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Al 45 jaar staat het internationaal actieve familiebedrijf Brück Electronic, waarvan de
hoofdvestiging zich in Lindlar in de deelstaat
Noordrijn-Westfalen bevindt, voor kwaliteit en
innovatie. Voor onze medewerkers zijn tevreden
klanten vanaf het begin de hoogste prioriteit.
Als één van de eerste ondernemingen in Duitsland, begon B.E.G. in 1986 met de productie
van bewegingsmelders en automatische verlichting. In de daaropvolgende jaren hebben we
verschillende generaties bewegingsmelders
ontwikkeld en vervaardigd, die in eerste instantie buiten rond een gebouw werden ingezet en vooral de veiligheid bevorderden.
Door de razendsnelle ontwikkelingen in gebouwautomatisering en de daardoor toenemende vraag naar intelligente bedieningssystemen,
hebben we de productgroep bewegingsmelders
steeds verder uitgebreid. In de afgelopen jaren
zijn de daaraan verbonden producten voor KNX
en DALI steeds belangrijker geworden.
We blijven doorlopend nieuwe oplossingen ontwikkelen om verlichting praktisch te kunnen
ŝÄéÄđÄġŋŶKġǳÄŶŹđŝĀČĎÄŶÜđĀđÄġŶÄġŶǦÄŝŹÄéÄġǧĮĮŝdigers van over de hele wereld voorzien klanten
ter plekke van deskundig advies. Ons ambitieuze doel: een gebruiksgerichte besturing van verlichting zonder onnodige inschakeltijden.

B.E.G. – The lighting control professionals
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Gemakkelijk het klimaat beschermen

