
 
KNX RCD vlak 4/6-voudig 
 Art.nr.: RCD..3094 M.. 

RCD..3096 M.. 

Bedieningshandleiding 
RCD vlak 6-voudig, vlak 4-voudig 

      

1. Veiligheidsinstructies 
Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend 
geschieden door een landelijk erkend 

installatiebedrijf. Daarbij de geldende 
ongevallenpreventievoorschriften naleven. 

Bij veronachtzaming van de installatie-instructies kunnen schade 
aan het toestel, brand of andere gevaren optreden. 

Deze handleiding maakt deel uit van het productpakket en dient na 
installatie aan de klant te worden overhandigd.. 

2. Toesteloverzicht 

 

(1) LC-display 
(2) bedieningstoetsen 
(3) status-LED (rood) en bedrijfs-LED (blauw) 

Stand: Mrz-09   825 629 03 
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3. Functie  

Systeeminformatie  
Dit apparaat is een product van het KNX-systeem en voldoet aan de 
KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door 
KNX-scholing een eerste vereiste. 
De werking van het apparaat is van de gebruikte software afhankelijk. 
Gedetailleerde informatie over de softwareversies en de functies die 
hiermee mogelijk zijn, alsmede informatie over de software zelf vindt u in 
de productdatabase van de fabrikant. 
Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met 
behulp van door de KNX-gecertificeerde software. 
De productdatabase en de technische beschrijvingen en de 
converterings- en andere hulpprogramma’s vindt u steeds actueel op 
internet onder www.jung.de.  

Correct gebruik 

 Bedienen van verbruikers en visualiseren van systeemtoestanden, 
bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, 
helderheidswaarden, temperaturen etc.. 

 Ruimtetemperatuur-regeling 

 In combinatie met FacilityPilot „Multi Room Regeling“ en 
Squeezebox® van Slim Devices, Inc.: Regeling van muziekweergave, 
indicatie van muziektitels, artiest, etc.. 

 Display-gedeelte voor KNX-alarmcentrale 

 Montage in inbouwdoos conform DIN 49073. 

Producteigenschappen 

 Toetssensor-functies schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, 
waardegever, scèneoproep etc. 

 Verticale en horizontale toets-/wiptoetsfuncties 

 Twee rode LEDS per bedieningstoets voor status- of 
bedieningsindicatie 

 Weergave van waarden en meldingsteksten 

 Geïntegreerde ruimtetemperatuurvoeler 

 Ruimtetemperatuurregeling met streefwaarde-instelling 

 Weergave van ruimte- en streeftemperatuur 

 Weergave van de buitentemperatuur via externe sensor, bijv. Jung 
weerstation, art.-nr. 2224 REGW. 

 Geïntegreerde buskoppeling 
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4. Bediening 
Elke bedieningstoets is in twee helften verdeeld en voor een specifieke 
functie geprogrammeerd. De bedieningsmogelijkheden hangen af van het 
type van de gekozen functie. 

 Schakelen: De betreffende toets kort indrukken. 

 Dimmen: De betreffende toets langer indrukken. Bij loslaten van de 
toets stopt het dimmen. 

 Jaloezie besturen: De betreffende toets langer indrukken. 

 Jaloezie stoppen of verstellen: De betreffende toets kort indrukken. 

 Lichtscène oproepen: De betreffende toets kort indrukken. 

 Waarde instellen, bijv. helderheids- of temperatuurstreefwaarde: De 
betreffende toets kort indrukken. 

In combinatie met FacilityPilot „Multi Room Regeling“ en Squeezebox® 
van Slim Devices, Inc.: 

 Muziekweergave: Start, stop, skip: De betreffende toets kort 
indrukken. 

 Volume: De betreffende toets langer indrukken, tot het gewenste 
volume is ingesteld. 

Bedrijfsstanden en LCD-symbolen 
Het toestel vergelijkt de actuele ruimtetemperatuur met de ingestelde 
streeftemperatuur (setpoint) en stuurt overeenkomstig de actuele 
behoefte verwarmings- of koelapparaten aan. De temperatuur-
streefwaarde hangt af van de actuele bedrijfsstand en kan – afhankelijk 
van de programmering – door de gebruiker gewijzigd worden. Het LCD 
toont de bedrijfstanden en de actuele regelstatus. 

