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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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BEG winnaars van Cebeo Technology beurs 
Op de Cebeo Technology beurs in Brussel kon je op onze stand een waardebon winnen door het aantal meldertjes in een 
pot te raden. Iedere dag werd er een winnaar getrokken. Deze gelukkigen hebben ondertussen uit handen van onze verte-
genwoordigers, hun waardebon voor een aankoop bij Cebeo ter waarde van € 300 mogen ontvangen. Ze hadden ook nog 
even tijd om te poseren voor een foto. 

Winnaar Shadi Hussein (r) met onze 
vertegenwoordiger Thierry Lucas (l)   

Winnaar Joris Goethals (l) met onze 
vertegenwoordiger Werner Michiels (r). 

Winnaar Pascal Lebrun (l) met onze  
vertegenwoordiger Bernard Tabourdon (r). 
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Drukknoppen en drukknopmodule: KNX 
 

Voor KNX toepasssingen heeft B.E.G. zowel drukknoppen, uitgevoerd met 2, 4, 6 of 8 knoppen met LED terugmelding, als een 4-
voudige module, die kan gecombineerd worden met standaard drukknoppen van diverse merken. De 4 kanalen van deze module kun-
nen zelfs als uitgang worden gebruikt voor de aansturing van een LED. 
 
 

 93172 - 93174 - 93176 - 93178: Drukknoppen met resp. 2, 4 6 en 8 knoppen en signalisatieled per knop, voor gebruik in 60 
mm inbouwdozen.  

 
Specificaties: 

 Binair invoerapparaat (drukknoppen) voor toepassing in inbouwdozen van 60 mm. 
 Gebruiksvriendelijke ETS lay-out. 
 De volgende functies zijn mogelijk: schakelen, prioriteitsregeling, percentagewaarde, temperatuur, HVAC-modus, dimmen, jaloeziebe-

sturing, scène, flanken, teller. 
 Settings uit ETS 4 voor integratie in KNX systemen. 
 De productdatabase voor importeren in de ETS database kan gedownload worden van de B.E.G. website. 
 

Technische gegevens: 
 Spanning: van KNX bus. 
 Afmetingen: 80 x 80 x 15 mm. 
 Stroomverbruik: 9,5 mA (Imax parametriseerbaar 12,5 mA of 20 mA). 
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse III. 
 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C. 
 Display-elementen: 2-8 x led (status; rood, groen, knipperend). 
 Handbediening: programmeringsknop, 2-8 drukknoppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 93365: De KNX Drukknopinterface van B.E.G. is een binair in- en output toestel voor gebruik in dozen van 60 mm voor inbouw-
montage. Er zijn 4 ingangen beschikbaar voor potentiaalvrije toetsen, of 4 binaire uitgangen voor het aansturen van controleleds. 

 
Specificaties: 

 Binair in- en uitvoerapparaat voor toepassing in inbouwdozen van 60 mm. 
 Vier kanalen, die elk als ingang voor een potentiaalvrije drukknop- of schakelcontact of als binaire uitgang voor de aansturing van een 

controleled kunnen worden gebruikt. 
 Gebruiksvriendelijke ETS lay-out. 
 De volgende functies zijn mogelijk: schakelen, prioriteitsregeling, percentagewaarde, temperatuur, HVAC-modus, 

dimmen, jaloeziebesturing, scène, flanken, teller. 
 Settings uit ETS 4 voor integratie in KNX systemen. 
 De productdatabase voor importeren in de ETS database kan gedownload worden van de B.E.G. website. 
 

Technische gegevens: 
 Spanning: van KNX bus. 
 Afmetingen: 38 x 41 x 12 mm. 
 Stroomverbruik: 9,5 mA (Imax parametriseerbaar 12,5 mA of 20 mA). 
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse III. 
 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C. 
 Display-elementen: programmeerled. 
 Handbediening: programmeringsknop. 
 LED-aansluiting: Imax 3,6 mA const. (PWM) LED 3,5 V / 4 mA. 

93172 

93365 

93174 93176 93178 
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Drukknopmodules: DALI LINK 
 

Voor DALI LINK zijn er twee drukknopmodules beschikbaar: 
 

 92732: een drukknopmodule voor de aansluiting van 4 drukknoppen en met ingebouwde Bluetooth module voor de programma-
tie van het DALI LINK systeem. 

 
Specificaties: 

 DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en geïntegreerde Bluetooth-gateway voor verbor-
gen montage achter inbouwschakelaars. 

 De DALI LINK oplossing wordt geparametriseerd via Bluetooth met een smartphone en de B.E.G. 
BLE app. 

 4 vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten. 
 Naadloze integratie in de LUXOMAT®net DALI LINK oplossing van B.E.G., een modulair multi-

masterconcept voor lichtsturing. 
 Gebruiksmodi: normale -, trappenhuis- of scènemodus. 
 Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie. 
 

Technische gegevens: 
 Spanning: 16 V DC via de DALI bus. 
 Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm. 
 Nominale stroom: 7 mA. 
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II. 
 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C. 
 Behuizing: Polycarbonaat. 
 Kabellengte: max. 50 cm. 

 
 

 93396: een drukknopmodule met dezelfde specificaties als bovenstaande, maar dan zonder de Bluetooth module. 
 

Specificaties: 
 Binair DALI-ingangstoestel voor gebruik in inbouwdozen. 
 4 vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten. 
 Gebruiksmodi: normale -, trappenhuis- of scènemodus. 
 Geïntegreerde LED voor lokalisatie in verwijderde toestand. 
 Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie. 
 DIP- en HEX switch voor snelle inbedrijfsname met basisfuncties. 

