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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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Projecten uitgevoerd in 2020 met BEG producten 

 
Wij danken onze partners voor de verwezenlijking van de vele projecten in 2020.   

Voor 2021 wensen wij u een voorspoedig jaar en een prettige voortzetting van onze samenwerking ! 

Bibliotheek KU Leuven 

Voices of library 
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Skatepark te Brussel 

Greenfront appartementen te Brugge 

Kantoor te Genk 
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Project Senzafine te Kortrijk 

Howest gebouw A te Kortrijk 

STEM school te Hasselt 



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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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. 
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Promoties 
november - december 

- januari 

▪ PD9-1C-IB (92902) 
• Mini bewegingsmelder voor 

binnen 
• Eenvoudig instelbaar op het 

toestel 
• Voedingsblok past in de opening 

voor de melder (34 mm Ø) 
• Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in 

verlaagde plafonds en armaturen 
• Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen 

 

▪ PD9-M-1C-IB (92900) 
• Mini aanwezigheidsmelder voor 

binnen 
• Eenvoudige bediening met be-

hulp van noodzakelijke afstands-
bediening 

• Manueel schakelen met drukknop mogelijk 
• Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoestellen 

mogelijk 
• Voedingsblok past in de opening voor de melder (34 

mm Ø) 
• Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in 

verlaagde plafonds en armaturen 
• Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen 

 

▪ PD11-M-1C-IB (92583) 
• Zeer vlakke aanwezigheidsmel-

der 
• Montage met klemmen 
• Manueel schakelen met druk-

knop mogelijk 
• Eenvoudige bediening met be-

hulp van noodzakelijke afstands-
bediening 

• Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoestellen 
mogelijk 

• Montage met klemring (bijgeleverd) voor armaturen 
of veerklemmen voor verlaagde plafonds 

De beste wensen voor 2021 
van het ganse  
B.E.G. team ! 

UCLL campus te Diepenbeek 

Silvertower te Brussel 


