyksikkö on 
helppo asentaa alaslaskettuun 
kattoon. 
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Musiikkikeskus
Käytännöllinen JUNG-telakointiasema MP3-soittimelle, iPodille ja iPhonelle  
on vaivaton asentaa kojerasiaan seinälle. Musiikkikeskus ja kaiutinmoduuli  
voidaan asentaa erikseen tai yhdessä. Sisäänrakennettu bassorefleksiktelo 
tuottaa erinomaisen äänenlaadun. Linjalähtöjen kautta asema voidaan liittää  
hifi- ja monihuonejärjestelmään. Asemassa on myös stereolinjatulo ulkoisille 
musiikkisoittimille sekä mini-USB-liitäntä akun latausta varten.  
Musiikkikeskusta ohjataan suoraan laitteesta tai kaukosäätimen avulla.

JUNG-radio
Uutiset, radiokuunnelmat ja niin tunnelmallisen vaimea kuin kovaääninenkin musiikki  
toistuvat puhtaasti JUNG-stereoradion avulla. Bassorefleksikotelot ja kaiuttimien laaja 
dynaaminen alue varmistavat laadukkaan äänentoiston. Tehokas kojerasiaan asennettava  
laite on saatavana monenlaisina sisustukseen sopivina versioina.
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Multimedialiittimet
Multimediakomponentteja käytetään nykyään miltei kaikissa laitteissa: Full HD -näytöissä,  
pelikonsoleissa, projektoreissa ja LCD-näytöissä. JUNG-multimedialiittimien avulla  
viihde-elektroniikka on nyt helppo liittää osaksi kodin sähköasennusta.

USB-laturi
Kodin pistorasioita ei enää tarvitse varata latureille. USB-laturin ansiosta voit ladata  
matkapuhelimen, musiikkisoittimen ja muut laitteet tavanomaisen USB-liitännän kautta. 
Kun vaihdat vanhan pistorasian tilalle USB-laturin, voit ladata kahta mobiililaitetta rinnan  
ja säästät tilaa. Saatavissa Jungin eri sarjoihin. 
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Ovipuhelinjärjestelmät
Saatavana on useita innovatiivisia ovipuhelinjärjestelmiä, joilla JUNG asettaa 
uudet standardit älykkäälle teknologialle, helpolle hallinnalle ja toimintojen 
määrälle. Koska oikeanlainen ulkoasu korostaa toiminnallisuutta, sisäyksiköt 
ovat saatavina tyylikkäinä JUNG-kytkinversioina. Moduulijärjestelmän ansiosta 
on helppo valita kodin sähköasennukseen sopiva malli. Se on myös nopea 
asentaa ja käyttöönottaa. Painikkeella tai käyttöönotto-ohjelmistolla tapahtuva 
ohjelmointi helpottaa asentajan työtä.
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Comfort-sisäasemassa on käytettävissä 
15 soittoääntä. Käyttäjät voivat tallentaa 

oman soittoäänensä itse.

Monikäyttöinen Standard-sisäasema 
voidaan yhdistää monenlaisiin  

kehyksiin sisustukseen sopivalla  
tavalla.

Kuva talteen. Kun vierailija soittaa ovikelloa, 
hänestä tallennetaan automaattisesti  

valokuva ovipuhelinjärjestelmän  
huoneistopuhelimen muistiin.

Koko perheen käytettävissä on neljä  
ovikelloa, joiden avulla perheenjäsnet  

voivat valita oman soittoäänensä. 
Ulkoasema on uppoasenteinen.

Kaikki turvallisesti näkyvissä. Pinta-asennettavan  
ulkoaseman 130 asteen tunnistusalueen ansiosta  
sisäänrakennettu kamera pitää etuoven edustan  

aina valvottuna.