 Bedrijfsstand Comfort 

 Bedrijfsstand Standby 

 Bedrijfsstand Nacht 

 Bedrijfsstand Vorst-/Hitte-protectie 

 Weergave dauwpuntstand; regelaar is geblokkeerd 

 Comfort-verlenging Nacht 

 Comfort-verlenging Vorstprotectie 

 Symbool hand: infomodus is actief. 

 Ventileren met weergave ventilatortrap: 

 Verwarmen met weergave verwarmingstrap:: 

 Koelen met weergave koeltrap:: 
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 Symbool ventiel: Energievraag; momenteel wordt verwarmd 
of gekoeld. 

 Symbool blokkering: toetsen zijn geblokkeerd. 
 geen streefwaardeverschuiving 

 Streefwaardeverschuiving warmer actief 
 Streefwaardeverschuiving kouder actief 

 Bedieningsindicatie uitschakelen, omlaag dimmen, jaloezie 
neerlaten, waarde reduceren 

 Bedieningsindicatie inschakelen, omhoog dimmen, jaloezie 
neerlaten, waarde reduceren 

 Bedrijfsindicatie voor schakelkanalen 1...4 ingeschakeld: 

  

 De bedieningsindicaties▼ /  worden bij het schakelen, dimmen en 
bedienen van jaloezieën en, bij het verstellen van waarden gedurende 
ca. 3 s geactiveerd. 

LCD-tekstdisplaye 
In het tekstveld van het LC-display worden teksten, bijv. muziektitels, 
waarden, uurtijd, datum, temperaturen etc. getoond. Er zijn maximaal 4 
pagina’s met 12 regels beschikbaar. 
Het switchen tussen de pagina’s geschiedt afhankelijk van de 
programmering 
• automatisch, 
• per toetsdruk, 
• via de regeling van een ander toestel, bijv. een tijdschakelklok. 

 Uurtijd en datum kunnen uitsluitend via de bus van een tijdgever, bijv. 
art.-nr.: MT701, FP701CT of 2154 REG, ontvangen worden en kunnen 
alleen daar worden gewijzigd.. 

 

 Indien zodanig geprogrammeerd kunnen met additionele symbolen 
overige toestanden worden aangegeven, bijv. 
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1. bedieningsniveau 
Schakelen, toetsen indrukken, dimmen, jaloezie, Multi Room-regeling“ 
etc. (functies van een universele toetssensor). 

2. bedieningsniveau 
Het 2e bedieningsniveau bevat functies voor instelling van de 
ruimtetemperatuurregeling, bediening van een eventueel aanwezige 
alarmcentrale, etc. 

 Afbeelding 5 toont de opbouw van het 2e bedieningsniveau. 

 Afhankelijk van de programmering van het toestel zijn bepaalde 
menupunten niet zichtbaar. 

2. bedieningsniveau openen 

Gelijktijdig de toetsen overeenkomstig afbeelding 4 indrukken. 

In het display verschijnt de melding het menu van het 2e  
bedieningsniveau. 
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Navigeren in het het 2e bedieningsniveau: 
In het 2e bedieningsniveau zijn de beide bovenste toetsen voor bediening 
beschikbaar. De mogelijke bedieningsfuncties worden in het display 
aangegeven (afbeelding 6); instelbare waarden knipperen. 
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 Toets + indrukken. 

De actuele instelling wordt omgeschakeld of de getoonde waarde 
wordt verhoogd. 

 Toets – indrukken. 

De actuele instelling wordt omgeschakeld of de getoonde waarde 
wordt verlaagd. 

 Toets indrukken. 

Sprong naar het gekozen of selectie van het gekozen menupunt en 
terugsprong naar het hogere menu. 

 Toets ▼ indrukken. 

Volgende menupunt tonen. 

