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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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Nieuwe KNX producten 

 

Door de wereldwijde maatregelen i.v.m. het Coronavirus, werd de beurs Light + Building in Franfurt uitgesteld 

tot september. B.E.G. zou daar ook een aantal nieuwe producten voorstellen. We mogen nog niet alles ver-

klappen, maar we kunnen toch al een tip van de sluier oplichten voor wat betreft de nieuwe KNX producten, 

die nu reeds verkrijgbaar zijn. Voor de rest van de nieuwigheden moet u zeker een kijkje komen nemen op 

onze stand op de beurs in september. 

 

In deze uitgave vindt u een overzicht van de nieuwe KNX producten van B.E.G. 

 

Onze reeks KNX producten is uitgebreid met: 

 een nieuwe compacte voeding 

 een nieuwe DALI gateway met extra mogelijkheden voor onze DALI LINK producten 

 een 4-kanaals dimmer voor alle soorten lampen 

 een uitbreiding voor deze dimmer indien meer vermogen nodig is 

 een lijnkoppelaar voor uitbreiding van de KNX bus 

 een USB interface, waarmee een PC op de KNX bus kan worden aangesloten voor programmatie, foutop-

sporing en controle 

 

Verder is er de vernieuwde PD4-GH-KNX, de melder voor gebruik op grote hoogtes tot maximum 16 m. Dank-

zij een instelbare lens vóór de lichtmeetcel, is nu ook een perfecte lichtregeling mogelijk bij montage van deze 

detector op grote hoogte. 
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Tech 

Nieuwe compacte KNX voeding 
 

Deze nieuwe voeding is veel compacter dan het oude model en is met een breedte van 3 TE maar half zo breed meer.  

 

Productinformatie: 

 De voeding KNX PS bezit een geïntegreerde smoorspoel om de bus te voorzien van een constante, gestabiliseerde spanning 

 De busvoeding is ontworpen om te worden gemonteerd op een standaard DIN-rail in zekeringskasten 

 

Technische gegevens: 

Spanning:   200 – 240 Vac 50/60 Hz 

Afmetingen:   (3 TE) 90 x 52,5 x 58 mm 

Uitgangsspanning:  30 V DC 

Beschermingsgraad/klasse: IP20 / Klasse I 

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C 

Nominale stroom:  640 mA, max.1300 mA 

 

Nieuwe performante KNX/DALI gateway 
 

De nieuwe KNX/DALI gateway laat niet alleen toe om 64 EVSA’s onafhankelijk of in 16 groepen te sturen, maar kan bovendien ook 

RGB en Tuneable White sturen. Verder kunnen de multisensoren (detectors, drukknopmodules en relais) van het B.E.G. DALI LINK sys-

teem worden aangestuurd, waarbij de bewegings– en lichtgegevens terug kunnen worden opgevraagd door het KNX systeem. Hierdoor 

kunnen deze componenten, samen met de EVSA’s, op de DALI bus worden aangesloten en is er geen bijkomende KNX bus nodig. Ten-

slotte kunnen ook DALI noodverlichtingsarmaturen worden aangestuurd en getest, met een terugmelding van de testresultaten voor 

verdere verwerking door het KNX systeem.  

 

Productinformatie: 

 De gateway verbindt de KNX-BUS met de DALI-BUS, die ontworpen is voor lichtsturing 

 Tot 64 EVSA's in 16 groepen schakelbaar en dimbaar 

 Scènemodule voor de controle van individuele EVSA's 

 Ondersteuning van RGB en TW (DT8) en de B.E.G. DALI LINK producten 

 Terugmelding van beweging en lichtwaarde 

 Inbedrijfstelling via DCA 

 Broadcast commando via geïntegreerde bedieningsknoppen 

 Ondersteuning en testen van DALI noodverlichtingsarmaturen 

 Terugmelding van de testresultaten 

 

Technische gegevens: 

Spanning: via KNX BUS, additioneel: 230 Vac -15/+10% 50/60 Hz 

Afmetingen: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm 

Stroomverbruik: 5,5 mA (KNX, typisch ) 

Uitgangsspanning: 16V DC (DALI, typisch) 

Verbruik: 0,9 – 6 W 

Beschermingsgraad/klasse: IP20 / Klasse I 

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C 

KNX TP 256: Ja 

Nominale stroom: 160 mA, max. 210 mA 

 

Nieuwe handige USB interface 
 

Met de USB interface kan een PC op de KNX bus worden aangesloten voor programmatie, foutopsporing en controle. 

