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B.E.G. The lighting control professionals 

Brück Electronic GmbH - uma empresa com mais de 40 anos de experiência

Soluções de eficiência energética combinados com tradição

Fundada em 1975, a empresa familiar B.E.G., sediada em Lindlar, 
Alemanha, é sinónimo de qualidade e inovação há mais de 40 anos. 
Desde o início, que o foco da nossa equipa é a satisfação dos nossos 
clientes. A gama de produtos B.E.G. é dividida em seis grandes famílias: 
LUXOMAT®, LUXOMATIC®, LUXOMAT®net, SAFETYLUX®, CHRONOLUX® 
e SMARTHOME®. A B.E.G.  oferece aos clientes uma ampla gama de 
produtos, soluções únicas, de excelente qualidade com atendimento 
personalizado.

1975

A pedra de fundação da nossa gama abrangente foi o desenvolvimento 
e produção de iluminação de emergência. Pouco depois veio a produção 
de sistemas em rede de iluminação de emergência. A B.E.G. ainda hoje 
mantém a iluminação de emergência na sua oferta, obviamente equipada 
com tecnologia de ponta com LEDs para redução do consumo de energia.

 1986

B.E.G. foi uma das primeiras empresas na Alemanha a produzir detetores 
de movimento e controlo automático de iluminação. Desde então, a 
B.E.G. produziu muitas gerações de detetores de movimento, que são 
instalados em especial fora dos edifícios, em especial para segurança. O 
rápido crescimento na automação de edifícios e o aumento resultante da 
procura por produtos de Controlo inteligente de iluminação levaram à 
expansão contínua do negócio de sistemas de controlo da iluminação em 
função da contribuição da iluminação natural e da presença de pessoas.

A crescente instalação de detetores de presença está a ser impulsionada 
não apenas em função do conforto, mas em especial pela redução de 
custos de exploração através da economia de energia e do prolongamento 
da vida útil dos equipamentos de iluminação, e também a fundamental 
proteção ambiental.

2007

Num terreno de quase 4 ha, o atual centro de distribuição e logística 
Europeu, com instalações adjacentes de produção e desenvolvimento, 
começou a operar em Lindlar. 4 anos depois, o centro logístico foi 
ampliado em vários milhares de m² para responder à crescente procura.

2014

O novo edifício administrativo foi construído ao lado do centro de 
produção e distribuição. O novo edifício está equipado com a moderna 
tecnologia bus KNX e claro com as próprias soluções KNX da B.E.G., 
que proporcionam uma importante redução dos custos operacionais. 
Essas soluções são igualmente usadas em projetos de pesquisa da TH 
Köln (Universidade de Ciências Aplicadas).

2017

O antigo edifício administrativo torna-se num centro de investigação 
de desenvolvimento equipado com um laboratório de estudos de 
iluminação. Já há algum tempo que a B.E.G. se tem focalizado em 
soluções em rede (DALI, LON, KNX). Graças a este novo centro de 
desenvolvimento, a B.E.G. torna-se ainda mais capaz de reagir às 
cada vez mais exigentes necessidades do mercado num período mais 
curto de tempo.

A B.E.G. tem vindo a aumentar o número de agências e filiais por todo 
o mundo. Cada filial ou agência emprega equipas experientes e bem 
treinadas, por forma a proporcionar o melhor suporte em todas as 
questões relacionadas com a automação de edifícios.

1975
since
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O PRIMEIRO detetor de presença DALI do MUNDO com função HCL 
(Human Centric Ligthing) para luz biodinâmica

O PD4-M-HCL é o novo detetor de presença DALI 
com função “Branco Ajustável” para Iluminação 
Centrada no Homem (HCL). Tal como o inovador 
detetor de presença DALI: PD4-M-DAA4G da 
B.E.G. este detetor regula 4 grupos de iluminação 
em função da contribuição da iluminação natural 
e da deteção de presença, com o objetivo de 
aumentar o conforto e a eficiência energética. A 
nova característica deste detetor é que controla 
também a temperatura de cor das luminárias 
DALI com “Função Branco Ajustável” (equipadas 
com driver Dispositivo Tipo 8 – DT8).

Diferentes perfis de aplicação podem ser selecio-
nados de acordo com a utilização do espaço. Esses 
perfis controlam a temperatura da cor e o nível 
de intensidade luminosa na sala à medida que o 
dia avança. A mudança na temperatura de cor de 
branco quente para branco frio e a mudança no 
nível de intensidade luminosa permitem replicar 
a luz do dia e assim ajustar o biorritmo humano. 
Isso ocorre muito lentamente e dificilmente 
é percetível para o utilizador. Este tipo de luz 
biodinâmica provou aumentar o bem-estar e 
criar efeitos muito positivos para a saúde dos 
utilizadores. Existem inúmeras aplicações para 
controlo da iluminação biodinâmica para todo 
o tipo de edifícios: dos escritórios à indústria.

A introdução desta nova tecnologia em escolas 
e instituições de saúde também produz efeitos 
muito positivos. A luz biodinâmica é especial-
mente positiva em lares de terceira idade, onde 
pode ajudar a regular o relógio biológico do 
corpo humano e ainda contribui para melhorar 
significativamente a qualidade do sono.

Enquanto outros controladores de HCL geral-
mente exigem um complexo sistema de Controlo 
em todo o edifício, o detetor B.E.G., funciona de 
forma totalmente independente graças ao seu 
relógio em tempo real e ao controlador DALI. 
Isso significa que cada sala pode ser individu-
almente configurada. O detetor suporta até 4 
grupos de iluminação DALI e 3 entradas para 
botões de pressão.