 Afhankelijk van de programmering worden gewijzigde instellingen pas 
overgenomen, wanneer het 2e bedieningsniveau via Opslaan wordt 
verlaten. Bij verlaten van het 2e bedieningsniveau via Afbreken 
worden de gewijzigde instellingen niet opgeslagen. 

Ruimtetemperatuur wijzigen 

Voor kortstondig wijzigen vang de streefwaarde. 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Streefwaardewijz.. kiezen en toets  
indrukken. 

 Toets + indrukken. 

De streeftemperatuur wordt verhoogd. 

 Toets – indrukken. 

De streeftemperatuur wordt verlaagd. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

 In het hoofdmenu het menupunt Opslaan kiezen en toets  indrukken. 

De instelling wordt opgeslagen. 

 De streefwaardeverschuiving wordt met een balkje boven de 
symbolen … – – 0 – – … aangegeven. Een hogere streeftemperatuur 
dan is geprogrammeerd wordt met 0 – – … aangegeven, een lagere 
streeftemperatuur dan is geprogrammeerd wordt met … – – 0 
aangegeven. Zonder streefwaardeverschuiving wordt 0 aangegeven. 

Bedrijfsmodus instellen 

Voor het instellen van de bedrijfsmodus dienen geprogrammeerde 
toetsen of daarvoor geschikte externe bedieningselementen, zoals 
toetssensors, panelen etc. 

Met de betreffende toets of het bedieningselement de gewenste 
bedrijfsstand activeren. 

De LED-symbolen geven de nieuwe bedrijfsstand aan. 
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De streeftemperatuur voor de ruimte wordt overeenkomstig de nieuwe 
bedrijfsstand ingesteld. 

- of - 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Bedrijfsmodus.. kiezen en toets  
ndrukken. 

 Met de toets▼ de gewenste bedrijfsstand kiezen. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

 In het hoofdmenu het menupunt Opslaan kiezen en toets  indrukken. 

De instelling wordt opgeslagen. 

De LED-symbolen geven de nieuwe bedrijfsstand aan. 

De streeftemperatuur voor de ruimte wordt overeenkomstig de nieuwe 
bedrijfsstand ingesteld. 

Comfort-verlenging activeren 
Bij automatische omschakeling van de bedrijfstanden, bijv. door een 
tijdschakelklok, kan de Comfort-stand toch nog bepaalde tijd 
gehandhaafd blijven. Daartoe dient de Comfort-verlenging. De Comfort-
verlenging is tijdelijk begrensd. 

Het toestel staat in de bedrijfstand Nacht of Vorst-/Hitteprotectie. 

 Aanwezigheidstoets op het toestel of op ander geïnstalleerd 
bedieningselement indrukken. 

- of - 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Aanwezigheid.. kiezen en toets  
indrukken. 

 Met de toets + de instelling Ingeschakeld kiezen en toets  indrukken. 

De symbolen  of  staan in het display. 

De streeftemperatuur van Comfort-bedrijf is voor de duur van de 
insteltijd geprogrammeerd. 

Na afloop van de geprogrammeerde tijd wordt de oorspronkelijke 
bedrijfsstand Nacht, Vorst- of Hitteprotectie weer ingesteld. 

 Comfort-verlenging kan ook automatisch, bijv. via een 
aanwezigheidsmelder, geactiveerd worden. 

Streeftemperaturen wijzigen 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Continuregelaar.. kiezen en toets  
indrukken. 

 Met de toets▼ de bedrijfsstand kiezen, waarvoor de 
streeftemperatuur gewijzigd moet worden.geändert werden soll, 
wählen. 
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 Indien de streeftemperatuur voor overige bedrijfsstanden moet 
worden gewijzigd, dan de beschreven bedieningsstappen herhalen. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

 In het hoofdmenu het menupunt Opslaan kiezen en toets  indrukken. 

De instelling wordt opgeslagen. 

Alarmcentrale bedienen 

Om de functie Alarmcentrale te kunnen gebruiken, moet een KNX-
alarmcentrale geïnstalleerd zijn. 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Alarmcentrale.. kiezen en toets  
indrukken. 

