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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.  

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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Na 14 jaar als directeur van B.E.G. Belgium, gaat de 
heer Johan Van Bael nu genieten van een welverdiend 
pensioen. Hij wordt opgevolgd door de heer Paul van 
Hinsberg. 

Johan stond aan de wieg van de Belgische afdeling 
van de in Duitsland gebaseerde firma. Startend in een 
klein magazijntje, werd korte tijd later overgegaan tot 
een echt kantoor in Aartselaar. Het personeelsbestand 
nam ook toe tijdens de succesvolle uitbouw onder zijn 
leiding gedurende de volgende jaren. Twee jaar gele-

den werd dan verhuisd naar een nieuw en modern 
kantoor in Mechelen. 

Paul zal vanaf nu leiding geven aan de Belgische af-
deling. Hij heeft reeds zijn sporen verdiend bij andere 
bedrijven en wordt degelijk geïnformeerd en opgeleid 
door zijn voorganger. Hij staat borg voor een verdere 
uitbouw in de volgende jaren om de successen verder 
te zetten, voeling te houden met de moderne bedrijfs-
middelen en de Belgische afdeling verder uit te bou-
wen. 

 

Johan Van Bael (l) geeft de fakkel 

door aan Paul van Hinsberg (r). 

Nieuwe directie voor B.E.G. België 
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B.E.G.'s nieuwe KNX/DALI Gateway die MEER doet 
met MINDER. 

  
 

De eerste Gateway op de markt die onze DALI-LINK detectoren rechtstreeks op de DALI bus installeert. 
Meer mogelijkheden met minder bekabeling, want je gebruikt de DALI bus die bij iedere DALI verlich-
ting aanwezig is voor zowel de DALI lichtarmaturen als de DALI bewegings- en aanwezigheidsdetecto-
ren. Er is geen aparte KNX bus nodig voor de detectoren. 

Dit geeft veel extra mogelijkheden bij DALI lichtcircuits waarop je 
de DALI detectoren kan monteren. Hierdoor heb je minder instal-
latie-uren nodig en heb je nog de mogelijkheid om de detectoren 
te verschuiven.  
 
Een uitgebreid aanbod van B.E.G.'s bekende DALI-LINK detectoren 
regelt dan de armaturen en stuurt informatie naar de KNX-bus. 
Zelfs de DALI-LINK drukknopinterfa-
ces en -relais kunnen gebruikt wor-
den via de DALI bus, de program-
matie hiervan wordt via DALI-LINK 
gedaan via een gratis app op de 
smartphone en een Bluetooth verbin-
ding. 
 
Elke Gateway kan maximaal 64 
EVSA’s bedienen en dimmen, indivi-
dueel of in maximum 16 groepen. 
Via de scènemodule kan je eveneens 
individueel of in groep alle EVSA’s 

bedienen. Met deze Gate-
way kan je ook DALI nood-
verlichting bedienen en tes-
ten.  
 
De nieuwe DA64-230/KNX 
REG (93302) ondersteunt 
Tunable White (DT8) en 
RGB verlichting. Hiermee is 
makkelijk een Human Cen-
tric Light (HCL) verlichting 
op te zetten of kleurrijke 
accentverlichting te realise-
ren. 
 
Via de geïntegreerde ETS-
app DCA kan je de DALI 
deelnemers parametreren. 
Aan de KNX-zijde heb je 
steeds de mogelijkheid om 
de verlichting te koppelen 
met KNX drukknoppen, KNX 
detectoren enz. 
 

Via de geïntegreerde bedieningsknoppen en het display van de 
Gateway kan je automatisch adresseren, ieder DALI-adres apart 
selecteren, alsook broadcast aansturen. Eveneens kan je via het 
display de diverse foutmeldingen raadplegen van de KNX- en DALI 
bus. 
 
Onze nieuwe KNX/DALI-Gateway kan door al deze mogelijkheden 

en de interessante prijs veel voordelen opbrengen in 
een KNX-DALI installatie. 
 
