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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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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. een wereldspeler.  

Sinds enige tijd is B.E.G. aanwezig op het internet met een eigen YouTube kanaal. 

 
Te vinden onder: https://www.youtube.com/c/BEGBrückElectronicGmbH/featured 

Hierop zijn een aantal bijdragen te zien met een 
korte uitleg over de verschillende toepassingen, die 
ook op de virtuele beursstand terug te vinden zijn. 
Deze beursstand kon niet gebruikt worden door de 
Corona maatregelen, waarbij beurzen werden af-
geschaft. B.E.G. heeft er dan voor gekozen om de 
stand op zijn internetsite te zetten. Je kan hem vin-
den onder https://www.beg-luxomat.com/nl-be/
service/e-fair/ 

Buiten deze verschillende toepassingen, is er ook 
een meer specifieke uitleg over bepaalde detectoren 

en productreeksen aanwezig. Verder vind je er uit-
leg over onze innovatieve lichtoplossingen. 

Tenslotte is er ook de visuele uitleg over de monta-
ge en het gebruik van diverse detectoren en een 
uitleg in 3 delen over de basisbegrippen van onze 
PIR detectoren. 

Enkele landen hebben deze site reeds uitgebreid 
met eigen onderliggende kanalen. 

Zeker de moeite om eens te grasduinen op onze 
YouTube ! 

https://www.youtube.com/c/BEGBrückElectronicGmbH/featured
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De op afstand bestuurbare 230V VOC-sensor meet de vluchtige 
organische componenten, die onze lucht verontreinigen. Hij 
bewaakt continu de luchtkwaliteit door veranderingen te signa-
leren en deze duidelijk visueel weer te geven.  

De VOC-sensor meet het aandeel van vluchtige organische 
componenten (VOC) in de lucht. Dit zijn de dampen van bij-
voorbeeld mensen, parfums, kuisproducten, meubels, bouwma-
terialen, enz. 

De sensor heeft 2 drempelwaarden, waardoor 3 niveaus van 
luchtkwaliteit kunnen onderscheiden worden. 

Het is mogelijk om deze drempelwaarden aan te passen bij 
gebruik in uitzonderlijke omstandigheden. Daardoor is deze 
sensor te gebruiken in diverse binnenruimtes, zowel privé als in 
kantoorruimtes en in industriële omgevingen. 

 

De OCCULOG-1C (93563) 

De OCCULOG-1C is bedoeld voor inbouw in het 
plafond en werkend op 230V. De ingebouwde sensor 
meet de VOC en rekent die om naar een benaderde equivalen-
te CO2 waarde. Het is echter geen CO2 meter. De VOC meting 
levert een nauwkeuriger indicatie van de luchtkwaliteit op. 

De drempelwaarden van deze melder kunnen wor-
den aangepast met +30% of -30% d.m.v. een bij-
geleverde mini-afstandsbediening. Met de gratis 
app op een smartphone of tablet en de BLE-IR af-
standsbesturing van B.E.G., kunnen ook andere - 
en meer instellingen worden ingesteld. 

 

Werking 

Wanneer de equivalente CO2 waarde een kriti-
sche waarde, bepaald in wettelijke normen, 
overschrijdt, verandert de kleur van de LED 
indicator. Deze is ingebouwd achter de lens en 
gaat van groen naar geel bij een waarde van 
ca. 800 ppm en van geel naar rood bij een 
waarde van ca. 1200 ppm. De alarmtoestand 
kan eveneens door een piepgeluid en/of een 
relaiscontact worden gemeld. 

Als de VOC-concentratie weer daalt, verandert 
de kleur van rood naar geel en uiteindelijk van 
geel terug naar groen, stopt het geluid en gaat 
het relais weer open. 

