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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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Feestelijke officiële opening van het  
nieuwe kantoor te Mechelen 

Sinds begin dit jaar is B.E.G. Belgium verhuisd van Aartselaar naar een nieuw kantoor te Mechelen. Op 26 september werd 
het nieuwe kantoor te Mechelen feestelijk officieel geopend in aanwezigheid van onze klanten en een vertegenwoordiging 
van het hoofdkantoor in Duitsland. Enkele sfeerbeelden: 
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 Bewaking via DALI-bus 

 Met B.E.G. DALISYS gecombineerde bewaking van noodverlichting, 
armaturen en B.E.G. DALISYS-componenten, zoals multisensoren 

 Geen optische controle 

 Maandelijkse controle op pc of smartphone inclusief automatische 
documentatie 

 
 
 
 
 
 

 Automatische zelftest 

 Geen handmatige controle vereist 

 Alleen maandelijkse, optische controle 

 Grote tijds- en kostenbesparing 

SAFETYLUX® Geavanceerde noodverlichting  
via DALI-bus 

 
De nieuwe generatie Safetylux-noodverlichting is geoptimaliseerd door de lichtspecialisten van B.E.G.  

Het resultaat is een heldere en ongewoon gelijkmatige verlichting van het nooduitgangsymbool, uiteraard in de betrouwbare en ener-
gie-efficiënte ledtechniek.  

Met de nieuw ontwikkelde elektronica en software zijn uitgebreide functies, zoals de automatische testfunctie, ingebouwd. Een bijzonde-
re highlight is het grote aantal comfortabele onderhoudsmogelijkheden van deze noodverlichting.  

Instellingen, testresultaten en storingen kunnen snel worden afgelezen via leds of worden uitgelezen met de B.E.G.- afstandsbedienings-
app. In de app worden onder andere de laatste testresultaten, de softwareversie en de artikelnummers aangegeven. Tevens kunnen 
veel instellingen, zoals het tijdstip van de automatische tests, worden geconfigureerd.  

Dit alles maakt, met name in kleine panden zonder eigen bussysteem voor de noodverlichting, de wettelijk vereiste controle- en docu-
mentatieverplichting een stuk gemakkelijker. 

 

Specificaties: 

 LED noodverlichting met enkele batterij 
 Paneelverlichting in een moderne uitvoering 
 Pictogram met heldere en gelijkmatige verlichting 
 Milieuvriendelijke NiMH-accu (3u) met diepe ontladingsbescherming 
 Bidirectionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G. smartphone app 
 Automatische zelftest met tweekleurige status-LED 
 Centrale bewakingsoptie met B.E.G.-DALISYS via een DALI-bus 
 Incl. LED lampen, displaypanelen en oplaadbare batterij 

 
Modellen: 

1201 2DN14/6/3DALI-LED 
1215 2DN32/6/3DALI-LED 
1210 DT32/6/3DALI-LED 

 

 
De nieuwe LED-noodverlichting met praktische comfortfuncties 

 
 
 
 

 Energiebesparende technologie 

 Lange levensduur/geen vervanging van lampen 

 Milieuvriendelijke vervaardiging 

 Zeer goede verlichting 
 

 
 
 
 
 

 Bidirectionele B.E.G.-smartphone-app 

 Uitleesbaar met de smartphone 

 Instellingsmogelijkheden met de smartphone 

 Na installatie meteen bedrijfsklaar 

1201 

1215 

1210 
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Nieuwe krachtige KNX-schakelactoren 

 
B.E.G. presenteert vier nieuwe KNX-schakelactoren met 4 of 8 relaiskanalen voor DIN-rail montage. 

De krachtige relais van de schakelactoren zijn ontworpen voor capacitieve belastingen zoals LED verlichting en 
piekstroom tot 600 A. De maximale continue resistieve belasting van 3680W is belangrijk voor contactdozen.  