Het display switcht naar het meldingsvenster voor de KNX-
alarmcentrale en toont een statusmelding. 

 Met de toets▼ naar de volgende melding springen. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

 Wanneer de indicatie – – – wordt getoond, werd voor de betreffende 
regel geen melding ontvangen. 

 Verdere informatie over de bediening van de KNX-alarmcentrale leest 
u in de bij dat toestel geleverde handleiding. 

LCD-helderheid en contrast instellen 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Display.. kiezen en toets  indrukken. 

Contrast wijzigen: 

 Met de toets▼ naar het menupunt Contrast springen. 

 Met de toetsen+ / – de instelling wijzigen. 

Helderheid wijzigen: 

 Met de toets▼ naar het menupunt Helderheid springen. 

 Met de toetsen + / – de instelling wijzigen. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

 In het hoofdmenu het menupunt Opslaan kiezen en toets  indrukken. 

De instelling wordt opgeslagen. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond.. 
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LCD-functies controleren 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Display.. kiezen en toets  indrukken. 

 Met de toets▼ naar het menupunt Pixeltest switchen en toets  
indrukken. 

Gedurende 3 s worden alle menupunten en symbolen in het LC-
display getoond. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

Ventilator regelen – Automatisch of handmatig bedrijf 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Ventilatortrappen.. kiezen en toets  
indrukken. 

 Met de toets + / – de instelling wijzigen. 

Het display toont de ingestelde ventilatortrap met de symbolen. 

 
 Mogelijke instellingen zijn Automatisch bedrijf, UIT en Manueel: Trap.. 
met weergave van de ventilatortrap.  
Het aantal ventilatortrappen is afhankelijk van de betreffende 
installatie. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

In het hoofdmenu het menupunt Opslaan kiezen en toets   
indrukken. 

De instelling wordt opgeslagen. 

Toetsblokkering inschakelen / uitschakelen 

De toetsfuncties van het toestel kunnen compleet of gedeeltelijk 
geblokkeerd worden. De blokkering kan via een extern toestel 
geschakeld worden, of rechtstreeks op het toestel zelf worden ingesteld. 
De blokkering kan voor alle toetsen of voor individuele toetsen 
geactiveerd worden. In geblokkeerde toestand kunnen de toetsen een 
andere functie uitvoeren of functieloos zijn. 

 Gelijktijdig de toetsen overeenkomstig afbeelding 7 ca. 5 s lang 
indrukken. 

De geblokkeerde toestand wordt door het symbool  aangegeven. 
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Info-modus inschakelen / uitschakelen 

Bij ingeschakelde Info-modus toont het display bij bediening van de 
wiptoetsen de geactiveerde, bijv. Licht in de gang inschakelen. 

 Met de toets▼ het menupunt Info-modus.. kiezen en toets  
indrukken. 

 Met de toetsen+ / – de instelling wijzigen. 

 Dubbeltoets-bedrijf: Bij de eerste toetsbediening wordt de 
desbetreffende helptekst getoond, de functie wordt pas bij de tweede 
toetsdruk geactiveerd. Enkeltoets-bedrijf: Bij bediening worden 
gelijktijdig de functie en de helptekstweergave geactiveerd. UIT: De 
Info-modus is uitgeschakeld. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 

In het hoofdmenu het menupunt Opslaan kiezen en toets � indrukken. 

De instelling wordt opgeslagen. 

Toestelinfo bekijken 

Het 2e bedieningsniveau is vrijgegeven en actief. 

 Met de toets▼ het menupunt Toestelinfo.. kiezen en toets  
indrukken. 

Het display toont het toesteltype en de programmaversie. 

 Toets  indrukken. 

Het hoofdmenu wordt getoond. 
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Informatie voor elektromonteurs 
L GEVAAR! 

Elektrische schok bij aanraking van spanningvoerende delen 
ter hoogte van de montagepositie. Een elektrische schok kan 
dodelijke gevolgen hebben. 
Aansluitleidingen voorafgaand aan werkzaamheden aan het 
toestel spanningvrij schakelen en naburige spanningvoerende 
delen afschermen. 

