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Veiligheidsinstructies
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door 
een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt 
opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of andere gevaren 

ontstaan. 
Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge ruimtes.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden 
bewaard.

Bedoeld gebruik
Toepassing

• Bus handsfree telefoon voor Siedle In-Home-Bus
• Inbouwmontage
• Optionele videofunctie

Audio binnenstation:

• Montage in twee diepe inbouwdozen volgens DIN 49073
• Montage in opbouwkappen ..582A.. mogelijk

Video binnenstation:

• Montage in drie diepe inbouwdozen volgens DIN 49073
• Montage in opbouwkappen ..583A.. mogelijk
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Apparaatvarianten
Modules

Het modulaire systeem bestaat uit de volgende individuele componenten, die 
via meegeleverde, in kleur gecodeerde aansluitkabels op aansluitzekere wijze 
verbonden worden:

a. Audiomodule

De audiomodule is het kernstuk van iedere functionerende combinatie.

Hier bevinden zich de aansluitingen voor de Siedle In-Home-Bus, de etage- 
oproeptaster en naar verdere modules.

b. Tastermodule Standaard

De tastermodule Standaard dient voor de bediening op audio installaties of als 
tasteruitbreiding. Het tekstveld is niet verlichtbaar.

Bij de tastermodule zijn een aansluitkabel audio (rood, 220 mm) en de gehele 
belettering voor audio/video meegeleverd.

Op een tastermodule Standaard kan geen verdere tastermodule worden aange-
sloten.
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c. Tastermodule Universeel

De tastermodule Universeel dient voor de bediening op audio of video installaties 
of als tasteruitbreiding. Het tekstveld is verlichtbaar.

Bij de tastermodule zijn een aansluitkabel audio (rood, 220 mm) en de gehele 
belettering voor audio/video meegeleverd.

Via deze module wordt de extra voeding voor videomodule en / of verlichting 
voor tekstveld aangesloten.

Op een tastermodule Universeel kan een verdere tastermodule worden aangeslo-
ten. Maximaal twee tastermodules zijn mogelijk.

d. Videomodule

De videomodule dient voor de weergave van camerabeelden van het aangeslo-
ten deurstation.

De videomodule wordt met de aansluitkabel video (zwart, 220 mm) geleverd.

Functionerende combinaties
Uit de modules a. – d. zijn de volgende apparaten te combineren:
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Audio binnenstation
Het audio binnenstation SIAI.. wordt compleet als functionerende eenheid gele-
verd. 

Leveringsomvang SIAI..:

• Audiomodule
• Tastermodule Standaard
• Tasterset voor tastermodule
• Transparant naambordje met tekstfolies audio/video
• Aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
• Aansluitklem 6-voudig met afsluitweerstand
• 2 draagringen
• Productinformatie

Video binnenstation
Het video binnenstation SIVI.. wordt compleet als functionerende eenheid gele-
verd. 

Leveringsomvang SIVI..:

• Audiomodule
• Tastermodule Universeel
• Videomodule
• Tasterset voor tastermodule
• Transparant naambordje met tekstfolies audio/video
• Aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
• Aansluitkabel video (zwart, 220 mm)
• Aansluitklem 6-voudig met afsluitweerstand
• Aansluitklem 2-voudig voor tastermodule Universeel
• 3 draagringen
• Productinformatie
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Nevensignaalunit (bel)
De nevensignaalunit komt overeen met de audiomodule. Deze kunt u onder het 
artikelnummer SIAM.. verkrijgen. Omdat op deze module geen toets aanwezig is, 
dient tijdens de handmatige ingebruikname of de ingebruikname met Bus pro-
grammeersoftware een etage-oproeptaster te worden aangesloten.

Leveringsomvang SIAM..:

• Audiomodule
• 1 draagring
• Aansluitklem 6-voudig  

met afsluitweerstand
• Productinformatie
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Varianten audio binnenstation
Het audio binnenstation kan met een tastermodule Universeel met 6 verdere 
toetsen worden uitgebreid. Daardoor wordt het aantal toetsen verhoogd, die 
voor functies als interne oproepen, sturen, schakelen, directe deuroproep evenals 
verdere comfortfuncties gebruikt kunnen worden.