Betere luchtkwaliteit  
met de nieuwe luchtkwaliteitssensor 

Met de OCCULOG® VOC sensor 93563 introduceert B.E.G. een nieuw product in 2021 dat de kwaliteit 
van de omgevingslucht monitort. De hoeveelheid vluchtige organische componenten (VOC) in de lucht 
wordt constant gemeten. Deze wordt vergeleken met de wettelijke normen en de kwaliteit van de lucht 
wordt aangegeven door een LED-verkeerslicht met een groene, gele of rode kleur. 

Overschrijding van de grenswaar-

de activeert de ventilatie 
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Detectoren voor gangen 

Grote gebouwen met veel kamers, zoals administratie- of 
schoolgebouwen, worden gekenmerkt door lange gangen die 
de kamers met elkaar verbinden. Vaak bevinden de gangen zich 
in het gebouw en vaak hebben ze zelfs geen ramen. En toch 
moeten ze om veiligheidsredenen altijd goed verlicht zijn, zodat 
elke gebruiker zijn bestemming veilig kan bereiken. In veel van 
deze gebouwen is het licht in de gangen dan ook permanent 
aan, ook al worden de gangen maar kort gebruikt.  

Met detectoren in deze gangen wordt het licht op een energie- 
en kostenefficiënte manier geschakeld. Door de grote detectie-
gebieden van de apparaten worden de gangen volledig afge-
dekt met slechts enkele melders. In gangen met ramen zorgen 
aanwezigheidsmelders voor extra besparing door regeling van 
de verlichting volgens het invallende daglicht. 

Gezien de speciale lenzen moeten deze melders op een installa-
tiehoogte tussen 2,4-2,6 m worden gemonteerd voor een cor-
recte werking. Ze hebben dan een bereik tot 40 m. Ze presteren 
optimaal in gangen vanaf ongeveer 2.5 m breed.  

 

Detectoren voor grote hoogte 

Lange gangen met zeer hoge plafonds, zoals in hoogbouwma-
gazijnen, vormen een bijzondere uitdaging. Ook in dit geval 
worden sensoren met lange detectiezones gebruikt. Deze heb-
ben een instelbare telescopische lichtsensor om de door de vloer 
gereflecteerde lichtsterkte optimaal te meten. Hierdoor is een 
daglichtafhankelijke lichtregeling mogelijk tot een montage-
hoogte van 16 m. 

 

Buitenmelders als gangbewegingsmelders 

In sommige hoogbouwmagazijnen is de hoogte onderverdeeld 
met tussenniveaus. Deze tussenniveaus kunnen optimaal worden 
afgedekt met een LC-ClickN 140. De detector, die eigenlijk is 
ontwikkeld voor gebruik buitenshuis, heeft een smalle detectie-
hoek van 140°. Hij wordt vóór de gang van het tussenverdie-
pingsniveau gemonteerd en detecteert op betrouwbare wijze alle 
personen die het tussenverdiepingsniveau betreden. 

 

Montage tip 

Indien de te detecteren gangen aan hun uiteinden aan andere 
gangen grenzen, kan een foutieve schakeling optreden, wan-
neer er iemand in die andere gang passeert. Dit kan worden 
vermeden door aan elk uiteinde van de te detecteren gang een 
detector te plaatsen. De zijde die van de gang is afgekeerd, 
wordt dan afgedekt met afdeklamellen. Dit zorgt ervoor dat 
alleen bewegingen in het gewenste gebied worden gedetec-
teerd. 

 

Gangdetector voor DALI-systemen 

Voor alle busbediende B.E.G. DALI aanwezigheidsmelders (DALI
-SYS, DALI-LINK en BMS) bestaat de voordelige optie om de 
sensoren van het type PD4N om te bouwen tot een corridorsen-
sor door middel van een afzonderlijke corridorlens (93073). 
Daarvoor verwijdert u gewoon de lens van de PD4N en vervangt 
u die door de corridorlens. De sensor heeft dan niet langer het 
ronde detectiebereik van 24m, maar een ovaal van 40m. 