5. Montage en elektrische aansluiting  

Toestel monteren en aansluiten 

 

Afbeelding 8, Montage FD-design 
(4) Draagring 
(5) Dekframe FD-design 
(6)Gebruiksmodule 
(7) Bevestigingsschroeven 
(8) Toets-kapjes 
(9) Borgschroeven 
(10) KNX-aansluitklem 
Geschikt voor schakelaarprogramma’s FD-Design en LS-Design: 
Draagringkant A voor FD-Design, framehoogte 6 mm. Draagringkant B 
voor LS-Design, framehoogte 11 mm. 
Bij montage op slechts één inbouwdoos moeten de schroeven (7) 
verzonken in de wand worden aangebracht, bijv. met een boring ø 6 x10 
mm. Draagring als sjabloon gebruiken. 
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L GEVAAR! 
  Gevaar voor elektrische schok! Bij montage met 230 V-
contactdozen onder een gezamenlijke afdekking bestaat bij 
storing gevaar voor elektrische schokken! 
Voor bevestiging aan de draagring uitsluitend de bijgeleverde 
kunststofschroeven gebruiken! 

L VOORZICHTIG!! 
  Toestel raakt defect door elektrostatische lading. 
Uitsluitend de bijgeleverde kunststofschroeven gebruiken.. 

 Draagring (4) in de juiste positie op een inbouwdoos conform DIN 
49073 monteren. Op aanduiding TOP = boven letten; aanduiding A of 
B aan de voorzijde. Bijgeleverde doosschroeven gebruiken. 

 Dekframe (5) op de draagring steken 

 Het toetssensor-moduul (6) met de KNX-aansluitklem (10) aan op de 
KNX aansluiten en op de draagring steken (busaansluiting aan de 
onderzijde naar buiten leiden). 

 Het toetssensor-moduul met bijgeleverde kunststofschroeven (7 en 9) 
op de draagring bevestigen (beveiliging tegen demontage of diefstal). 
De kunststofschroeven slechts lichtjes aandraaien 

 Voorafgaand aan montage van de kapjes (8) het fysiek adres in het 
toestel laden (inbedrijfstelling). 

Montage van de toets-kapjes 

Het fysiek adres moet in het toestel zijn geladen. 

 Plaats de kapjes één voor één op het toestel. Voor de configuratie van 
de kapjes zie afb. A. 

 Wanneer het kapje correct is aangebracht, dit met lichte druk 
vastklikken. 

 Om de juiste posities van de kapjes te bepalen, is aan de binnenkant 
van de kapjes de aanduiding TOP = boven aangebracht. 

Beletterbare kapjes monteren 
Beletterbare kapjes kunnen volgens klantwensen worden gelabeld. 

 

 U kunt bijv. in de handel verkrijgbare labelfolie o.i.d. met behulp van 
de JUNG-beletteringssoftware beletteren en de labels in de toetsen 
schuiven. 

 Beletterbaar kapje monteren (afbeelding 9). 
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6. Inbedrijfstelling 
Fysiek adres en toepassingssoftware laden 
Configuratie en inbedrijfstelling met ETS3.0d met patch A. 
Het toestel moet aangesloten en bedrijfsgereed zijn. 
De afdekkapjes zijn nog niet gemonteerd. 

 

Programmeermodus activeren: Drukcontact (11) indrukken en 
ingedrukt houden. Vervolgens drukcontact (12) indrukken. 

De bedrijfs-LED (13) knippert snel. 

In het display verschijnt de melding Programmeer-modus, gevolgd 
door de aanduiding van het toesteltype en de programmaversie. 

 Fysiek adres toewijzen. 

De bedrijfs-LED (13) schakelt in zijn vorige toestand – uit, aan of 
langzaam knipperend – terug. 

 Toestel met fysiek adres belabelen. 

 Toepassingssoftware in het toestel laden. 