Mogelijke combinaties zijn:

• 1 x audiomodule
1 x tastermodule Standaard

• 1 x audiomodule
1 x tastermodule Universeel

• 1 x audiomodule
1 x tastermodule Universeel
1 x tastermodule Standaard

• 1 x audiomodule
2 x tastermodule Universeel

Aanwijzing

Deze afgebeelde combinaties zijn slechts voorbeelden. De montage kan in com-
binatie of individueel – horizontaal of verticaal – geschieden.

De modules worden gecombineerd met de afdekramen uit de AS, A, CD of LS 
range. 

D

8



De afdekramen zijn geen onderdeel van de leveringsomvang.

Varianten video binnenstation
Het video binnenstation kan met een tastermodule Standaard / Universeel met 6 
verdere toetsen worden uitgebreid. Daardoor wordt het aantal toetsen verhoogd, 
die voor functies als interne oproepen, sturen, schakelen, directe deuroproep 
evenals verdere comfortfuncties gebruikt kunnen worden.

Mogelijke combinaties zijn:

• 1 x videomodule
1 x audiomodule
1 x tastermodule Universeel

• 1 x videomodule
1 x audiomodule
1 x tastermodule Universeel
1 x tastermodule Standaard

• 1 x videomodule
1 x audiomodule
2 x tastermodule Universeel

Aanwijzing

De modules worden met de meegeleverde aansluitkabels met elkaar verbonden. 
De aansluiting op de Siedle In-Home-Bus geschiedt aan de audiomodule.

Voor de aparte montage worden 700 mm lange aansluitkabels benodigd.

D

9



Toebehoren
Het volgende toebehoren kan additioneel bij de modules en modulaire binnen-
stations besteld worden:

Aansluitkabel 700 mm (audio/video)

Met de optioneel verkrijgbare aansluitkabels kunnen de modules met een afstand 
van tot maximaal 500 mm geplaatst worden.

Individuele belettering via design cover
De tastermodules bevatten seriematig een doorzichtig naambordje met de tekst-
folie voor audio en video. Alternatief kunnen de design covers van de tastermo-
dules F50 in het tekstveld worden ingezet en individueel met de JUNG Graphic-
Tool worden beletterd.

Kant-en-klaar beletterde design covers voor audio en video zijn onder de volgen-
de artikelnummers verkrijgbaar:

Audio  SIA6 .. DC ..

Video  SIV6 .. DC ..

Demontagebeveiliging
Met de demontagebeveiliging kan de module alleen met gereedschap gedemon-
teerd worden. Daarvoor kan een sleufkopschroevendraaier of de tasterlichter (art.
nr.: W-KEIL) gebruikt worden.

Voor iedere module is een eigen demon-
tagebeveiliging, art.nr. M-DMS, vereist.
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Producteigenschappen
Tastermodule Standaard

• 5 leds voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)

Tastermodule Universeel

• 5 leds voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Verlichtbaar tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
• Aansluiting voor extra voeding (Is nodig voor een videomodule, de verlichting 

van het tekstveld in de tastermodule Universeel en bij aansluiting van een 
tweede tastermodule.)

• Aansluiting voor een verdere tastermodule (Standaard of Universeel, max. 2 
tastermodules per binnenstation)

Videomodule 2,2’’

• TFT kleurenmonitor
• Beeldschermdiagonaal 55 mm (2,2’’)
• 320 x 240 pixels
• Instelling voor helderheid en kleur
• Inclusief aansluitkabel video (zwart, 220 mm)
• Gebruik alleen in combinatie met tastermodule Universeel en audiomodule
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Audiomodule

• Kan als nevensignaalunit (bel) gebruikt worden
• Oproepen en etage-oproep
• Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
• Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audiomodules resp. audio 

binnenstations (vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering 
vereist)

• Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• Elektret condensatormicrofoon
• Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
• Aansluiting voor etage-oproeptaster en voor verdere modules
• Oproepgenerator met 11 melodieën, incl. gong
• Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
• Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
• Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle Bus programmeersoftware 

(BPS), volgens Siedle systeemhandboek
• Automatische gespreksaanname bij interne oproep

Audio binnenstation

• Oproepen, spreken, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfuncties en 
interne communicatie

• Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
• Spreektaster met groene status-led
• Licht-, oproep-afschakel- en de beiden functietasters vrij te configureren. 