Innovatiivinen tekniikka on integroitu tyylikkäisiin  
sisäyksiköihin, jotka istuvat saumattomasti olemassa 
oleviin sähköasennuksiin. Monipuolisten toimintojen 
ansiosta myös käyttömukavuus on huippuluokkaa. 
Esimerkiksi kotoa lähtiessäsi voit jättää lyhyen  
ääniviestin kotiin jääville perheenjäsenillesi. Se ei häviä, 
kuten saattaa käydä paperilapulle kirjoitetulle viestille.

Vieraat voidaan toivottaa  
tervetulleeksi halutulla tavalla. 
Sen lisäksi, että alumiinista tai 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut ulkoasemat ovat  
tyylikkäitä, ne ovat myös erittäin 
lujatekoisia. Ne tekevät vieraisiin 
myönteisen vaikutuksen pitkäksi 
aikaa.

Ovipuhelinjärjestelmä  
sovitettuna  
kytkinmallistoihin
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Uutuutena valikoimassa on 
seinään uppoasennettava 
LED-lukuvalo. Laitetta  
ohjataan kaksivaiheisesti 
kruunukytkimellä:  
suurimmalla kirkkaudella 
kaikki 12 LEDiä ovat  
toiminnassa.

Ei enää kompastelua pimeässä. JUNGin  
LED-tekniikalla toimiva opastusjärjestelmä  
tuo valoa pimeyteen, opastaa selkeästi ja  
ilmaisee turvallisuusvaarat selvästi. Järjestelmä  
on pitkäikäinen, ja se kuluttaa vain vähän virtaa.  

Sarjassa on useita erilaisia malleja: täysin  
taustavalaistu opasvalo sinisillä ja valkoisilla 
LEDeillä, liikennevalotoiminto, ohjemerkit  
läpinäkyvillä merkintäpinnoilla ja lattian  
opasvalo alaspäin suunnatulla valonsäteellä. 

LED-tekniikka

Älä häiritse

Käy sisään

Älä häiritse

Käy sisään                   
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Sekä yksityisasuntoihin että suuriin liiketiloihin sopiva nykyaikainen yksinkertainen sovellus, 
jonka avulla myös monimutkaiset toiminnot voidaan ottaa käyttöön pienessä asennustilassa.  
JUNG-väylä sopii myös jälkiasennuksiin. Järjestelmällä voidaan ohjata valaistusta, kaihtimia 
ja verhoja releen- ja himmenninaseman kautta yksilöllisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. 
Useita toimintoja voidaan ohjata samanaikaisesti samoilla ohjaimilla.

JUNG-väylä
Monipuolisia toimintoja pienessä tilassa

Tämän innovatiivisen osan myötä valokytkimestä tulee sisustuselementti. Etupaneeliin voidaan 
liittää esimerkiksi valokuva huoneesta, symboleja tai tekstiä. Lisäksi sensorimoduuli on todella 
helppokäyttöinen huomaamattoman rakenteensa ansiosta. Pinnalla olevat 16 anturipistettä 
voidaan ryhmitellä jopa 8 aktiiviseksi piiriksi. Toiminto voidaan aktivoida kevyellä kosketuksella, 
jolloin kaihtimet avautuvat tai sulkeutuvat ja valot syttyvät, sammuvat tai himmentyvät.

Sensorimoduuli
Kevyt kosketus riittää 
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Älykästä  
kiinteistöautomaatiota
Edistyksellisen kiinteistöautomaation tehtävä on ohjata asuin- ja työtiloja  
älykkäästi ja ottaa yksilölliset vaatimukset huomioon. Vaikuttavan ulkoasun 
lisäksi on huomioitava käyttömukavuus, turvallisuus, taloudellisuus ja  
energiansäästö. KNX-järjestelmän ansiosta tulevaisuus on jo käytössämme. 
Se liittää kiinteistön laiteverkkoon, jossa laitteet kommunikoivat keskenään  
ja huolehtivat valaistuksen, lämpötilan, turvallisuuden ja multimedian  
hallinnasta kellontarkasti. Lisäksi järjestelmä pienentää energiankulutusta  
ja käyttökustannuksia.
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JUNG yhdistää monet erilaiset kodin toiminnot helppoon ja loogiseen käyttöön. KNX-järjestelmä 
optimoi käytettävyyden tarjoamalla keskitettyjä ja selkeitä toimintoja yksittäisiä huoneita tai koko 
kotia varten. Sen ansiosta toiminnot ovat käytettävissä koska tahansa käyttäjälle sopivalla tavalla. 
Järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen.

