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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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Zoals geweten gaat deze beurs dit jaar niet 

door, maar u kan wel een bezoek brengen aan 
de beursstand van B.E.G., zij het dan virtueel. 

Op de website van B.E.G. is de voorziene beursstand uitgewerkt. De extra grote stand, ter gelegenheid van het 
45-jarige bestaan van B.E.G. toont de diverse nieuwigheden in een 360° decor. De panelen met de producten 
kunnen aangeklikt worden. Van deze nieuwe producten is dan een korte beschrijving te zien en een directe link 
naar de productpagina op de website voor 
verdere specificaties en informatie. 

B.E.G. nodigt dan ook iedereen uit om eens 
een kijkje te komen nemen op deze virtuele 
e-fair stand. 

Je kan je bezoek starten vanaf onze home 
pagina of rechtstreeks met deze link: 

https://www.beg-luxomat.com/nl-be/
service/e-fair/ 
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De BMS detectoren zijn ontworpen voor een 
multifunctioneel lichtbeheer, in samenwer-
king met een Building Management System 
controller. 

De BMS multisensoren bieden het voordeel 
ten opzichte van standaard 24V multisenso-
ren, dat de 2-draads DALI bus, die vaak al 
bestaat of gepland is voor de verlichting, 
kan worden gebruikt. Er is dus geen extra 
bekabeling nodig om voor de lichtsturing 
multisensoren toe te passen. 

De nieuwe DALI-2 standaard biedt de mo-
gelijkheid om sensorinformatie, zoals bewe-
ging, bezettingsgraad en lichtwaarden, te 
verzenden zonder polling (cyclisch zoeken) 
in de multimaster modus.  

Deze sensorinformatie is gestandaardi-
seerd, zodat 
B.E.G.‘s BMS 
multisensoren 
kunnen worden 
gebruikt met 
alle voor multi-
master geschik-

te applicatie-
controllers, die 

multisensoren volgens IEC 62386 deel 101, 
103, 303 en 304 ondersteunen. 

Uitgerust met moderne digitale passieve 

infraroodsensoren, bieden de multisensoren 
een uitstekende detectiekwaliteit voor bewe-
ging en bezetting. B.E.G. brengt een uitge-
breid gamma op de markt, zodat er voor 
bijna elke toepassing een geschikte detector 
is. 

Enkele voorbeelden zijn de kleine minisen-
sor PICO met een inbouwdiepte van slechts 
11 mm, de super vlakke PD11 voor een 
bijna onzichtbaar design of de hoogbouw-
detector PD4-BMS-GH. Verder zijn er nog 
detectoren met kleine (PD2N) of grote 
(PD4N) detectiezone, Indoor 180: een mo-
del voor inbouw in 
wanden en een 
kleine LC-
mini sen-
s o r 

voor binnen- en buitentoepassingen. 

De speciaal ontwikkelde grote hoogte de-
tector PD4-BMS-GH met lichtmeting met de 
externe lichtsensor, is zeer betrouwbaar en 
maakt een constante lichtregeling mogelijk 
tot een montagehoogte van 16m. 

Alle deze nieuwe BMS sensoren worden 
momenteel aangeboden voor testen voor 
de certificering door de DiiA om een DALI-2 
goedkeuring te verkrijgen. Voor een aantal 
detectoren is dit reeds in orde. Deze gecerti-
f i c e e r d e 
senso-
ren 

zullen dan 
w o r d e n 
v o o r z i e n 
van een 
nieuw code-
nummer, dit 
om een dui-
delijk onder-
scheid voor 
de klant te 
vormen. De 

nieuwe code-
nummers staan 

hieronder samenge-
vat in een tabel. 

Van zodra alle BMS sensoren zijn goedge-
keurd, worden de oude modellen uit het 
gamma genomen. Voorzien wordt dat deze 
operatie tegen eind 2020 zou moeten rond 
zijn. 