Energie
besparen
gemakkelijk gemaakt voor

het milieu

„

4

www.beg-luxomat.com

De hulpbronnen van de aarde zijn niet onuitputtelijk. We moeten hier op een verantwoorde manier
mee omgaan om voor toekomstige generaties een
leefbare omgeving te behouden.
B.E.G. ontwikkelt al sinds 1975 producten die het
energieverbruik van gebouwen aanzienlijk verminderen. Hiertoe behoren de aanwezigheids- en
bewegingsmelders, waarmee niet alleen de verlichting, maar ook de HVAC-installaties naar behoefte worden geregeld. Ook schijnwerpers met
milieuvriendelijke led-technologie of systemen
voor gebouwautomatisering zoals DALI of KNX
leveren hier een bijdrage aan.
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Bij de eigen producten van B.E.G. staat duurzaamheid centraal. Onze hoge productkwaliteit leidt
ŹĮŹŶĮǦÄġéÄĜĀ¸¸Äđ¸ŶđġéÄŶŅŝĮ¸Ƌ¨Ź¨ǭ¨đĀŋŶKĜŶÄÛÜ¨Āenter gebruik te maken van hulpbronnen worden
onze producten voor zover mogelijk verpakt in
hernieuwbare grondstoffen.
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Ervaar onze veelzijdigheid
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Met meer dan 800 artikelen in het huidige
assortiment bieden we voor nagenoeg elke
behoefte de passende oplossing. Dankzij
tientallen jaren innovatie bieden we het
grootste aanbod aan speciale aanwezigheidsen bewegingsmelders op de markt. Of u nu
een melder voor op grote hoogte, voor lange
gangen, voor meerdere lichtbanden, voor
vochtige ruimten of voor integratie met een
HVAC systeem nodig hebt, bij ons bent u aan
het juiste adres.
Onze productcatalogi zijn handig gesorteerd
op basis van de technische eigenschappen
en bevatten vaak ook afbeeldingen en
gebruiksvoorbeelden. Zo vindt u snel het best
passende product.
Onze medewerkers zijn absolute experts op
het gebied van al onze producten en kunnen u,
wat uw behoefte ook is, verder helpen.
Test het gerust!
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Groot aanbod, speciale oplossing
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B.E.G ontwikkelt en vervaardigt al sinds 1986
aanwezigheids- en bewegingsmelders. In de
loop der jaren is een breed productassortiment
samengesteld, dat veel verder gaat dan de
eenvoudige lichtschakelaar. De producten van
B.E.G zijn geoptimaliseerd voor gebruik in bijv.
gangen, kantoren of klaslokalen. Door de vele
programmeermogelijkheden kunnen de producten ter plaatse optimaal worden ingesteld.
Naast de klassieke standalone producten,
biedt B.E.G een breed aanbod aan producten
voor netwerksystemen. Of het nu KNX-, DALIof eigen systemen betreft, er is voor elk systeem een passende oplossing.
B.E.G. heeft zich tot taak gesteld producten te
ĮġŹǧĀĎĎÄđÄġ³Ŷ ¸ĀÄŶ ġĀÄŹŶ đđÄÄġŶ ¸ÄŶ ÄġÄŝéĀÄÿÄÛÜ¨Āentie van gebouwen verbeteren, maar ook de
lichtkwaliteit voor de gebruiker. Zo bevat het
assortiment producten voor de implementatie van een Human Centric Lighting besturing
(HCL) of de Guided Light functie, waarbij het
licht de gebruiker als een soort lichtwolk begeleidt op zijn of haar route door het gebouw.
Van het schakelen van de verlichting in een afzonderlijk kantoor tot automatisering van een
volledig gebouwencomplex, met de producten
van B.E.G. is alles mogelijk.
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Verdere ontwikkeling als traditie
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We doen er alles aan om te zorgen dat onze
klanten tevreden zijn en dat hun verwachtingen zelfs worden overtroffen. Daarom staan
we nooit stil, maar zijn we voortdurend op zoek
naar manieren om onze producten en services
te verbeteren. Onze huidige producten zijn altijd het resultaat van onze tientallen jaren ervaring in het vervaardigen van zeer gespecialiseerde technologieproducten. Hoogwaardige
materialen en een zorgvuldige verwerking resulteren in de duurzame kwaliteitsproducten
waarom we bekend staan.
Om de kwaliteit van de producten altijd te kunnen garanderen, worden ze bij de fabricage
grondig getest. Ons hoofdkantoor in Lindlar
beschikt niet alleen over duurtestinstallaties,
een klimaatkamer en een EMC-kamer, maar
ook over een eigen lichtlaboratorium, waar
de lichtkwaliteit van de verlichting van B.E.G
ǧĮŝ¸ŹŶéÄǦÄŝĀÜÄÄŝ¸ŋ
Onze technische experts aan de testbank geven alleen producten vrij, die aan hun strengste vereisten voldoen.
Laat u overtuigen door onze hoge standaarden!
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Altijd aan uw zijde
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We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van
onze producten en dat geldt ook voor de service aan onze klanten. B.E.G. ondersteunt u in
elke fase van uw project: onze buitendienstmedewerkers houden u op de hoogte van nieuwe
producten, instrueren u over de montage en de
toepassingsmogelijkheden van de producten
en helpen u bij de planning van het project.
Als u dat wilt, bepalen onze specialisten samen
met u op basis van uw CAD-plattegrond de
optimale posities van onze bewegings- en aanwezigheidsmelders. Uiteraard adviseren we u
bij de keuze van de juiste apparatuur voor uw
project.
Onze strenge selectie van logistiekpartners
garandeert dat de door u bestelde producten
zo snel mogelijk en in onberispelijke staat bij u
worden bezorgd. Graag begeleiden we u met
onze complete aftersales-service bij vragen,
vanaf het installeren tot aan de uiteindelijke
oplevering. Onze uitstekend opgeleide binnendienstmedewerkers bieden deskundige
ondersteuning bij vragen over toepassingen en
nabestellingen.
Voor grote projecten bieden we een bijzondere aanvullende service aan: bij installaties van
DALI-, KNX- of LON-BUS-systemen kan de hulp
van een medewerker van B.E.G. bij de inbedrijfname worden ingeroepen.
Als bij een van onze producten ooit een techġĀŤ¨ûÄŶ ÛĮƋŹŶ ǳĮƋŶ ĮŅŹŝÄ¸Äġ³Ŷ ǳĀČġŶ ĮġǳÄŶ éÄĎǧđĀÜceerde technici steeds telefonisch en indien
nodig ook op locatie beschikbaar.
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B.E.G. Duitsland
Onze producten worden ontwikkeld, vervaardigd en wereldwijd verhandeld vanuit onze
hoofdvestiging in Lindlar in Noordrijn-Westfalen. Naast het in 2014 geopende kantoorgebouw bevindt zich hier het in 2007 in bedrijf
genomen logistiek en distributiecentrum met
de bijbehorende ontwikkelings- en productieafdelingen.
In heel België begeleiden buitendienstmedewerkers de groothandels, planners en installateurs. Buitendienstmedewerkers van B.E.G.
zijn allen deskundig op het gebied van elektrotechniek en kunnen klanten daarom bij alle
vragen over onze producten van dienst zijn. De
persoonlijke begeleiding ter plaatse is ons visitekaartje.

U kunt ons ook bereiken via
+32 3 887 81 00
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B.E.G. Belgium BVBA
Intercity Business Park
General De Wittelaan 17 C
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T +32 3 887 81 00
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