Detectoren in lange gangen 
 

De meeste aanwezigheids- en bewegingsmelders hebben een cirkelvormig detectiegebied van 360°, 
waarvan het oppervlak meestal groter is dan de te bewaken ruimte. Dit biedt geschikte dekking voor 
ruimten zoals kantoren of vergaderzalen. Voor langgerekte gebieden, zoals gangen, zou echter een re-
latief groot aantal detectoren met een rond detectiegebied nodig zijn. 

Daarom biedt B.E.G. aanwezigheidsdetectoren aan, waarvan het detectiegebied met behulp van een 
speciale optiek wordt verlengd. Zij maken een betrouwbare bewegingsdetectie over grote afstand mo-
gelijk, zelfs als de persoon zich frontaal naar de detector beweegt.  

93073 



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 

De PD2N-KNXs-OCCULOG, 93530 / 
93531, detecteert niet alleen vluchtige 
organische componenten (VOC), 
maar ook luchtvochtigheid en tem-
peratuur en bovendien kan hij geluid, 
lichtniveau en beweging detecteren.  

Met deze 2 laatste gegevens kan dan 
ook een aangesloten verlichting wor-
den aangestuurd met daglichtrege-
ling. Dit kan zowel een HCL verlich-
ting (Human Centric Lighting) zijn als 
een gewone DALI verlichting of een 
RGB (rood/groen/blauw) verlichting.  

Bij een HCL verlichting wordt zowel 
de intensiteit als de kleur van het witte 
licht gestuurd. Hierdoor wordt niet 
alleen de efficiëntie, maar ook het 
welbehagen van de mens verbetert. 

De plafondsensor meet de luchtkwali-
teit en de vochtigheid en is tevens een 
temperatuurregelaar. De luchtkwali-
teit wordt bepaald aan de hand van 
de VOC in de lucht, waaruit een equi-
valente CO2 waarde wordt berekend 
die binnen instelbare grenzen moet 

vallen.  

Deze waarde is een maat voor de 
luchtkwaliteit en wordt door een status
-LED aangegeven in de verkeerslicht-
kleuren rood, geel en groen. Op die 
manier kan de luchtkwaliteit in de 
ruimte snel worden herkend, zelfs van 
op afstand.  

Uiteraard zijn alle gemeten waarden 
beschikbaar op de KNX-bus en kun-
nen worden gebruikt voor de latere 
programmering. Als de luchtkwaliteit 
bijvoorbeeld slecht is, kan de aircon-
ditioning worden ingeschakeld of kan 
een automatisch raam worden geo-
pend. 
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TIPS & TRICKS 
 

Bij alle 1C en 2C (1-kanaals- en 2-kanaals-) melders, gebruikt in halfautomatische 

modus (ook afwezigheidsmelder genoemd), is het mogelijk om het licht automatisch 

terug aan te schakelen door een beweging, in plaats van door de aangesloten druk-

knop. Deze beweging moet gebeuren in de 10 seconden na het uitschakelen door-

dat er geen beweging meer werd gedetecteerd en de nalooptijd verlopen was. In 

alle andere gevallen moet in halfautomatische modus de aangesloten drukknop 

worden gebruikt om het licht terug aan te schakelen. 
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Promoties 

september - oktober 

• PD2-M-1C: Aanwezigheidsmelder met een poten-
tiaalvrij contact 

• PD4-M-1C: Aanwezigheidsmelder met een poten-
tiaalvrij contact en een groot detectiebereik 

• Mastertoesteluitvoering 

• Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoe-
stellen mogelijk 

• Manueel schakelen met drukknop mogelijk 

• Extra functies met optionele afstandsbediening 
instelbaar 

PD2-M-1C 
PD4-M-1C 

PD2-M-1C-OB 
92550 

PD2-M-1C-IB 
92565 

PD4-M-1C-OB 
92580 

PD4-M-1C-IB 
92585 


