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OVER B.E.G. 
 
B.E.G. Brück Electronic GmbH is opgericht in 1975 en begon met 
het produceren van noodverlichting. In 1986 startte B.E.G. als één 
van de eerste ondernemingen in Duitsland met de productie van 
bewegings- en aanwezigheidsmelders. Door de snelle ontwikke
lingen in gebouwenautomatisatie werd het gamma steeds uitge-
breid. Ondertussen is B.E.G. ook aanwezig in verschillende lan-
den. Sinds 2010 is er een Belgisch filiaal (B.E.G. Belgium) opge-
start, dat instaat voor de verkoop en technische ondersteuning in 
België. In 2014 verhuisde B.E.G. Duitsland naar een nieuw ge-
bouw, dat uitgerust is met Luxomat producten. 

ENERGIEBESPARING 
 
Door het gebruik van de LUXOMAT® aanwezigheids- en bewe-
gingsmelders, levert men een aanzienlijke bijdrage aan potentiële 
energiebesparing. In combinatie met dimbare elektronische voor-
schakelapparaten kan men in bv. kantoren het verbruik daadwer-
kelijk tot 80% verlagen. Hierdoor levert B.E.G. ook zijn bijdrage 
aan het behalen van de Kyoto-normen en de vermindering van het 
broeikaseffect. 
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Verbroedering met B.E.G. Nederland  
 
Op 13 december was er een kerstdrink gepland in het kantoor van B.E.G. Mechelen. Op deze drink waren ook alle collega’s 
van B.E.G. Nederland uitgenodigd. Er heerste een gezellige sfeer, waarbij de medewerkers van beide landen elkaar beter 
leerden kennen. Uiteindelijk werd de dag afgesloten met een gezamenlijk diner in het restaurant van de Mechelse brouwerij 
“Het Anker”. Enkele sfeerbeelden: 
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Renovatie Mariott Hotel te Gent 

Renovatie kantoren Arch & Teco te Gent 

AZ Groeninge te Kortrijk 

IBS te Melsele 

Hangaar 44 te Glabbeek 

Projecten uitgevoerd in 2019 met BEG producten 

The One te Brussel 
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Kantoren CLB te Antwerpen 

Kantoren en productiehallen Penne te Aalst 

School te Brussel 

Politiekantoor te Dendermonde 

New Food Experience Center Vandemoortele te Gent 

Perex te Namen 



Generaal de Wittelaan 17 C 
2800 Mechelen 

TEL: 03/887 81 00 
FAX: 03/887 41 00 

luxomat@beg-belgium.be 
www.beg-luxomat.be 
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▪ PD3N-1C-IB/OB. 
 
 

 
 

• Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelders met cirkelvor-
mige detectiezone 

• Eén kanaal voor het schakelen van verlichting 
• Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewe-

gingen 
• Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar (IR-

PD3N of IR Adapter) 

 

▪ PBM-DALILINK-4W-BLE + 
PS-DALILINK-USB-REG 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PS-DALILINK-USB-REG: 
• DALI-voeding met geïntegreerde usb-interface voor DIN-rail 

montage 
• Geïntegreerde applicatiecontroller om maximaal 64 DALI-

deelnemers te adresseren 
• Updatefunctie via geïntegreerde drukknop en usb-interface 
 
PBM-DALILINK-4W-BLE: 
• DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en geïntegreerde 

Bluetooth-gateway 
• 4 vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije drukknoppen 

en schakelcontacten 
• Gebruiksmodi: normale -, trappenhuis- of scènemodus 

WZC Haagwinde 

te Maarkedal 

WZC Huize 

Vincent te 

Tielrode 

TIPS & TRICKS 
 
Heeft u vragen bij een project? Is  het  niet  helemaal  duidelijk welk  type  mel-

der  geschikt  is voor uw installatie of is de werking  niet  helemaal  duidelijk? 

De  medewerkers  van  B.E.G. Belgium  staan  steeds  paraat om u te helpen of 

adviseren.  

Service is één van de belangrijkste troeven van B.E.G.  

Contacteer  ons  gerust  voor een goed eindresultaat van uw project. 

De beste wensen voor 2020 
van het ganse  
B.E.G. team ! 

5 + 1 
gratis 

92190 
PD3N-1C-OB 

92196 
PD3N-1C-IB 

40337 

DALI LINK pakket 


