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Uma nova geração



A flow
A vida é movimento, progresso e mudança. 

Tudo flui constantemente. Com o seu desenho 

ligeiro e harmonioso, A flow acompanha todas 

as mudanças sem esforço.
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Com estilo em todos os sítios

A forma suave de A flow integra-se com autoconfiança nos 

estilos de decoração mais variados. Moderno e flexível – ideal 

para um estilo de habitação jovem.
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Simplesmente harmonioso

Com os seus cantos característicos, ligeiramente arredondados, 

e quatro cores intemporais, A flow adapta-se a qualquer estilo, 

mesmo que o gosto do momento mude.

Branco

Aspecto de alumínio

Preto

Antracite mate
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Forma e função

A variedade de funções de A flow cobre perfeitamente todos os 

âmbitos da instalação eléctrica moderna: desde luz, temperatura, 

persianas ou música até às soluções para a casa inteligente.

Temporizador standard com display: frente  
de vidro    verdadeiro, em preto ou branco, com  
seis  teclas sensoras para um comando intuitivo – 
assim o    controlo  da luz e das persianas é  
particularmente confortável.

Combinação de dimmer e tomada

Forma e função de mãos dadas em  
A flow. Os teclados oferecem espaço   
para inscrições e estão disponíveis  
para sistemas KNX e eNet.

Teclado F  50, 2 grupos
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Graças aos sistemas de tomadas internacionais, A flow pode 

ser utilizado em todo o mundo. A característica especial da 

série: o aro e o mecanismo estão nivelados.

Player global

SCHUKO® Standard US-Norm NEMA Standard

British Standard 13 A, 
comutável

Tomada com pino de 
terra francesa/belga

Norma Suíça Tipo 13

Britisch Standard 13 A
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Material do aro 

Termoplástico

Se possível, combine com placas  

de termoplástico (anti-choque)  

brilhante.

Os aros podem ser montados  

na horizontal e na vertical.

Medidas do aro

Simples 85 mm x  85 mm

Duplo 85 mm x 156 mm

Triplo 85 mm x 227 mm

Quádruplo 85 mm x 298 mm

Quíntuplo 85 mm x 369 mm

A flow

BRANCO

A montagem em aros de simples a quíntuplos no sistema 

modular    da JUNG permite múltiplas combinações.

Interruptor Dimmer giratório

Combinação de 
interruptor    e tomada

Teclado F 50, 4 gruposTeclado F 40, 4 grupos
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Empresa familiar de média 

dimensão    na terceira geração

NÓS SOMOS JUNG:

1912 “Made in Germany”  

há mais de 100 anos

18 filiais e mais de 67  

representações em todo  

o mundo

Albrecht Jung, fundador da empresa

Ernst Paris

Cerca de 1.200 colaboradores

Como pioneiro do seu tempo, em 1912 Albrecht Jung coloca a 

primeira    pedra da história de sucesso da JUNG com a fundação 

da empresa e o desenvolvimento do seu interruptor de tensão 

com 1/8 de rotação. O antigo acionamento continua actualmente 

a ser a força impulsora de todos os produtos: com espírito pioneiro, 

a JUNG desenvolve e fabrica produtos de desenho intemporal  

e soluções com orientação para o futuro. Como fornecedor de 

primeira classe de tecnologia moderna de edifícios, a gama de 

produtos desta empresa de média dimensão tradicional inclui 

mecanismos interruptores, tomadas, dimmers, detectores e sistemas 

para o controlo de funções.

A regulação confortável de iluminação, temperatura e persianas, 

música em todas as divisões, desenho intemporal de mecanismos 

interruptores, sistemas inteligentes de segurança ou o controlo 

inteligente de toda a tecnologia a partir de um ecrã táctil: a JUNG 

é sinónimo de uma interacção perfeita entre desenho exigente e 

capacidade de inovação.

Progresso como tradição 
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Qualidade excelente

Tecnologia e desenho “Made in Germany”: porque, na JUNG,  

o que conta é a qualidade dos valores autênticos. Para clientes 

exigentes em todo o mundo.

Os produtos da JUNG são fabricados nas duas 

sedes da empresa em Schalksmühle e Lünen. 