Functie van de tasters zonder extra installatie uit te voeren, bijv. voor interne 
telefonie, uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de Bus-scha-
kelmodule BSM/BSE 650-.., gerichte keuze van deurluidsprekers

• Op de deuropenertaster kan een schakelfunctie (in verbinding met de Siedle 
Bus schakelmodule BSM/BSE 650-..) via de BPS worden geconfigureerd.

• Meeluisterbeveiliging geïntegreerd
• Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audiomodules resp. audio 

binnenstations (vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering 
vereist)
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• Spreekverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, moge-
lijk

• Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• Elektret condensatormicrofoon
• Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
• Aansluiting voor etage-oproeptaster
• Oproepgenerator met 11 melodieën, incl. gong
• Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
• Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
• Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle Bus programmeersoftware 

(BPS), volgens Siedle systeemhandboek
• Binnenstation met handsfree spreken
• Statusindicatie bij actieve spreekverbinding
• Oproep-afschakeling met statusindicatie
• Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
• Deuroproepovername
• Groepenindeling voor deuroproepen. Ieder binnenstation kan bij maximaal 4 

groepen op dezelfde streng behoren
• Intercom functies:

- Oproepomleiding
- Interne groepsoproep
- Automatische gespreksaanname bij interne oproep
- Deurautomatiek

• 5 leds voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
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Video binnenstation

• TFT kleurenmonitor
• Beeldschermdiagonaal 55 mm (2,2’’)
• 320 x 240 pixels
• Instelling voor helderheid en kleur
• Inclusief aansluitkabel video (zwart, 220 mm)
• Oproepen, spreken, zien, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfunc-

ties en interne communicatie
• Ompoolveilige 2-draads installatie; 2-polige extra voeding noodzakelijk (J-Y(St)

Y 2 x 2 x 0,8)
• Automatische video-inschakeling bij deuroproep
• Spreektaster met groene status-led
• Licht-, oproep-afschakel-, monitor- en functietaster vrij te configureren. Functie 

van de tasters zonder extra installatie uit te voeren, bijv. voor interne telefonie, 
uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de Bus-schakelmodule 
BSM/BSE 650-.., gerichte keuze van deurluidsprekers/camera’s

• Op de deuropenertaster kan een schakelfunctie (in verbinding met de Siedle 
Bus schakelmodule BSM/BSE 650-..) via de BPS worden geconfigureerd.

• Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
• Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 16 video binnenstations 

(vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering vereist.)
• Spreek-/videoverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, 

mogelijk
• Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• Elektret condensatormicrofoon
• Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
• Aansluiting voor etage-oproeptaster
• Oproepgenerator met 11 melodieën, incl. gong
• Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
• Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
• Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle Bus programmeersoftware 

(BPS), volgens Siedle systeemhandboek
• Binnenstation met handsfree spreken
• Statusindicatie bij actieve spreekverbinding
• Oproep-afschakeling met statusindicatie
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• Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
• Deuroproepovername
• Groepenindeling voor deuroproepen. Ieder binnenstation kan bij maximaal 4 

groepen op dezelfde streng behoren
• Intercom functies:

- Oproepomleiding
- Interne groepsoproep
- Verzameldoorverbinding
- Automatische gespreksaanname bij interne oproep
- Deurautomatiek

• 5 leds voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
• Weergave van status bedrijfsklaar via een led
• Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektaster
• Verlichtbaar tekstveld
• Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
• Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
• Aansluiting voor extra voeding (Is nodig voor een videomodule, de verlichting 

van het tekstveld in de tastermodule Universeel en bij aansluiting van een 
tweede tastermodule.)

• Aansluiting voor een verdere tastermodule (Standaard of Universeel, max. 2 
tastermodules per binnenstation)
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Bediening

Spreektaster

Deuropenertaster

Oproep-afschakeltaster (+)

Lichttaster (–)

Monitortaster (alleen bij video)

Functietaster (bij audio met 1 en 2 gekenmerkt)

Deuroproep aannemen
Wanneer een bezoeker op de deurbel drukt, gaat de binnenstation over en knip-
pert de led van de spreektaster.

U kunt het gesprek door kort drukken van de spreektaster binnen 45 
seconden na de laatste keer overgaan aannemen. Tijdens het gesprek 

brandt de led op de spreektaster.

Het gesprek wordt door kort hernieuwd drukken van de spreektaster beëindigd.

Deuropener drukken
Wanneer u op de deuropenertaster drukt, wordt de deur vanwaar voor het 
laatst werd gebeld, gedurende 3 seconden geopend.