7. Appendix 

7.1. Technische gegevens 
KNX-medium 
nbedrijfstelling-modus S-Mode 
Voeding KNX 21...32 V DC 
Stroomopname KNX max. 20 mA 
Aansluiting KNX Anschlussklemme 
Beveiligingsklasse IP 20 
Opslagtemperatuur III 
Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C 
Opslagtemperatuur -20 °C … +75 °C 
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7.2. Hulp in geval van problemen 

In plaats van de kloktijd wordt – –:– – in het display getoond, de 
dubbele punt knippert niet.  
De kloktijd werd de laatste 24 uur niet gesynchroniseerd. 

Centrale tijdklok, bijv. DCF77, controleren. 

De datum wordt niet of onjuist getoond. 
De datum werd de laatste 24 uur niet gesynchroniseerd. 

Centrale tijdklok, bijv. DCF77, controleren. 

In plaats van een waarde staat ##### in het display. 
De ontvangen waarde is te groot en kan niet in het display worden 
weergeven. 

Instellingen op het zendtoestel controleren. Eventueel de 
programmering van het systeem door een elektromonteur laten 
controleren en corrigeren. 

In plaats van een waarde staat – – – in het display. 
Het toestel heeft nog geen waarde ontvangen. 
Instellingen op het zendtoestel controleren. Busspanning controleren. 
Eventueel de programmering van het systeem door een elektromonteur 
laten controleren en corrigeren. 

In het menu Alarmcentrale verschijnen in het display streepjes – – – 
in plaats van tekst. 
De alarmcentrale heeft voor deze weergave geen waarde verzonden. 

Alarmcentrale controleren. Busspanning controleren. Eventueel de 
programmering van het systeem door een elektromonteur laten 
controleren en corrigeren. 

Geen alarmcentrale aanwezig. 

Eventueel het menupunt Alarmcentrale door een elektromonteur laten 
verwijderen. 

Toetsen kunnen niet bediend worden. 
Die Tastensperre ist aktiv. 

Toetsblokkering deactiveren (toetsblokkering inschakelen / 
uitschakelen). 

Omschakelen naar het 2e bedieningsniveau lukt niet. 
Het 2e bedieningsniveau is geblokkeerd. 

Blokkering opheffen. 

De ventilatorregeling werkt niet. 
De ventilatorregeling staat in de zogeheten gedwongen stand en wordt 
door een ander toestel met een hogere prioriteit geregeld. 

Gedwongen stand vanuit het betreffende bedieningspunt 
uitschakelen. 
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De ventilator is in bedrijf, hoewel deze niet werd ingeschakeld. 
De ventilatorbescherming is actief. Hierdoor wordt de ventilator in vaste 
intervallen voor korte tijd ingeschakeld, opdat de ventilator en de 
ventilatiekanalen in bedrijfsarme perioden – bijv. ’s zomers operationeel 
blijven en niet vuil worden. 

Verwarmings- of koelventielen zijn geopend, hoewel geen 
verwarmen of koelen is geactiveerd. 
De ventielbescherming is actief. Hierdoor worden de ventielen 
kortstondig geopend, om vastklemmen door corrosie te voorkomen. 

Verwarmings- of koelventielen zijn gesloten, hoewel geen 
verwarmen of koelen actief is. 
Zogeheten tweepuntsventielen worden om beurten geopend of gesloten, 
om de temperatuur op een gemiddelde waarde te houden. 

7.3. Toebehoren 
Toets-kapjes 
4-voudig RCD..3094 M.. 2 x FD..902 TSA.. und 2 x FD..904 TSA.. 
6-voudig RCD..3096 M.. .. 6 x FD..904 TSA.. 

 De kapjes met art.-nr.: FD..90.. TSA NA.. zijn beletterbaar. U kunt 
bijv. in de handel verkrijgbare labelfolie met behulp van de JUNG-
beletteringssoftware beletteren   www.jung-beschriftungsservice.de. 

7.4. Garantie 
Technische wijzigingen voorbehouden. 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de 
fout/storing aan onze centrale klantservice- afdeling te zenden: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Technische dienst (algemeen) 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
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