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příslušenství osvětlovacích soustav

Bezpečí, 
pohodlí 
a úspora 
energie

B.E.G. Brück Electronic CZ s. r. o.
Kamenická 56, 170 00 Praha 7
tel.: +420 233 085 232
fax: +420 233 085 203
mobil: 602 269754 
kucera@beg.de
www.beg-luxomat.com

•	Systémy	pro	řízení	
osvětlení

>  detektory pohybu
> detektory přítomnosti
> fotoelektrické spínače

•	Energeticky	úsporná	
inteligentní	svítidla

Máte ve svém projektu či nabídce sku-
tečně citlivý detektor pohybu s dynamic-
kým nastavením časového zpožďování? 
Detektor pohybu, na který nemusíte má-
vat, aby zaznamenal váš pohyb, a který 
je snadno nastavitelný dálkovým ovlada-
čem? Taková řešení nabízí řada detekto-
rů pohybu B.E.G. Luxomat pro venkovní 
použití. Detektory pohybu B.E.G. Luxo-
mat přinášejí do oblasti řízení venkovního 
osvětlení přesně to, co očekává uživatel – 
pohodlí, bezpečnost a úsporu energie.

Detektory pohybu – o krok dál 
s řadou B.E.G. LUXOMAT

osob ve snímané zóně bez sepnutí svítidel 
je tedy téměř nemožný.

Úspora energie

Úspora energie je stále důležitějším 
faktorem u detektoru přítomnosti B.E.G. 
Luxomat. Zbytečné svícení vede k růstu 
nákladů na energii. Proto je u detektorů 
pohybu B.E.G. několik možností, které 
zbytečné svícení zamezí. Zajímavé je tře-
ba snímání směru pohybu osob: detektor 
rozpozná, že osoba vstoupila do domu, 
a tím se zkrátí doba svícení na čtvrtinu 
nastaveného času. Zamezí se tak zbyteč-
nému venkovnímu svícení. 

Spínací kapacita 3 000 W usnadňuje 
společné spínání skupin svítidel, což je 
důležité zejména ve větších venkovních 
areálech (průmyslové objekty, zahrady, 
parkoviště); díky tomu lze detektory za-
řadit do projektu vhodného a úsporného 
osvětlení těchto prostor.

Nejnáročnější požadavky uživate-
lů uspokojí prémiová řada detektorů 
RC-plus next s možností naprogramovat 
automatické zapnutí a vypnutí světla, jak-
mile jeho úroveň dosáhne určené hodno-
ty, nastavit funkci denního svícení, svíce-
ní v době nepřítomnosti a další.

Svítidla B.E.G

B.E.G. Luxomat, to nejsou jen detekto-
ry přítomnosti a pohybu. Sortiment rozši-
řují také svítidla a světlomety s integrova-
ným detektorem pohybu v nejrůznějších 
provedeních nebo v kombinaci s fotoelek-
trickými spínači. Zajišťují dekorativní do-
movní, orientační i průmyslové osvětlení 
s kvalitním snímáním detektory B.E.G. 
Ovládaní dálkovým ovladačem poskytu-
je stejné pohodlí jako u samostatných de-
tektorů pohybu a přináší podobné funkce.

Závěr

Společnost B.E.G. Brück Electronic 
CZ začala v letošním roce aktivně nabízet 
spolupráci obchodním partnerům – velko-
obchodům a projektantům, a poskytovat 
hodnotnou obchodní a technickou pod-
poru. Uvítáme další zájemce o spoluprá-
ci; nabídneme jim kvalitní technická řešení 
osvětlení řízeného detektory pohybu a pří-
tomnosti, s vysokou přidanou hodnotou. 
Řešení, na které je možné se spolehnout.

Ing. Michal Kučera, ředitel
B.E.G. Brück Electronic CZ, s. r. o.

 

Pohodlí

Pohodlí je zaručeno zejména snadným 
nastavováním detektoru dálkovým ovlada-
čem (klasické nastavení šroubovákem a po-
tenciometrem je také zachováno). Každý, 
kdo si nainstaloval na svůj dům či garáž de-
tektor pohybu, ví, jak nepříjemné je detek-
tor nastavovat. Dálkový ovladač dovoluje 
zapomenout na žebřík, šroubovák a na ne-
uspokojivé pokusy o přesné nastavení.

Detektory jsou vybaveny inteligentní-
mi a citlivými snímači a funkcí dynamic-
kého nastavení časového zpožďování, tak-
že se již nemůže stát, že svítidla zhasnou 
během pohybu osoby ve snímané zóně.

Bezpečnost

Bezpečnost zaručuje zejména přesné 
nastavení detektoru ve třech samostat-
ných zónách a výběr vhodného detektoru 
s úhlem záběru 130°, 230° nebo 280°, sou-
časně s natáčením kulové hlavy do poža-
dovaných směrů. Tak si mohou být jeho 
uživatelé jisti , že ve snímané zóně nezů-
stanou žádná slepá místa. Citlivé snímače, 
používané také v detektorech přítomnos-
ti, které jsou na citlivost mnohem nároč-
nější, zaručí bezpečné sepnutí při sebe-
menším pohybu i v nepříznivých klima-
tických podmínkách. Pohyb nežádoucích 

Dynamické nastavení časového zpožďování
Pokud je poslední pohyb detekován  
v zóně pod snímačem (např. vstupní dveře), 
bude doba zpoždění zkrácena na ¼ původně 
nastaveného času.

Nastavení úhlu záběru
pomocí šroubováku  
a stínících lamel