Part no.: Product 

93540 Indoor 180-BMS DALI-2 

93541 LC-Mini 120-BMS DALI-2 

93542 PD11-BMS-FLAT-IB / FP DALI-2 

93543 PD2N-BMS-IB / FP DALI-2 

93544 PD2N-BMS-OB / AP DALI-2 

93545 PD4-BMS-GH-OB / AP DALI-2 

93546 PD4N-BMS DALI-2 

93547 PICO-BMS DALI-2 

Nieuwe BMS DALI-2 detectoren 
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Nieuwe KNX jaloezieactor 
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG  

 
 

Bedoeld gebruik: 

4-voudige actor voor het schakelen van elektrisch bediende jaloezieën, rolluiken 
en zonneschermen met netspanning  230 Vac. Montage op DIN-rail, conform EN 
60715 in verdeelkasten. 

De functie van het apparaat is softwareafhankelijk. Gede-
tailleerde informatie over softwareversies en de bijbehoren-
de functionaliteit, evenals de software zelf, vindt u in de pro-
ductdatabase op onze website. Planning, installatie en inbe-

drijfstelling van het apparaat worden uitgevoerd met behulp 
van de KNX-configuratiesoftware ETS. De productdatabase 
alsmede de technische beschrijvingen vindt u altijd in de 
meest actuele versie op onze internetpagina's. 

Producteigenschappen: 

• Uitgangen handmatig bedienbaar 

• Positie direct controleerbaar 

• Terugkoppeling van de gordijnpositie naar bus- en hand-
bediening 

• Veiligheidsfuncties: wind-, regen-, vorstalarm 

• Integratie in de temperatuurregeling van het gebouw 

• Blokkeerfunctie voor afzonderlijke uitgangen 

• Geschikt voor AC motoren 230 V, max. 600 W 

• Automatische bewegingstijddetectie instelbaar 

• Positie van lamellen direct regelbaar 

• Terugkoppeling van de bewegingstoestand en de lamellen-
positie naar bus en handbediening 

• Scènefunctie 

• Gedwongen positie “Omhoog” en “Omlaag” door controle 
op hoger niveau 

• Zonnebeschermingsfunctie 

 

Technische gegevens: 

Spanning:  230 Vac 50 Hz  

Stand-by:  max.0.1W 

Afmetingen:  (4 TE) 86 x 72 x 60 mm 

Uitgangsspanning:  230 Vac 50 Hz  

Beschermingsgraad/-klasse:  IP20 / Klasse II 

Omgevingstemperatuur:  -5 °C tot +45 °C  

Display-elementen:  rode led: programmeerled 
 groene led: uitgangsstatus  

Handbediening:  2 drukknoppen per kanaal  

KNX TP 256:  ja  

Schakelvermogen:  10A per uitgang 

Bewegingstijd rolluik/jaloezie:  max. 20 min. 

Bedrijfscyclus (cyclus <= 40 min.):  max. 50 % 

Automatische aanpassing bewegingstijd: ± 20 % 

Code: 93930 

▪ De jaloezieactor ontvangt KNX/EIB telegrammen en bestuurt verschillende jaloeziemotoren met eindpositie-

schakelaars, onafhankelijk van elkaar 

▪ Elk kanaal wordt via twee monostabiele relais geschakeld en kan bovendien handmatig worden bediend via 

de knoppen op de actor 

▪ Elk kanaal kan individueel worden geprogrammeerd met de ETS software. Er kan worden gekozen uit status, 

blokkeerfuncties, centrale schakelfuncties en uitvoerige kalibratie- en positioneringsfuncties 

▪ Voor het geval dat de busspanning uitvalt of terugkeert, kunnen de schakelstanden van de relais individueel 

voor elk kanaal worden geprogrammeerd 

▪ Het apparaat is bedoeld om vast te worden geïnstalleerd op een standaard DIN-rail in zekeringskasten 

