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Vanaf 2 januari 2019 zijn wij verhuisd naar een groter en moderner kantoor en dit in 
het industrieterrein van Mechelen-Noord. Ons nieuwe adres is: 
 

B.E.G. Belgium 
Generaal de Wittelaan 17 C 

2800 Mechelen 
 
Onze telefoon– en fax nummer zijn onveranderd gebleven: 
Telefoon: 03 887 81 00  Fax: 03 887 41 00 

B.E.G. Belgium is verhuisd. OVER B.E.G. 
 
B.E.G. Brück Electronic GmbH is 
opgericht in 1975 en begon met 
het produceren van noodverlich-
ting. In 1986 startte B.E.G. als één 
van de eerste ondernemingen in 
Duitsland met de productie van 
bewegings- en aanwezigheidsmel-
ders. Door de snelle ontwikke-
lingen in gebouwenautomatisatie 
werd het gamma steeds uitge-
breid. Ondertussen is B.E.G. ook 
aanwezig in verschillende landen. 
Sinds 2010 is er een Belgisch fili-
aal (B.E.G. Belgium) opgestart, 
dat instaat voor de verkoop en 
technische ondersteuning in Bel-
gië. 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 
bewegingsmelders, levert men een 
aanzienlijke bijdrage aan potenti-
ële energiebesparing. In combina-
tie met dimbare elektronische 
voorschakelapparaten kan men in 
bv. kantoren het verbruik daad-
werkelijk tot 80% verlagen. Hier-
door levert B.E.G. ook zijn bijdra-
ge aan het behalen van de Kyoto-
normen en de vermindering van 
het broeikaseffect. 



Deze serie melders worden meestal gebruikt in combinatie met domotica- en 
bussystemen. Ze hebben 2 uitgangen met potentiaalvrije contacten, maar met 
een beperkte schakelcapaciteit. Elk van deze melders is zowel master als slave. 
Voor de aansluiting bij deze toepassing: zie schema hieronder. 
Gelieve bij gebruik er rekening mee te houden dat deze melders, door hun spe-
ciale interne constructie, slechts uitgebreid kunnen worden met maximaal 1 
slave melder en 1 drukknop. 

De PD11 detector serie van B.E.G. biedt één van de meest vlakke installatie-
mogelijkheden op de markt, door zijn zichtbare dikte van slechts 0.85mm. 
Deze detector kan gebruikt worden voor inbouwmontage in bvb plafonds, 
maar ook opbouwmontage is mogelijk voor een deel van deze serie detec-
toren.  
Hiervoor zijn een montagekit 92833 en een opbouwsokkel 92121 nodig. 
 

 
De modellen die hiervoor in 
aanmerking komen, zijn: 
 
93392 PD11-KNX-FLAT-DX 
93802 PD11-KNX-FLAT-ST 
93803 PD11-KNX-FLAT-BA 
93068 PD11-DALILINK-FLAT 
92731 PD11-DALISYS-FLAT 
93330 PD11-DALI-2-BMS-FLAT 
92859 PD11-DALI-SL-FLAT 
 

De 230V versie van de PD11 is groter en past niet in de opbouwsokkel. 
 
Deze constructie heeft geen waterdichte afsluiting en is dus niet IP54. De 
PD11 modellen die hierboven werden vernoemd, hebben echter wel een 
nieuwe afsluiting in de afschermkap achteraan, waardoor deze wel IP54 
zijn. 

PD11 nu ook in opbouw. 
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Met B.E.G. LUXOMAT® bewegings- en aanwezigheidsmelders dooft het licht na de ingestelde nalooptijd. Maar 
soms is dit niet de meest veilige of comfortabele oplossing.  

 
Daarom heeft B.E.G. in haar DIM-, DALI/DSI- en KNX melders, de mogelijkheid inge-
bouwd om de aangesloten verlichting als oriëntatieverlichting te gebruiken. Met deze 
functie is het mogelijk om de verlichting op een laag niveau te laten branden, nadat de 
nalooptijd verstreken is. Deze functie kan interessant zijn voor (kinder)slaapkamers, zie-
kenhuizen of zorgcentra, inkomhallen, trapzalen, gangen, openbare gebouwen enz. 
 
Het lichtniveau was bij de DIM- en DALI/DSI detectoren een 
vaste waarde, namelijk 20%. Met de nieuwe software en 
een uitgebreide afstandsbesturing, is het nu mogelijk om 
deze in te stellen op 10%, 15%, 20%, 25% of 30%. Bij de 

KNX melders kan het niveau ingesteld worden tussen 1 en 100%. Men kan kiezen om 
de oriëntatieverlichting constant in te stellen of voor een bepaalde tijd (1 - 60 min). 
Om ook binnen deze functie aan energiebesparing te doen, zal de oriëntatieverlich-
ting uitgaan wanneer er te veel omgevingslicht is en automatisch inschakelen wan-
neer de drempelwaarde weer onderschreven wordt. 
 
Tenslotte heeft B.E.G. ook nog de Indoor 140-L en de PD2N-M-1C-LED, die beide ingebouwde LEDs hebben, die 
als nachtlicht en/of oriëntatieverlichting kunnen gebruikt worden. 

Veilig de weg vinden met 
oriëntatieverlichting. 

94325 / 94328 

94055 
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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 rekening 
met een kleine extra voor trans-
port en stockage. 
Als u wil checken of uw melder 
nog onder de garantie valt, kan 
dat aan de hand van de datumco-
de, die op iedere melder is  inge-
drukt in het plastic. Het gaat hier 
om een code van 4 cijfers, waar-van het tweede steeds een ‘4’ is. 
Het eerste cijfer geeft het produc-
tiejaar 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 februari, enz. 
Een code als 5409 geeft dus de productiedatum aan van ‘septem-ber 2015’. 

The lighting control professionals 
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