Helppokäyttöinen
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Smart Remote muuntaa kosketuskäyttöisen iPhonen, iPadin tai iPodin kotisi
kaukosäätimeksi. Näin se toimii: lataa sovellus laitteellesi ja ohjaa kaikkia KNX-
järjestelmän toimintoja helposti ollessasi liikkeellä. Valoja, kaihtimia, lämpötilaa  
tai multimediajärjestelmää on helppo säätää selkeän käyttöliittymän kautta. Lataa 
Smart Remote -moduulit osoitteesta www.jung.de ja muodosta yhteys kotisi  
KNX-säätimiin. Näkymiä koskevat yksilölliset mallit löytyvät samasta osoitteesta.

Smart Remote -sovellus
Langaton KNX-järjestelmän käyttö
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Nykyään musiikkia soitetaan kaikkialla kodissa. Se on mahdollista Facility Pilot -sovelluksen avulla. 
Monitoimisovelluksen ansiosta voit kuunnella radiota keittiössä, konserttia olohuoneessa, uutisia 
työhuoneessa ja radiokuunnelmaa askarteluhuoneessa – ihan miten haluat. Yksittäisten huoneiden 
musiikkikappaleita ja äänenvoimakkuutta säädetään älykkäillä säätimillä, ja säädöt sekä musiikkilistat 
näkyvät myös Smart Controllerissa.

Monihuonejärjestelmä
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* Lähde: Energianhallinnan säästömahdollisuudet, asiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten ja asiantuntijalausuntojen arviointi, kulutuksen  
visualisoinnilla saatavat kustannussäästöt, tiedot: ZVEI, tammikuu 2010

Älykäs turvallisuusjärjestelmä on järkevä sijoitus, jos haluat poistua kotoasi turvallisin mielin. 
Järjestelmän valvovalta silmältä ei jää mikään huomaamatta. Ovatko ovet ja ikkunat varmasti 
kiinni? Järjestelmä tarkistaa ne huolellisesti ja antaa hälytyksen heti, jos joku yrittää murtautua 
sisään. Sisäänrakennetulla kameralla voidaan katsoa myös kuvia koko kiinteistöstä. Hälytys- ja 
valvontajärjestelmää ohjataan KNX-ohjauspaneeleista. Ammattimaiset ratkaisut merkitsevät 
sinulle rauhallista yöunta – vaikka olisit kaukana kotoa.R
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Energiatehokkuus on yhä tärkeämpää sekä 
ympäristöllisistä että taloudellisista syistä.  
JUNG on tarttunut haasteeseen ja suunnitellut 
Facility Pilot -ohjelman mm. älykkääseen  
energianhallintaan. Ohjelma tallentaa ja näyttää 
sähkön, veden, kaasun ja muiden energialähteiden 
kulutuslukemia jatkuvasti, joten sillä on  
helppo säädellä kiinteistön toimintoja, optimoida 
energiankäyttö ja alentaa käyttökustannuksia. 
Energiansäästö voi olla jopa 15 %*.

Turvallisuus

Älykäs mittaus

Kaikki hallinnassa

Energiankulutus hallinnassa
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Albrecht Jung perusti yrityksensä vuonna 1912 selkeä visio mielessään. Hän  
halusi edistää tulevaisuutta ideoillaan ja tulla kehityksen uranuurtajaksi. Tämä  
tavoite määrittää yrityksen toimintaa tänäkin päivänä. Yrityksen satavuotinen  
historia on täynnä tekniikan ja muotoilun innovaatioita, joista monista on tullut  
klassikoita sähköalalla. 