 
Technische gegevens: 

 Spanning: 10 - 22 V DC via de DALI bus. 
 Afmetingen: 38 x 38 x 12 mm. 
 Nominale stroom: 7 mA. 
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II. 
 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C. 
 Behuizing: Polycarbonaat. 
 Kabellengte: max. 50 cm. 
 Parametrering: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App. 

 
 

De instapset voor kleine kantoren bestaat uit een DALI LINK-voedingsadapter, een PD11 DALI LINK-multisensor en een DALI LINK vier-
voudige drukknopinterface met geïntegreerde Bluetooth-gateway. Alle componenten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, bijvoorbeeld om 
grotere ruimten zoals conferentiezalen en klaslokalen te kunnen afdekken. 
 
De gratis DALI LINK-app voor iOS en Android heeft een eenvoudig en intuïtief design, zowel voor de eindgebruiker als voor de inge-
bruikname. De adressering van de DALI-armaturen, de aanpassing van de fabrieksinstellingen of de programmering van scènes vindt 
intuïtief plaats en omvat weinig stappen. 
 
De 4 drukknopingangen van de drukknopmodule kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd om (maximaal 16) scènes op te roepen 
of lichtgroepen te regelen. Aangezien slechts zelden ruimte is voor 16 drukknoppen, heeft de B.E.G. DALI LINK-app als bijzonder ken-
merk een functie waarmee scènes met een mobiele telefoon kunnen worden opgeroepen. 
 
Alle DALI-lichtgroepen, de drukknopinterface(s) en alle melders (inclusief slaves) hebben slechts één DALI-bekabeling nodig. Daardoor 
wordt met name de installatie achteraf aanzienlijk gemakkelijker. 

92732 

93396 
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Drukknopmodule: DALISYS 
 

 92842: een drukknopmodule voor de aansluiting van 4 druk-
knoppen. 

 
Specificaties: 

 Binair DALI-ingangstoestel voor gebruik in inbouwdozen. 
 4 vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije drukknop-

pen en schakelcontacten. 
 Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT®net DALI-

SYS. 
 Gebruiksmodi: normale -, trappenhuis- of scènemodus. 
 Geïntegreerde LED voor lokalisatie in verwijderde toestand. 
 Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie. 
 DIP- en HEX switch voor snelle inbedrijfsname met basisfuncties. 

 
Technische gegevens: 

 Spanning: 10 - 22 V DC via de DALI bus. 
 Afmetingen: 38 x 38 x 12 mm. 
 Nominale stroom: 7 mA. 
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II. 
 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C. 
 Behuizing: Polycarbonaat. 
 Kabellengte: max. 50 cm. 
 Parametrering: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. PC Tools, 

B.E.G. DALI Router. 
 

Het verlichtingssysteem DALISYS is schaalbaar: van de inrichting van 
afzonderlijke ruimten tot en met de verlichtingsregeling van een com-
pleet gebouwencomplex is alles mogelijk. Bovendien zijn de compo-
nenten adresseerbaar en werken ze 
volgens het principe van gedistribu-
eerde intelligentie, zodat een hoge 
bedrijfszekerheid kan worden gereali-
seerd. 
 
De besturings- en toepassingsappara-
ten zoals multisensoren, drukknopmo-
dules en controllers hebben één ding 
gemeen: ze verzenden tijdkritische be-
sturingsopdrachten van gebruiker of 
omgeving direct of indirect naar de 
kunstmatige verlichting.  

TIPS & TRICKS 
 
De melders van B.E.G. hebben steeds een garantie van 3 jaar, 
en dit vanaf de fabricagedatum. Hierbij houden wij nog reke-
ning met een kleine extra voor transport en stockage. 
Als u wil checken of uw melder nog onder de garantie valt, kan 
dat aan de hand van de datumcode, die op iedere melder is  
ingedrukt in het plastic. Het gaat hier om een code van 4 cij-
fers, waarvan het tweede steeds een ‘4’ is. Het eerste cijfer geeft het productiejaar aan. 
Hierbij staat een 1 voor 2011, een 2 voor 2012, enz. 
De twee laatste cijfers geven de maand aan. Hierbij staat 01 voor januari, 02 voor fe-
bruari, enz. 
Een code als 8405 geeft dus de productiedatum aan van ‘mei 2018’. 
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92842 

93145 
AL12-25-300-LED-3C-HF 

93141 
AL8-25-300-LED-3C-HF 

 Energie-efficiënte lamp, levensduur>40.000 uur. 
 Kunststofbehuizing in polycarbonaat, IP54 na montage. 
 Geïntegreerde HFsensor. 
 3 lichtkleuren in één lamp, omschakelbaar. 

93331   RC-plus next N 230 (wit) 
93334   RC-plus next N 230 (bruin) 
93333   RC-plus next N 230 (zwart) 
93346   RC-plus next N 230 (zilver) 

93341   RC-plus next N 280 (wit) 
93344   RC-plus next N 280 (bruin) 
93343   RC-plus next N 280 (zwart) 

 Bewegingsmelders met bereik van 230° of 280° en on-
derkruipbeveiliging. 

 Verdraaibare sensorkop. 
 Mechanische bereikinstelling per sensor. 
 Eenvoudige montage met steeksokkel op wand, plafond 

of hoek. 


