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příslušenství osvětlovacích soustav

Současné požadavky na úsporu ener-
gie vedou B.E.G., společnost s dlouho-
letou tradicí ve vývoji a výrobě detekto-
rů pohybu a přítomnosti, k řešením, kte-
rá výrazně posouvají vnímání detektorů 
pohybu běžnými uživateli.

V minulých letech přinášely detektory 
pohybu do našich domovů hlavně větší 
bezpečí a pohodlí. V současné době se 
stále důležitějším stávají úspory energie 

ve smyslu snižování nákladů a ochra-
ny životního prostředí. S cílem uspo-
kojit tyto požadavky vyvinula společ-
nost B.E.G., vedoucí výrobce detektorů 
pohybu a přítomnosti v Evropě, novou 
řadu výrobků, které přispívají k optimál-
nímu řízení světla a tepla v budovách. 
Energetické bilance vypracované spo-
lečností B.E.G. ukazují na výrazné úspo-
ry energie při použití detektorů B.E.G., 
a to nejen v kombinaci s úspornými svě-
telnými zdroji.

Detektory přítomnosti mohou přispět 
k dosažení významných úspor energie 
tím, že zapínají svítidla, topení a ventila-
ci pouze tehdy, kdy je to skutečně třeba. 
Do celkového osvětlení zahrnují také do-
stupné denní osvětlení, a tím rovněž sni-
žují náklady na energii a současně šetří 
přírodní zdroje.

Detektory přítomnosti – úspora energie 

Detektory přítomnosti jsou detekto-
ry pohybu, jejichž úhel záběru je 360°, 
takže mohou být navrženy pro instala-
ci do stropů a pro vnitřní použití, a mo-
hou tudíž regulovat celkový jas reakcí 
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na výsledky měření různých zdrojů světla 
(přírodního a umělého). Detektory pří-
tomnosti B.E.G. vyhovují různým způ-
sobům použití a všem speciálním poža-
davkům uživatelů.

Řada výrobků B.E.G. zahrnuje detek-
tory přítomnosti také pro všechny BUS 
aplikace: DALI, DSI, KNX/EIB, LON 
a speciální přístroje na napětí 24 V. Nové 
digitální detektory (PD2, PD4 a PD9), 

nástupci analogových detektorů pří-
tomnosti, umožňují uživatelům použí-
vat u elektronických předřadníků systém 
DSI i DALI.

Z dálkového ovladače mohou uživatelé 
volit čtyři různé režimy, které jsou k dis-
pozici společně s verzemi KNX/EIB: nor-
mální režim (spínání), poloautomatický 
nebo plně automatický režim s konstant-
ní kontrolou světla (stmívání), režim tzv. 
slave (podřízený) a funkce alarmu. Ver-
ze LON mají nejméně sedm funkcí. Kro-
mě detektoru KNX/EIB a detektoru pří-

tomnosti LON rovněž ovládají odpoví-
dající sběrnicové přípojky. Požadovaný 
software lze snadno stáhnout z domov-
ských stránek firmy B.E.G.: www.beg-lu-
xomat.com.

Detektory pohybu – inteligentní domov

Venkovní detektory pohybu od B.E.G. 
s nejnovější technikou PIR využívají k de-

tekci zdrojů pohybu 
infračervené záření 
a zapínají a vypína-
jí připojená svítidla 
v závislosti na okol-
ních světelných 
podmínkách. Jsou 
přednostně použí-
vány ve venkovních 
svítidlech nainstalo-
vaných na domech, 
a díky nim lze spořit 
energii, snižovat ná-
klady a zajistit ma-
ximální bezpečnost.

N o v ý  d á l k o -
vě ovládaný Luxo-
mat RC – plus next 
s moderními čidly 

a dynamickým nastavováním časového 
zpožďování je v podstatě standardem pro 
všechny detektory pohybu.

Nastavení dohledu nad světlem

Kombinace detektorů pohybu a zvuku 
(Indoor 180-R/T/TR) je moderní a uni-
kátní. Luxomat Indoor 180 je automatic-
ký spínač světla, který šetří elektrickou 
energii tím, že spíná svítidla v soukro-
mých i komerčních prostorech. Schodiště, 
chodby, vstupní haly, kuchyně a koupel-

Obr. 1. Prodejní a administrativní centrum v Lindlaru (Německo)

Obr. 2. Logistické a vývojové centrum v Lindlaru (Německo)
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Obr. 3. Expedice Lindlar (Německo)

ny v rodinných domech, barech a restau-
racích, hotelech, kancelářích a nemocni-
cích jsou vhodným místem pro umístění 
těchto detektorů.

Historie a současnost B.E.G.

Společnost B.E.G. Brück Electronic 
byla založena před 34 lety v roce 1975. 
Činnost zahájila vývojem a výrobou svíti-
del pro nouzové osvětlení. Detektory po-
hybu byly do jejího výrobního programu 
začleněny v roce 1986. Poté sortiment do-
plnily výrobkové skupiny Videolux a Lu-
xomat Ecolight. 

Nové prodejní a logistické centrum 
nedaleko výrobního a vývojového oddě-
lení v Lindlaru (Německo) bylo uvede-
no do provozu v roce 2007. Nyní se spo-
lečnost B.E.G. těší výborné pověsti nejen 
v Německu, ale i v mnoha zemích svě-
ta, kde je zastoupena pobočkami a dis-
tributory.

Závěr

V současné době společnost B.E.G. 
Brück Electronic vstupuje také na český 
a slovenský trh. Je připravena poskytnout 
svým novým obchodním partnerům, vel-
koobchodům s elektrotechnikou, specia-

lizovaným společnostem v oblasti svítidel 
a osvětlení i projektantům nejen špičko-
vé výrobky, které určují vývojové trendy 
v oboru detektorů pohybu a přítomnos-
ti, ale také silnou marketingovou pod-
poru při prodeji konečným uživatelům, 
technickou podporu při přípravě pro-

jektů a kvalifikovaný poprodejní servis 
a poradenství.

Společnost B.E.G. Brück Electronic 
CZ se těší na spolupráci!

Ing. Michal Kučera , 
ředitel B.E.G. Brück Electronic CZ, s. r. o.
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• Systémy pro řízení osvětlení
>  detektory pohybu
> detektory přítomnosti
> fotoelektrické spínače

• Energeticky úsporná inteligentní svítidla


