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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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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. aanwezig in verschillende landen. 

Sinds 2010 is er een Belgisch filiaal (B.E.G. Belgium) opgestart, 

dat instaat voor de verkoop en technische ondersteuning in België.  

DALI-LINK: een compact, autonoom en 
compleet lichtbeheersysteem 
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• Als aanwezigheidsmelder: 

In deze versie is de mel-
der waterdicht (IP65) en 
bestaat zowel in master 
(93159) als in slave 
(92700) uitvoering. 

Deze melder wordt in-
gesteld met een infra-
rood afstandsbediening 
of via een IR adapter en 
de gratis B.E.G. app 
voor Android of iOS 
smartphones en tablets. 

Manueel schakelen met een drukknop 
is eveneens mogelijk. 

De detectiezone bedraagt maxi-
maal 10m bij montage op 2.5m 
hoogte. 

 

• Als KNX melder (92719): 

Deze door de KNX bus gevoede melder heeft, on-
danks zijn zeer kleine afmetingen, tal van mogelijk-
heden. Zo heeft hij uiteraard een uitgang voor licht-
regeling, maar kan hij ook als slave worden inge-
steld. 

Verder heeft hij nog 3 extra schakeluit-
gangen voor HVAC. 

Verschillende lichtscènes kunnen wor-
den opgeroepen en de lichtuit-
gang kan tot 3 groepen aanstu-
ren met een offset tussen de 
groepen. 

Er is ook een temperatuursensor 
aan boord en de mogelijkheid 
tot externe bediening via een 
drukknop of een mini IR af-

standsbesturing met 5 instelbare toetsen. 

Instellen van de dimcurve en een soft 
start zijn eveneens mogelijk. 

Uitgebreide lichtmetingsinstellingen laten toe om de 
verlichting nauwkeurig aan te passen aan de om-
standigheden en reflecties ter plaatse, waarbij de 

lichtwaarde ook via de KNX bus kan worden door-
gegeven. 

 

• Als DALI-LINK melder (93908): 

In deze en volgende versies heeft de 
melder een inbouwdiepte van slechts 
11mm. 

Voeding gebeurt via de DALI bus. 

Deze melder is een multimaster uitvoering, die ook 
als slave kan worden ingesteld. 

Hij is programmeerbaar in volautomatische - of 
halfautomatische mode, maar ook als schemerscha-
kelaar. 

Door de interne lichtsensor voor een gemengd licht-
meting kan de uitgang zowel voor een daglichtaf-
hankelijke regeling, als voor schakelen worden inge-
steld. 

 

• Als DALI-SYS melder (93909): 

Deze melder is zeer gelijkend op de 
DALI-LINK melder en heeft dezelfde 
mogelijkheden. Het enige verschil is 
dat hij in deze versie geschikt is voor 
gebruik met ons DALI-SYS systeem. 

 

• Als DALI-2 BMS melder (93547): 

Deze melder is voorzien om gebruikt 
te worden in samenwerking met een 
extern DALI besturingssysteem, dat de 
norm IEC 62386, delen 103, 303 en 
304 moet ondersteunen. 

Het is een multimaster volgens IEC 62386 deel 103. 

Deel 0 geeft hierbij informatie over o.a. bewegings-
detectie volgens IEC 62386 deel 303 en deel 1 be-
vat de luxwaarden volgens IEC 62386 deel 304. 

Deze melder heeft een DALI-2 certificering. 

De PICO in alle technologieën 
 
De kleinste melder van B.E.G.: de PICO, hebben we in alle technologieën van ons gamma opgenomen. 
Zo bestaat hij nu als aanwezigheidsmelder in master en slave uitvoering, maar ook in een super minia-
tuur uitvoering voor zowel het KNX systeem, ons DALI-LINK en DALI-SYS systeem en een DALI-2 versie 
voor aansluiting op externe DALI stuursystemen. 
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• 93632 en 93633: armaturen voor wand- of pla-
fondmontage: 

Dit armatuur heeft een onzichtbaar geïntegreerde 
HF bewegingssensor, die temperatuuronafhanke-
lijk reageert op de kleinst bewegingen. Deze sen-
sor werkt op een frequentie van 5.8 GHz en de 
nalooptijd, inschakeldrempel en gevoeligheid kan 
met dipswitches ingesteld worden. 

De energie-efficiënte 20W LED lamp heeft een 
levensduur van meer dan 50000 uur (L80/B10). 

De 3 instelbare lichtkleuren zijn 3000 K (1600 
lm), 4000 K (1850 lm) en 5700 K (1700 lm). 

Door de constructie van de reflector heeft dit ar-
matuur een gunstige verblindingswaarde UGR < 
19. Bovendien is de waterdichtheid IP = 54. 