 

Productinformatie: 

 Koppeling van pc aan KNX-installaties 

 Adressering, programmering en diagnose van KNX-apparaten 

 Compatibel met KNX Data-Secure-producten 

 Long Frame ondersteuning voor ETS5 

 

Technische gegevens: 

Spanning:   32 Vdc 50/60 Hz via KNX BUS  

Afmetingen:   (2 TE) 90 x 36 x 64 mm 

Stroomverbruik:  5 mA typisch, 20 mA max.  

Verbruik:   0,15 W  

Beschermingsgraad/klasse: IP20 / Klasse III 

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C  

KNX TP 256:  Ja  

Aansluitingen en kabels: 1 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn), 1 x USB type B, USB 2.0  

Code: 90214 

Code: 93302 

Code: 90224 
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Nieuwe universele 4-kanaals KNX dimmer en extensie 
 

De nieuwe 4-kanaals dimmer is geschikt om alle soorten dimbare lichtbronnen aan te sturen. Hij selecteert automatisch het meest ge-

schikte dimprincipe (aansnijding of afsnijding). Mocht het maximale vermogen niet voldoende zijn, dan kan elke uitgang worden uitge-

breid met een dimmer extensie. 

 

Productinformatie: 

 Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische transfo's met halogeenlampen, dimbare inductieve transfo's met halo-

geen- of LED-lampen, HV-LED en compact fluorescentielampen 

 4 x 250 W, HV LED-lampen 4 x 7...50 W / 1 x 950 W 

 Automatische of handmatige selectie van het voor de belasting geschikte dimprincipe 

 Bescherming tegen nullast, kortsluiting en oververhitting 

 Kortsluitingsmelding 

 Uitgangen kunnen handmatig worden bediend 

 Terugkoppeling van de schakeltoestand en de dimwaarde 

 Parametreerbaar inschakel- en dimgedrag 

 Scènes 

 Blokkering van individuele uitgangen met de hand of met de bus 

 Statusweergave van de uitgangen via LED 

 Tijdsfuncties: aan – en uit vertraging, trappenlichtschakelaar met waarschuwingsfunctie 

 

Technische gegevens: 

Spanning:   via KNX BUS, additioneel: 230 Vac -15/+10% 50/60 Hz 

Afmetingen:  (8 TE) 90 x 144 x 64 mm 

Stroomverbruik:  5 mA typisch, 20 mA max. 

Verbruik:   0,15 W 

Beschermingsgraad/klasse: IP20 / Klasse II 

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C 

KNX TP 256:  Ja 

Aansluitingen en kabels: 1 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn) 

    0,5 ... 4,0 mm² stug, 0,5 ... 2,5 mm² soepele kern 

Schakelvermogen:  3680 W, cos φ = 1, max. inschakelstroom IP (150 µs) = 600 A 

Contacttype:  µ-contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO 

Uitgangen:   4 schakeluitgangen 

 

De optionele power module LZ-230/UNI/420 REG wordt gebruikt om het vermogen van de KNX dimactor DIM4-230/

UNI/250/H/KNX REG te verhogen. Verschillen in helderheid tussen de verlichting van een dimmer zonder power mo-

dule en een dimmer met power module zijn mogelijk. 

 

Producteigenschappen: 

 Aansluiting van meerdere power modules op één dimactoruitgang 

 Bediening via voorgeschakelde dimactor 

 Elektronische overtemperatuurbeveiliging 

 Toevoer van de aangesloten belastingen via een gemeenschappelijke voedingslijn 

 Het totale vermogen van de aangesloten belastingen wordt verdeeld tussen de dimactoruitgang en de power modules 

 

Nieuwe compacte KNX lijnkoppelaar 
 

De nieuwe smalle lijnkoppelaar zorgt voor de verbinding tussen 2 KNX segmenten, met een galvanische scheiding. Manuele instelling 

voor testen en ledindicatie voor bedrijfstoestanden en foutmeldingen behoren tot de uitgebreide mogelijkheden. 