Elke uitgang is individueel programmeerbaar door de ETS. Twee logische modules met elk maximaal drie ingan-
gen, statusmelding, vergrendelingsfuncties (ook tijdelijk), centrale schakelfuncties en uitgebreide tijdfuncties zijn 
beschikbaar voor selectie. Daartoe behoren bijvoorbeeld in- en uitschakelvertragingen, service-uur- en bedrijfscy-
clustellers, trappenhuiscontrollerfuncties en een knipperfunctie. Intelligente scènemodules zijn ook beschikbaar.  

De actoren worden uitsluitend via de KNX bus gevoed. Kleine schakelaars op de actor maken het mogelijk om 
elk kanaal ook zonder busspanning manueel te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor testdoel-

einden of om het verbruik tijdens stand-by te beperken door stopcontacten of DALI-voorschakelapparaten uit te schakelen. 

De schakelactorvarianten met stroommeting bieden transformatorgebaseerde stroommeting, meting van de werkelijke effectieve waar-
de en spanningssynchrone meting van het actieve vermogen. Defecte belastingen kunnen onder andere worden gedetecteerd via meet-
bereikobjecten. Het stroom- en energieverbruik kunnen via een visualisatie worden weergegeven. Door instelbare drempelwaarden 
worden fouten tijdens bedrijf gedetecteerd en op passende wijze gepresenteerd. 
 

Modellen: 

90136 SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG (4 kanalen) 
93336 SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG (8 kanalen) 
90139 SA4 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG (4 kanalen, met stroommeting) 
93339 SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG (8 kanalen, met stroommeting) 

 
Productinformatie:  

 Schakelactor voor het schakelen van belastingen 
 KNX-inbouwapparaat met een breedte van 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) of 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) 

in de verdeelkast 
 Het apparaat heeft 4 (SA4 - 230 / 16 /) of 8 (SA8 - 230 / 16 /) onafhankelijke, potentiaalvrije, NO contacten 
 De schakelactor wordt gevoed door de KNX-bus en heeft geen extra voeding nodig 
 Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen 
 Manuele schakelaars maken ook zonder busspanning schakelen mogelijk 
 De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen 
 Voor de actors met stroommeting: 

○ Op transformator gebaseerde stroommeting (± 10mA) 
○ Echte RMS meting (stroom) 
○ Spanningssynchrone actieve vermogensmeting 

Technische gegevens: 

Spanning: van KNX bus  
Afmetingen: (4 (8) TE) 90 x 72 (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: 0,2 ... 4,0 mm² stug 
 0,25 ... 2,5 mm² soepele kern (met of zond
 er adereindhuls), USB  
Schakelvermogen: 3680 W, cos φ = 1 

 max. inschakelstroom IP (150 µs) = 600 A  
Contacttype: µ-contacten, potentiaalvrije maakcontac 
 ten/NO  
 (als N is aangesloten dan is kanaal 1 niet 
 meer potentiaalvrij en dient dan voor het 
 bepalen van de fasehoek) 
Uitgangen: 4 of 8 geschakelde uitgangen, volgens  
 model 

 
 
 
Actors met stroommeting: 
Stroommeting: Effectieve meting 
Detectiebereik: 10 mA ... 20 A AC (geen DC) 
Meetnauwkeurigheid (AC sinus): 3% van de actuele stroom ± 20 mA 
Frequentie: 50/60 Hz  
 
Vermogensmeting: Optioneel verkrijgbaar zonder detectie 
 van de onderlinge faseverschuiving tuss
 en stroom en spanning 
Detectiebereik: 2 W ... 4600 W AC (geen DC) 
Meetnauwkeurigheid (AC sinus): 5 % van het actuele verbruik ± 5 W 
Frequentie: 50/60 Hz  

 



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 
 

Het detectiegebied van een aanwezigheidsmelder van B.E.G. kan op eenvoudi-

ge wijze worden uitgebreid.  Op de mastertoestellen van B.E.G. kan hiervoor 

een onbeperkt aantal slaves worden aangesloten. 

B.E.G. biedt bovendien de mogelijkheid om elk type slave met elk type master 

te combineren! Zo kan bijvoorbeeld de PD2 slave perfect gebruikt worden met 

een PD9 master of met een PD4-DALI master.  