Em 2011, a JUNG recebeu por isso de TÜV Nord 

o certificado “Made in Germany” Hoje em dia, 

clientes de todo o mundo confiam na alta qua-

lidade contínua que este empregador estável 

oferece há muitas décadas com profundas 

raízes na região. Ao mesmo tempo, a JUNG tem 

consciência da sua grande responsabilidade 

por uma produção sustentável e energicamente 

eficiente. Há décadas que a JUNG mostra ter 

conhecimentos especializados no processamento 

de metais. A empresa oferece os seus desenhos 

de mecanismos interruptores em metal autêntico. 

Alumínio decapado mate ou lacado, aço inoxi-

dável tratado com jacto de microesferas de 

vidro, latão escovado, metal cromado ou com 

banho de ouro de quase 24 quilates: a JUNG 

produz todos os dias mecanismos interruptores 

com precisão até ao mínimo detalhe.
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Comutação e controlo de funções

LB Management

eNet Smart Home

Realização da casa inteligente com KNX

Intercomunicação e controlo da casa

Luz, temperatura, persianas ou música: a variedade de funções de A 550 cobre  

perfeitamente todos os âmbitos da instalação eléctrica moderna. 

KNX conecta em rede funções como iluminação, climatização, segurança e 

multimédia para um controlo da casa centralizado e inteligente.

O sistema modular para o moderno controlo da luz e das persianas oferece soluções fáceis  

de utilizar e em função das necessidades.

As unidades interiores da JUNG são sinónimo de elevada 

funcionalidade    e facilidade de uso. O sistema modular  

da JUNG permite uma montagem variável dos módulos  

diferentes.

eNet é o sistema Smart Home baseado em radiofrequência para a casa inteligente.  

As funções são controladas com uma app, painéis de comando ou emissores de parede. 
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A 550 EM PRETO

A 550

R 1
55

85 17

10

Interruptor Dimmer giratório

Combinação de  
interruptor e tomada

Teclado F 50, 4 gruposTeclado F 40, 4 grupos

Purista em branco e preto ou elegante em alumínio e antracite 

mate: montado em aros de simples a quíntuplos, A 550 oferece 

possibilidades de combinação diversas.

Os aros podem ser montados  

na horizontal e na vertical.

Medidas do aro

Simples 85 mm x  85 mm

Duplo 85 mm x 156 mm

Triplo 85 mm x 227 mm

Quádruplo 85 mm x 298 mm

Quíntuplo 85 mm x 369 mm

Material do aro 

Termoplástico

Se possível, combine com placas 

de termoplástico (anti-choque) 

brilhante.
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Numerosos sistemas internacionais de tomadas ampliam a 

série A 550. Graças ao sistema modular da JUNG, podem    ser 

montadas individualmente ou combinadas em aros múltiplos. 

SCHUKO® Standard US-Norm NEMA Standard

British Standard 13 A, 
comutável

Tomada com pino de 
terra francesa/belga

Norma Suíça Tipo 13

Britisch Standard 13 A

Com estilo em todo o mundo
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Variedade de funções com perfil

Desde luz, temperatura, persianas ou música até soluções para 

a casa inteligente – A 550 reúne muitas funções num desenho   

de linhas puras.

Com a sua refinada frente de vidro em preto ou 
branco, o Smart Radio DAB+ é um elemento que 
se destaca pela sua técnica e pelo seu aspecto 
visual. Sintoniza programas com DAB+ e UKW e, 
na variante Bluetooth, através de um smartphone 
ou de um tablet. 

Aro duplo A 550 com tecla dupla e 
tomada SCHUKO®

Aspecto visual que se destaca: 
interruptor/botão de pressão  
A 550 em preto
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Interruptores com carácter

Fabricado em material termoplástico anti-choques com 

proporções    ideais: tanto no preto clássico como no elegante 

antracite mate, A 550 mostra carácter.

Branco

Aspecto de alumínio

Preto

Antracite mate
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Simplificado ao 
que é essencial
O aspecto visual destacado de 

linhas    rectas de A 550 completa 

perfeitamente    os estilos de deco-

ração modernos.
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A 550
Um estilo sem concessões:   

A 550 convence pelo seu 

desenho simplificado e pela 

sua linguagem formal clara. 
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Uma nova geração
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