▪ De montage moet gebeuren in droge binnenruimtes 



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 
 

Bij het schakelen van een inductieve belasting (relais, transformator, gewikkelde 
TL ballast) kan de melder ongewenst inschakelen. Dit is te verklaren door de 
faseverschuiving tussen stroom en spanning. Een RC-filter plaatsen lost dit pro-
bleem op. Ook bij het schakelen van LED verlichting kan dit filter ongewenst 
schakelen verhinderen.  
B.E.G. raadt aan om na het installeren van de filter, de bewegings- of aanwe-
zigheidsmelder te herinitialiseren met de afstandsbediening of potentiometers. 
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Bouwbedrijven komen steeds meer 
onder druk te staan bij de uitvoe-
ring van hun bouwprojecten: uitvoe-
ringstermijnen worden korter, de 
kwaliteit moet steeds beter en bud-
getten zijn vaak beperkt. Bovendien 
lopen de werken niet altijd volgens 
plan. Dit is doorgaans te wijten aan 
fragmentering van het bouwproces, 
miscommunicatie tussen de verschil-
lende partners en de toenemende 
techniciteit. 

BIM, Building Information Model-
ling, is een planningsmethode, die 
de wereldwijde praktijkstandaard 
aan het worden is voor het ontwerp 
en de controle van grote projecten. 

Het verandert de manier waarop 
gebouwen, de infrastructuur en 
nutsvoorzieningen worden gepland, 
ontworpen, gebouwd en beheerd. 

Het gaat hier om een digitaal mo-
del, dat een virtuele weergave van 
het bouwwerk vormt, waarbij geo-
metrie en informatie aan elkaar 
gekoppeld worden. Zo is het opge-
bouwd uit verschillende objecten, 
zoals een raam, een dak en een 

muur, met bijbehorende informatie, 
zoals hun technische eigenschap-
pen en relaties met andere objec-
ten. 

Deze gegevens worden automatisch 
up-to-date gehouden, waardoor 
alle betrokkenen toegang hebben 
tot de actuele status van de plan-
ning en achtergrondinformatie, 
zodat er uniforme beslissingen kun-
nen worden genomen. Uit deze 
modellen kan men dan informatie 
afleiden, die gebruikt kan worden 
om het project te ontwerpen en de 
uitvoering ervan virtueel voor te 
bereiden, nog vóór de eigenlijke 
uitvoeringsfase van start gaat. 

BIM wordt gezien als een manier 
om projecten in goede banen te 
leiden (door te anticiperen op pro-
blemen, die men vaak tegenkomt 
bij de uitvoering), waarbij een bete-
re informatie-uitwisseling centraal 
staat. BIM is dus géén doel op zich, 
maar een efficiënte en collaboratie-
ve werkmethode, die het engage-
ment van alle actoren vergt. 

Promoties 
november - december 

- januari 

▪ PD9-1C-IB (92902) 
• Mini bewegingsmelder voor 

binnen 
• Eenvoudig instelbaar op het 

toestel 
• Voedingsblok past in de opening 

voor de melder (34 mm Ø) 
• Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in 

verlaagde plafonds en armaturen 
• Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen 

 

▪ PD9-M-1C-IB (92900) 
• Mini aanwezigheidsmelder voor 

binnen 
• Eenvoudige bediening met be-

hulp van noodzakelijke afstands-
bediening 

• Manueel schakelen met drukknop mogelijk 
• Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoestellen 

mogelijk 
• Voedingsblok past in de opening voor de melder (34 

mm Ø) 
• Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in 

verlaagde plafonds en armaturen 
• Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen 

 

▪ PD11-M-1C-IB (92583) 
• Zeer vlakke aanwezigheidsmel-

der 
• Montage met klemmen 
• Manueel schakelen met druk-

knop mogelijk 
• Eenvoudige bediening met be-

hulp van noodzakelijke afstands-
bediening 

• Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoestellen 
mogelijk 

• Montage met klemring (bijgeleverd) voor armaturen 
of veerklemmen voor verlaagde plafonds 

B.E.G. BIM Application Suite 

B.E.G. levert de gegevens en productinformatie van vele B.E.G. aanwezig-
heids- en bewegingsmelders via zijn website: 

https://bim.beg-luxomat.com/ 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op 
met onze projectafdeling: 
E-mail: projects@beg.de (liefst in Duits of Engels). 

https://bim.beg-luxomat.com/
mailto:projects@beg.de