Hetzelfde armatuur is ook verkrijgbaar zonder de 
HF melder. 

 

• 93068: inbouw downlight met matte afdekking: 

Door de matglazen afdek-
king heeft deze downlight 
een brede, diffuse uitstra-
ling met een hoek van 97°. 

De vast ingebouwde LEDs 
kunnen met een schakelaar 
worden ingesteld op 3 
lichtkleuren: 3000 K, 4000 
K en 5700 K met respectie-

velijk 2000 lm, 2100 lm en 2200 lm. 

De levensduur van de 18W lamp bedraagt meer 
dan 45000 uur (L80/B10). 

Na montage is het armatuur onderaan IP54 en 
bovenaan IP20. 

 

• 93128: inbouw downlight met spotreflector: 

In deze uitvoering is een 
spotreflector gemon-
teerd i.p.v. de matglazen 
afdekking. Deze zorgt 
voor een smalle licht-
bundel van 61.5°. 

Ook hier kan de licht-
kleur in 3 standen wor-
den gezet van 3000 K, 
4000 K en 5700 K met 
respectievelijk 1800 lm, 
2000 lm en 2200 lm. 

De verblindingswaarde is gunstig met UGR < 19. 

Na montage is dit armatuur eveneens onderaan 
IP54 en bovenaan IP20. 

 

• 93168: inbouw downlight met gefaceteerde reflec-
tor: 

Deze uitvoering is 
gelijk aan 93128, 
maar met een gefa-
ceteerde reflector 
voor een bredere 
lichthoek van 83° 
met behoud van een 
gunstige verblin-
dingsfactor. 

De andere gegevens 
zijn verder gelijk aan de uitvoering als spot.  

Nieuwe B.E.G. verlichtingsarmaturen 

 
Recent heeft B.E.G. zijn gamma verlichtingsarmaturen uitgebreid met een nieuw plafond/wandarmatuur, met of zonder 
ingebouwde HF melder. Verder zijn er ook 3 nieuwe plafondspots met verschillende stralingshoeken. Bij al deze nieuwe 
armaturen kan met een schakelaar een keuze gemaakt worden tussen 3 lichtkleuren, van warm wit tot koud wit. 
 



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 
 
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 2021, 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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Met de KNX Generation 7 lanceert 
B.E.G. KNX aanwezigheidsdetec-
toren op de markt met uitstekende 
innovaties in de sturende lichtkwa-
liteit. Deze omvatten de integratie 
van een HCL besturingssysteem. 
HCL staat voor "Human Centric 
Lighting", een lichtsturingssysteem 
dat de mens centraal stelt. De 
lichtkleur en -intensiteit wordt ge-
durende de dag zacht gewijzigd. 

KNX-aanwezigheidsdetectoren 
openen ook nieuwe mogelijkhe-
den in de omgevingsverlichting. 
Naast het aansturen van HCL-
armaturen kunnen ze ook RGB-
verlichting aansturen. Zo kan bij-
voorbeeld de logokleur worden 
gekozen als nachtverlichting in het 
entreegebied. Zodra de detector 
beweging detecteert, wordt wit 
licht ingeschakeld. 

In Generatie 7 is ook de nieuwe 

“KNX secure” security standaard 
geïmplementeerd. Als deze via de 
ETS wordt geactiveerd, worden de 
protocollen versleuteld verzonden. 
Ze kunnen dan enkel ontcijferd 
worden door de legitieme proto-
colontvanger. Het is dan niet meer 
mogelijk om de gegevens te on-
derscheppen, bijvoorbeeld door 
een laptop van een ander bedrijf 
op een switch aan te sluiten. De 
eindgebruiker merkt de verande-
ring niet op; het systeem kan nog 
steeds worden bediend met be-
hulp van switches of visualisaties.  

De beschikbaarheid van deze 
nieuwe generatie aanwezigheids-
detectoren is voorzien voor eind 
2021 - begin 2022. Raadpleeg 
onze website om op de hoogte te 
blijven van de laatste stand van 
zaken. 

Promoties 

juli - augustus 

 

www.beg-luxomat.com 

• Bewegingsmelder met 200° of 140° detectiebereik 
en 180° onderkruipbeveiliging 

• Beweegbare sensorkop 
• Detectiebereik kan met afdeklamellen worden 

verkleind 
• Eenvoudige montage door steeksokkel 
• Schakelen op de nuldoorgang 
• Aansluiting kabels langs boven, onder en achter 

mogelijk 
• Montage op standaard verzonken dozen mogelijk 

Hoek 

140° 

of 

200° 

LC-Click N 

  Kleur Code 

LC-Click-N 140 

Wit 91001 

Bruin 91011 

Zwart 91021 

LC-Click-N 200 

Wit 91002 

Bruin 91012 

Zwart 91022 