Oproeptoon uitschakelen
Door kort drukken van de oproep-afschakeltaster worden alle oproepto-
nen uit- en weer aangeschakeld.. Als indicatie van de oproep-afschakeling 

brandt de led van de oproep-afschakeltaster rood.

Wanneer een bezoeker aan de deur belt, zolang de binnenstation op mute ge-
schakeld is, knippert alleen de led van de spreektaster.
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Licht inschakelen
Wanneer u de lichttaster drukt, wordt de verlichting aangeschakeld, indien 
uw elektro-installateur deze heeft aangesloten. Ter bevestiging brandt de 

led op de lichttaster.

Deurstation kiezen
Spreektaster drukken, om een spreekverbinding naar het deurstation op te 
bouwen, vanwaar het laatst werd gebeld.

Spraakvolume
Tijdens het gesprek kan het spraakvolume door drukken van de 
oproep-afschakeltaster (+) resp. lichttaster (–) worden ingesteld.

Omschakelen van de spreekrichting
De handsfree telefoon geeft de spraak altijd maar in één richting door en schakelt 
automatisch om.

Wanneer door sterke nevengeluiden bij het deurstation de automatische 
omschakeling niet functioneert, kan door drukken en vasthouden van de 

spreektaster de spreekrichting van binnen naar buiten ingesteld worden.

Wordt de toets losgelaten, dan schakelt de spreekrichting van het deurstation 
naar de binnenstation.

Tekstveld verlichting (alleen tastermodule Universeel)
Door het 3 seconden indrukken van de lichttaster wordt de verlichting van 
het tekstveld in- resp. uitgeschakeld.



Configuratie

Oproepvolume
Het oproepvolume kan in 5 trappen worden ingesteld:

De oproep-afschakeltaster gedurende 3 seconden ingedrukt houden, om 
het ingestelde oproepvolume te horen.

Het volume kan door drukken van de oproep-afschakeltaster (+) 
resp. lichttaster (–) worden ingesteld.

Uitgekozen volume door 3 seconden drukken van de oproep-afschakel-
taster opslaan.

Oproepmelodie
U kunt kiezen tussen 11 oproepmelodieën. 

Er wordt altijd de oproeptoon voor de laatste oproep (deuroproep, etage-oproep, 
interne oproep, groepsoproep) ingesteld. Voor de instelling dient dus eerst de 
oproep te worden uitgevoerd, die veranderd dient te worden.

Deuropener- en lichttaster gelijktijdig 3 seconden ingedrukt houden, 
om de ingestelde oproepmelodie te horen.

De melodie kan door drukken van de oproep-afschakeltaster (+) 
resp. lichttaster (–) worden gekozen.

Uitgekozen melodie door 3 seconden drukken van de oproep-afschakel-
taster opslaan.

Toetsenindeling
De tasters van de binnenstation kunnen bijv. voor de opbouw van interne 
gesprekken of schakel- en stuurfuncties worden gebruikt. Aan iedere 

taster is een led toegewezen, om schakelstatussen weer te geven.

Voor verdere informatie wendt u zich a.u.b. tot uw elektro-installateur.
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Videofuncties

Monitor inschakelen (alleen bij video)
Door drukken van de monitortaster wordt het camerabeeld van het 
deurstation weergegeven, vanwaar het laatst gebeld werd. Functie alleen 

mogelijk, indien geen gesprek plaats vindt.

Helderheid instellen (alleen bij video)
Wanneer een videobeeld wordt getoond, geraakt u door langdurig drukken 
van de oproep-afschakeltaster naar de instelling van de helderheid van 
het videobeeld. De helderheid kan in 7 trappen worden ingesteld.

Bij iedere druk van oproep-afschakeltaster (+) resp. lichttaster (–) 
wordt naar de volgende resp. voorgaande trap gewisseld.

De instelmodus wordt verlaten, zodra na 10 seconden geen toets werd gedrukt. 
De laatst ingestelde helderheid wordt opgeslagen.

Kleur instellen (alleen bij video)
Wanneer een videobeeld wordt getoond, geraakt u door langdurig drukken 
van de lichttaster naar de instelling van de kleurweergave van het 

videobeeld. De kleur kan in 7 trappen worden ingesteld.

Bij iedere druk van oproep-afschakeltaster (+) resp. lichttaster (–) 
wordt naar de volgende resp. voorgaande trap gewisseld.