BEG BELGIUM staat steeds paraat om u verder te infor-
meren en eventueel voor een periode te voorzien van 
een Gateway met DALI-LINK detectoren om de vele 
voordelen uit te testen. 

93302 
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Betere luchtkwaliteit met de nieuwe lucht-
kwaliteitssensor WS-VOC-HVAC-KNX (93806) 
 
De regeling van de luchtkwaliteit, de temperatuur en de luchtvochtigheid 
binnenshuis zorgt voor een aangename, comfortabele en gezonde leef- en 
werkomgeving. Met de nieuwe sensor kunnen deze waarden worden geme-
ten en kan de nodige regeling via KNX worden aangestuurd. 

Gemeten waarden voor luchtkwaliteit: 
 
VOC (vluchtige organische stoffen) 
Vluchtige organische stoffen zijn gasvormige en dampvormige 
stoffen in de lucht, zoals koolwaterstoffen, alcoholen, aldehyden 
en organische zuren. Dit zijn normale bestanddelen van de ruimte-
lucht in gebouwen. De CO2-waarden worden indirect bepaald 
door equivalente berekening uit de VOC-waarden.   
 
CO2 
Koolstofdioxide is een natuurlijk bestanddeel van de lucht, het 
hoopt zich binnenshuis vooral op uit de lucht die door levende 
organismen wordt uitgeademd. Een te hoog koolstofdioxidegehal-
te in de ruimtelucht kan echter schadelijk zijn. DIN EN 13779 ver-
deelt de ruimtelucht in vier kwaliteitsniveaus, afhankelijk van de 
koolstofdioxideconcentratie:  

 
• < 800 ppm = goed 
• 800 en 1000 ppm (0.08 tot 

0.1 Vol.-%) = gemiddeld 
• 1000 tot 1400 ppm = matig 
• > 1400 ppm = laag 
 
De maximale CO2-concentratie waaraan werknemers gedurende 
een 8-urige werkdag mogen worden blootgesteld, bedraagt 5000 
ppm. Volgens studies leidt een aanzienlijk verhoogde CO2-
concentratie en/of een gebrek aan ventilatie in binnenruimten tot 
een sterke en vermijdbare verslechtering van de hersenprestaties – 
vooral op het gebied van besluitvorming en complex, strategisch 
denken – in ruimten zoals klaslokalen. 

Intuïtief en duidelijk: 
Op het gekleurde LED-display kan de actuele luchtkwaliteit door 
middel van de verkeerslichtkleuren snel van een afstand worden 
herkend. 

 
Ventilatie verplicht 
Ventilatie aanbevolen 
Goede luchtkwaliteit 

Productinformatie 
• Display (verkeerslicht) voor luchtkwaliteit en vochtigheid 
• Display verwarming / koeling 
• Uitgang van luchtkwaliteit (ppm) naar de bus 
• Meetmethode luchtkwaliteit VOC of CO2-equivalent 
• Uitgang van rel. vochtigheid (%) naar de bus 
• Vier grenswaarden voor vochtigheid en luchtkwaliteit elk 
• Regeling van vochtigheid, luchtkwaliteit en temperatuur 

(verwarming/koeling) 
• PI-regelaar (continu), tweepuntsregelaar %, tweepuntsschakeling, 

PWM 
• Controle of stap modus 
• Vooraf ingestelde temperatuurcurven voor verschillende verwar-

mings- en koelsystemen 
• Uitgang van temperatuur (°C) naar de bus 
• Extra verwarmings- /  koelingstrap kan worden geactiveerd 
• Verschillende bedrijfsmodi (met prioriteit) 
• Bepaling van het dauwpunt 
• Setpoint-begrenzing (temperatuur) via buitentemperatuur mogelijk 
• Verlenging van de duur voor de comforttemperatuur via drukknop 

op het toestel 
• Instellen van regelwaarden via draaiknop of object 
• Terugkoppeling als bit, byte en RHCC formaat 
• Geschikt voor schakelmateriaal van 55 x 55 mm 
• Adapter voor 63x63 mm schakelmateriaal meegeleverd 