JUNG 100 vuotta
Kehitys jatkuu

JUNG-tuotteet valmistetaan Saksassa yhä yhtä suurta sitoutuneisuutta osoittaen kuin yrityksen  
perustamisen aikaan. Päätös on useita kertoja osoittautunut viisaaksi. JUNG-tuotteita on totuttu  
pitämään takeena laadukkaasta suunnittelusta, toiminnallisuudesta ja muotoilusta. Virallinen  
sertifikaatti ”Made in Germany” antaa lisäarvoa, sillä se osoittaa yksiselitteisesti sitoutumista  
kotimaahan. Se on osoitus yrityksen edustamista arvoista, joita ovat luotettavuus, innovatiivisuus, 
ammattitaito ja asiakaskeskeisyys. Ne ovat ominaisuuksia, joita arkkitehdit, toimiala ja loppukäyttäjät 
arvostavat ja odottavat kaikkialla maailmassa.

Valmistettu Saksassa
Huippulaatua  

JUNGin yritysfilosofiaan kuuluu ajattelu sukupolvien tasolla. Jatkuvuus ja kaukonäköisyys  
ovat välttämättömiä periaatteita niille, jotka aikovat pysyä markkinoilla pitkällä aikavälillä.  
Sen vuoksi JUNG kannattaa kestävän kehityksen periaatetta, jossa sovelletaan tuotteiden  
huolellista testausta ja toivotetaan uudet edistysaskeleet tervetulleiksi. Sen vuoksi  
toimintatapoihin kuuluu kestävän kehityksen aktiivinen edistäminen uusien laitteiden  
ja järjestelmien huolellisella suunnittelulla. Nykyään on jo mahdollista toteuttaa  
esimerkiksi tehokasta energianhallintaa suorituskykyisen KNX-tekniikan avulla.

Pitkän tähtäimen toimintaa
Periaatteena kestävä kehitys

TÜV NORDin myöntämä sertifikaatti ”Made in Germany” ilmaisee  
selkeästi yrityksen sitoutumisen kotimaahansa. Se on osoitus yrityksen  
edustamista arvoista, joita ovat luotettavuus, innovatiivisuus, ammattitaito  
ja asiakaskeskeisyys. Ne ovat ominaisuuksia, joita arkkitehdit,  
ammattilaiset sekä asiakkaat arvostavat ja odottavat.

1912 Ensimmäinen tuotantolaitos 
Schalksmühleen

1940 Työkalujen kehitysyksikkö  
Schalksmühleen

1941 Tuotantolaitos Lüneniin 1950 Pistorasioiden puoliautomaattinen  
valmistusprosessi

1985 JUNGin pääkonttori  
Schalksmühlen Volmestraßelle

1960-luku Uusi tuotantolaitos LüneniinPääkonttori nykyään Lünenin tehdas nykyään
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
P.O. Box 1320 
D-58569 Schalksmühle 
Saksa 
Sähköposti: mail.vka@jung.de 
Internet: www.jung.de

 
Certified proof of  
origine „Made in Germany“  
by TÜV NORD.

Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin  
erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys ja perheyhtiö, jonka järjestelmät ja tuotteet ovat  
avainasemassa sähköenergian jakelussa ja energiatehokkaassa käytössä. Olemme  
sitoutuneita kestävään kehitykseen, ja tavoitteenamme on olla maailman johtava yritys  
vihreän energiatehokkuuden alalla. Tuotteitamme valmistetaan seitsemässä maassa. Ne  
ovat ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja niiden jättämä hiilijalanjälki on pieni.  

Edustaja Suomessa: 
Ensto Finland Oy 
Ensio Miettisen katu 2, PL 77 
06101 Porvoo 
ensto@ensto.com 
www.ensto.fi 