Voor een goede werking van een master - slave constructie, is het aangewezen 

dat de master steeds op de donkerste plaats geïnstalleerd wordt.  
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Productinformatie: 
 Digitale timer voor installatie in de 

verdeelkast 
 1 of 2 kanalen volgens model 
 Schakelvermogen 16 A per kanaal 
 Verlicht display 
 Dag- en weekprogramma 
 Voor de Astro klokken: Astro pro-

gramma 
 56 limieten 
 Permanente datumschakeling / va-

kantieprogramma 
 Kortste schakeltijd 1 minuut 

 Handmatig permanent schakelen 
 Manuele uitschakelwaarschuwing 
 Auto omschakeling zomertijd 
 Bedrijfsuren- en schakelimpulsteller 
 Automatische sortering van de scha-

keltijd bij het uitlezen 
 Veiligheid door PIN-codering 
 Extra schakeltijden AAN, UIT en im-

puls volgens datum en tijd 
 NFC-programmering (ISO 15693) 
 Direct programmeerbaar via App 

(Android) 
 Vervangbare batterij (CR2032) 

Nieuwe digitale klokken  
met NFC* 

 

In het gamma van onze digitale programmeerbare klok-
ken zijn er 2 weekklokken en 2 Astro klokken vervangen 
door nieuwe modellen. Deze nieuwe klokken kunnen 
geprogrammeerd worden via de toetsen vooraan, maar 
ook via een gratis smartphone app en via NFC (alleen 
met Android). 

 

Weekklokken: Astro klokken: 

93152 TS-DW-2-NFC (1 kanaal) 93142 TS-ASTRO-2-NFC (1 kanaal) 
93153 TS-DW-3-NFC (2 kanalen) 93143 TS-ASTRO-3-NFC (2 kanalen) 
 
 
 
 
Technische gegevens:  
Spanning:  230 V AC 50 / 60 Hz 
Afmetingen:  (2 TE) 45 x 36 x 58 mm 
Verbruik:  0,2 – 1 W 
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II 
Gangreserve (bij 20 °C): ca. 10 jaar 
Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +55 °C 
Uitgangen:  1 of 2, volgens model 
Schakelvermogen:  3680 W bij cos φ = 1 

  2300 VA, cos φ = 0,6 

  200 W LED, inschakelstroom Ip = 50 A 
Contacttype:  µ-contact, wisselcontact, opening < 3 mm 
Behuizing:  zelfdovende thermoplast 

Promoties 

november - december 
- januari 

* NFC = Near Field Communication 

BA: 93803 

ST: 93802 

 PD2N-KNX-BA en PD2N-KNX-ST, opbouw 
en inbouw. 

 
 Opbouwsokkel 
    = 93307 
 
BA: 93380 BA: 93381 
ST: 93382 ST: 93383 

 Geringe installatiediepte 
 Volautomatisch 
 Meting van gemengd licht door interne lichtsensor 
 Diverse vergrendelingsfuncties 

 

 PD11-KNX-BA en PD11-KNX-ST 

 Zeer vlakke KNX-aanwezigheidsmelder 
 Meting van gemengd licht door interne licht-

sensor 
 Diverse vergrendelingsfuncties 
 Status LEDs kunnen geactiveerd/gedeacti-

veerd worden 
 Gedrag bij terugkeer van de busspanning de-

finieerbaar naar keuze 
 Montage met klemmen 
 Inclusief afdekstrips en klemring voor monta-

ge in armaturen 
 

 PICO-N-M-1C-IB 

 Mini aanwezigheidsmelder zonder extra voe-
dingseenheid, geschikt voor vochtige ruimtes 

 Handmatig schakelen met drukknop moge-
lijk 

 Eenvoudige bediening met behulp van nood-
zakelijke afstandsbediening 

 Uitbreiding van het detectiebereik met sla-
vetoestellen mogelijk 

 Montage met klemring (bijgeleverd) voor 
armaturen of met veerklemmen voor ver-
laagde plafonds 

93159 