Meting van de luchtkwaliteit (VOC / CO2) 
• Meetmethode luchtkwaliteit VOC of CO2-equivalent 
• Vier grenswaarden voor luchtkwaliteit 

 
Temperatuurregeling 

• Vooraf ingestelde temperatuurcurven voor verschillende verwarmings- 
en koelsystemen 

• Temperatuurbereik instelbaar via KNX: warm water, vloerverwarming 
en elektrische verwarming, ventilatorconvector, split unit 
(airconditioning met buitenunit) 

• Verlenging van de duur voor de comforttemperatuur via drukknop op 
het toestel 

 
Vochtigheidsmeting 

• Vier grenswaarden voor de luchtvochtigheid 
• Regeling van vochtigheid, luchtkwaliteit en temperatuur 

(verwarming / koeling)  



Generaal de Wittelaan 17 C 
2800 Mechelen 

TEL: 03/887 81 00 
 

luxomat@beg-belgium.be 
www.beg-luxomat.be 
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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 aanwezig-

heidsmelder te gebruiken, waarbij in principe een oneindig aantal slaves kunnen aange-

sloten worden. 
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Om dit mogelijk te maken volstaat 
het de nieuwe B.E.G. IR-Bluetooth 
adapter (BLE) met referentie 93067 
of de bestaande B.E.G. IR audio 
adapter (92726), als afstandsbedie-
ningsinterface te gebruiken. 

Met de zeer gebruiksvriendelijke 
navigatie in de app, vindt u gemak-
kelijk de gewenste afstandsbedie-
ning of het te programmeren pro-
duct en krijgt u een uitgebreide 
beschrijving van de afzonderlijke 
parameters voor elke in te stellen 
functie. De bidirectionele producten 

kunnen niet alleen worden gepro-
grammeerd maar kunnen ook uit-
gelezen worden, waardoor de 
waarden, die in het product zijn 
opgeslagen, weergegeven worden 
in de app. 

Met de B.E.G. One wordt uw smart-
phone of tablet de universele af-
standsbediening voor al uw B.E.G 
producten. 

Promoties 

mei - juni 

PD4-DALI-LINK-GH (93845) 
• DALI multisensor voor opbouwmonta-

ge op grote hoogte 
• Voeding via DALI bus 
• Externe lichtsensor, mechanisch verstel-

baar voor montagehoogtes tussen 5 en  
16 m voor toepassingsspecifieke lichtmeting 

• Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfs-
name 

• Naadloze integratie in het B.E.G. DALI-lichtstu-
ringssysteem LUXOMAT®net DALI-LINK als mo-
dulair multimasterconcept 

 
 

PDM-DALI-LINK-4W-BLE (92732) 
• DALI drukknopmodule met 4 binaire 

ingangen en geïntegreerde Bluetooth 
gateway voor verborgen montage 
achter inbouwschakelaars 

• De DALI-LINK oplossing wordt gepara-
metriseerd via Bluetooth met een  

smartphone en de B.E.G. DALI-LINK app 
• 4 vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije 

drukknoppen en schakelcontacten 
• Trappenhuis- of scènemodus 
• Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij inge-

bouwde montage 
 

 
PS-DALI-LINK-USB-REG (93189) 
• B.E.G. DALI-LINK voeding voor 

montage op DIN-rail 
• Op de voeding kunnen bijvoorbeeld 

45 DALI armaturen en 10 DALI-LINK 
besturingsunits (mul-
tisensoren of drukknopinter-
faces) worden aangesloten 

• Nominale stroom maximaal 210 mA  

Alle producten in 1 gratis app: 

dat is B.E.G. One 

De B.E.G. app "One" is de eenvoudigste 
manier om alle op afstand bedienbare 
aanwezigheids- en bewegingsmelders, 
schemerschakelaars en armaturen van 
B.E.G. (Brück Electronic GmbH) te pro-
grammeren. 

B.E.G. One: 
Te vinden voor smartphones en tablets in de Google Play Store voor 
Android en in de Apple App Store voor iOS. 

93067 

92726 