De instelmodus wordt verlaten, zodra na 10 seconden geen toets werd gedrukt. 
De laatst ingestelde kleurwaarde wordt opgeslagen.

Microfoongevoeligheid instellen
Afhankelijk van de inbouwomgeving kan het nodig zijn, de microfoongevoeligheid 
van het deurstation te veranderen, om een duidelijke spreekverbinding mogelijk te 
maken.

Bij bestaande spreekverbinding de deuropener- en lichttaster 
gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt houden totdat een 

bevestigingstoon te horen is.
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Met de oproep-afschakeltaster (+) resp. lichttaster (–) kan de 
microfoongevoeligheid in 3 trappen worden ingesteld.

Ingestelde microfoongevoeligheid door 3 seconden ingedrukt houden van 
de oproep-afschakeltaster opslaan. Volgt binnen 10 seconden geen invoer 

dan schakelt de microfooninstelling weer uit.

Montage
De aanbevolen montagehoogte bedraagt 1,50 m.
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Siedle  
In-Home-Bus  
(c.q. extra voeding +  
etage-oproeptaster)

Zwarte  
kabel

Rode  
kabel

Iedere module wordt in een inbouw-apparaatdoos volgens DIN 49073 inge-
bouwd. De inbouw in een diepe doos wordt aangeraden. De montage geschiedt 
met de meegeleverde draagringen.

Rode  
kabel



Achteraanzicht
De montage kan in combinatie of individueel – 
horizontaal of verticaal – geschieden. De modu-
les worden gecombineerd met de afdekramen 
uit de AS, A, CD of LS range.

De modules worden met de meegeleverde aan-
sluitkabels met elkaar verbonden. De aansluiting 
op de Siedle In-Home-Bus geschiedt aan de 
audiomodule.

Voor de aparte montage worden 700 mm lange 
aansluitkabels benodigd.

De aansluiting van een extra voeding geschiedt 
aan de tastermodule Universeel.

Hier zij de beiden audio aansluitingen naar wens 
verwisselbaar.

Veiligheidsinstructies

De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door 
een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt 
opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of andere gevaren 

ontstaan.  
Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge ruimtes.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden 
bewaard.
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Leidingen aansluiten
Kabeltype: Telefoonleiding J-Y(St)Y met in paren gedraaide aders.  
De gangbare doorsnede is 0,6 mm of 0,8 mm.

• Verwijdert u de steekbare schroefklem.
• Sluit u de leidingen volgens de belettering (TaM/TbM) aan.
• Een etage-oproeptaster kan tussen de klemmen ERT en ETb worden aangeslo-

ten.
• Steekt u de schroefklem weer in de voorziene geleiding.
• Op de correcte plaatsing van de klemmen letten.

Klemmenindeling

op de audiomodule:

TaM/TbM = Aansluiting Siedle In-Home-Bus

ERT/Etb  = Aansluiting etage-oproeptaster

op tastermodule Universeel:

M+/M-  = Aansluiting van de extra voeding (max. 30 V DC)
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Veiligheidsinstructies

De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door 
een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt 
opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of andere gevaren 

ontstaan.

Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge ruimtes.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden 
bewaard.

Afsluitweerstand
Tussen TaM en TbM is een afsluitweerstand aangesloten. Deze afsluitweerstand 
wordt benodigd, wanneer het modulaire binnenstation het laatste apparaat in een 
videostreng is.

Wanneer u de bus via het modulaire binnenstation doorlust, moet deze afsluit-
weerstand verwijderd worden.

Inbedrijfname
Installatie, ingebruikname en programmering zijn beschreven in het Siedle sys-
teemhandboek (meegeleverd bij de Siedle Bus netvoedingen BNG/BVNG 650-..).

De lokalisering van een nevensignaalunit in de Siedle Bus programmeersoftware 
is alleen via een aangesloten etage-oproeptaster mogelijk.

Reiniging
Vermijdt u het indringen van water in het apparaat! Gebruikt u geen scherpe of 
krassende reinigingsmiddelen!

Reinigt u het apparaat met een droge of licht vochtige doek. Sterkere verontreini-
gingen verwijdert u met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel.
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Garantie
De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

DE CE-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is 
gericht en geen verzekering van eigenschappen inhoudt.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Technische wijzigingen voorbehouden.
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