 

Productinformatie: 

 Lijnkoppelaar om KNX-segmenten te verbinden met galvanische scheiding tussen beide 

 Uitgebreide filtertabel voor hoofdgroepen 0… 31 

 Ondersteunt lange frames en is compatibel met ETS vanaf ETS4.2 

 Manuele bediening voor testdoeleinden 

 

Technische gegevens: 

Spanning:   van KNX-BUS  

Afmetingen:   (1 TE) 90 x 18 x 60 mm 

Stroomverbruik:  5 + 3 mA  

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse III 

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C  

Aansluitingen en kabels: 2 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn)  

Code: 90223 

Code: 90401 

Code: 



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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PD4-KNX-GH-DX: 
 

De vernieuwde PD4-GH is niet alleen in alle DALI versies verkrijgbaar, maar ook in KNX versie. Deze melder is speciaal bedoeld 

voor gebruik op grote hoogtes tot maximum 16 m. Dankzij de instelbare lens vóór de lichtmeetcel, is nu ook een perfecte lichtrege-

ling mogelijk bij montage van deze detector op grote hoogte en tussen magazijnrekken. 

 

Productinformatie: 

 KNX-aanwezigheidsmelder speciaal voor hoogbouwmagazijnen, met geïntegreerde KNX-BUS-koppeling 
 Externe telescopische lichtsensor, mechanisch verstelbaar voor een montagehoogte tussen 5 en 16 m  
 1 x lichtuitgang (regelen of schakelen), 1 x slave-uitgang, 3 HVAC blokken 
 Intelligente halfautomatische modus, modus schemerschakelaar, volautomatische modus 
 Twee logische modules 
 Individuele aanpassing van detectiegevoeligheid voor elke PIR-sensor 
 Richting van de beweging kan worden geïdentificeerd 
 Programmeerknop (fysiek adres) kan bediend worden via afstandsbesturing  
 Regelen/schakelen van drie lichtgroepen via offset (externe invloed mogelijk) 
 Oproepen van lichtscenes 
 Temperatuursensor 
 IR afstandsbesturing mogelijk via 5-knops afstandsbesturing, programmeerbaar naar keuze (accessoire) 
 Aanwezigheidssimulatie 
 PIR-sensoren kunnen individueel worden uitgeschakeld 
 PIN code 
 Instellingen uit ETS 4 voor integratie in KNX systemen 
 Aanpassing van de dimcurve 
 Bepaling van de reflectiefactor, bv; op een bureau, met de optionele BLE-IR-Adapter 
 Inbrandfunctie voor fluorescentielampen instelbaar van 1u tot 100u 
 Soft start 
 Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de detector  

 

Technische gegevens: 

Spanning: van KNX-BUS  

Afmetingen: Ø 101 x 76 mm 

Stroomverbruik: 12 mA  

Reikwijdte: 30 m x 19 m  

Montagehoogte min./max./aanbevolen: 5 m / 16 m / 14 m  

Beschermingsgraad/klasse: IP54 / Klasse III 

Temperatuurmeetbereik: -5 °C tot +45 °C  

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C  

Aantal Lichtsensors: 1  

Aantal PIR Sensoren: 3  

KNX TP 256: Ja  

Helderheidswaarde: 5 – 2000 Lux  

TIPS & TRICKS 

 

Parallel schakelen van bewegingsmelders: 

Bewegingsmelders van B.E.G. werken niet volgens het master-slave principe, maar kun-

nen wel parallel worden geschakeld. Maximaal 5 melders mogen worden parallel ge-

schakeld, waarbij het aan te raden is om één ontstoorfiltertje (bestelnr. 10880) parallel 

over de gemeenschappelijke uitgang te zetten (tussen N en L’), van zodra er meer dan 2 

melders parallel worden geplaatst. Hierdoor wordt een mogelijke onderlinge beïnvloe-

ding gelimiteerd. Voor grotere aantallen is het aangewezen om, indien mogelijk, een 

master aanwezigheidsmelder te gebruiken, waarbij in principe een oneindig aantal sla-

ves kunnen aangesloten worden. 
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Code: 93399 