As luminárias DALI são agrupadas de forma 
rápida e fácil usando o aplicativo para smart-
phone bidirecional da B.E.G. O PD4-M-HCL é, 
portanto, ideal para aplicações em reabilitações 
ou alteração em edifícios onde não há sistemas 
bus. Graças a uma grande área de deteção, 24m, 
pode ser instalado sem esforço em áreas com 
até 64 luminárias DALI.

Ao usar o PD4-M-HCL (  ), os projetistas podem distribuir as lumi-
nárias uniformemente pelo teto, sendo alcançada uma iluminação 
consistente e apropriada para a tarefa. Usando grupos DALI defini-
dos e valores de ajuste programáveis, as luminárias junto às janelas 
emitem menos luz do que as que se encontram no centro da sala 
(G1), reduzindo o consumo de energia e prolongando a vida útil das 
luminárias, mantendo o conforto visual.

Para obter uma iluminação ideal, o sensor de luz (LUX) é orientável, 
habitualmente para a área mais escura da sala, evitando influências 
negativas para garantir sempre uma iluminação adequada de toda 
a sala.

Distribuição de iluminação uniforme
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O detetor do bem-estar - Exemplo de aplicação

A luz é boa para si. Todos nós experimentamos 
isso a cada ano, à medida que a primavera 
chega: à medida que os dias se tornam mais 
claros, sentimo-nos mais ativos, de bom humor 
e com melhor concentração do que nos meses 
escuros do inverno. Portanto, a visão não é a 
única razão pela qual as pessoas precisam de 
luz. A luz também regula o “relógio biológico” 
humano - um complicado sistema de Controlo 
que coordena e organiza as funções do corpo 
a um ritmo de 24 horas.

Este sistema de regulação tem que ser 
ressincronizado pela luz do dia todos os dias. 
Se o necessário estímulo de luz, o importante 
regulador de tempo, estiver em falta, o relógio 
biológico fica desregulado. Isso pode levar as 
pessoas sentirem-se apáticas e cansadas, com 
alterações de humor ou mesmo a um sistema 
imunológico enfraquecido.

Por volta da mudança do milênio, os cientistas 
identificaram fotorreceptores na retina do olho 
que não são utilizados para a visão - estes 
servem para ajustar o relógio biológico ativando 
várias hormonas.

Estas células reagem com extremamente 
sensibilidade à luz com uma alta proporção 
de azul. Isso significa que uma iluminação bem 
ajustada pode melhorar significativamente a 
qualidade de vida das pessoas.

Os seres humanos controlam a luz - mas a luz 
também controla os seres humanos: em 2002, 
os cientistas identificaram um terceiro recetor 
de luz, além dos bastonetes (visão crepuscular) 
e cones (visão das cores).

Estas células ganglionares são fotossensíveis, 
mas não visuais. Estas só reagem à iluminação 
ambiente e regulam os processos biológicos 
em consonância - por exemplo, produção de 
hormonas e reflexo das pupilas.

Hospitais

Como regra, permanecer no hospital significa 
que os movimentos dos pacientes são restritos. 
Dependendo da condição, os pacientes 
geralmente precisam ficar na cama e raramente 
conseguem ir à rua.

Nem todos os quartos recebem luz do dia 
suficiente. A iluminação HCL pode apoiar o 
processo de cura, estabilizando os ritmos 
circadianos dos pacientes e melhorando o 
seu ciclo de sono.

Lares de 3ª idade

À medida que a população envelhece, é 
importante que as pessoas nos lares de 3ª 
idade sejam tratadas da melhor forma possível. 

Com a idade, a visão das pessoas deteriora-
se e, quando as pessoas permanecem muito 
tempo em salas fechadas, é possível que o 
seu relógio biológico acabe dessincronizado e 
que as pessoas acordem à noite mais vezes. As 
soluções da HCL ajudam a redefinir o relógio 
biológico dos residentes e oferecem uma melhor 
qualidade de sono.

Escritórios

A iluminação circadiana (circa, que significa 
“ao redor” e dièm, que significa „dia“, ao redor 
do dia) simula os ritmos naturais do dia e da 
noite com um ciclo de duração de 24 horas. Uma 
iluminação biológica efetiva (HCL = Iluminação 
Centrada no Homem) deve ser adaptada ao 
ritmo circadiano do usuário. Deve suportar 
períodos ativos e de repouso naturais.

Os detetores PureColour para o bem-estar tra-
zem a vitalidade da luz do dia para os espaços 
interiores, graças à sua capacidade de controlar 
os efeitos não visuais da luz artificial. Eles são 
capazes de melhorar a eficácia e o bem-estar 
das pessoas.

Ao longo do dia, a iluminação biológica efetiva 
varia. A temperatura da cor muda de branco 
quente para branco frio e a intensidade de 
iluminação de 500 a 1500 lux e, portanto, 
adapta-se ao ritmo circadiano dos seres hu-
manos. As variações individuais nas luminárias 
são contínuas e harmoniosas para que as mu-
danças não sejam percetíveis – mas a eficácia 
é permanente.

Fonte do texto: © licht.de / tradução: B.E.G
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Iluminação Centrada no Homem (HCL) com detetor de presença da B.E.G. 
PD4-M-HCL - a solução inovadora para a luz biodinâmica.

A solução completa para HCL num 
único dispositivo

 Controlador, interface para botão 
de pressão e detetor de presença 
são integrados num único dispo-
sitivo. Usando as parametrizações 
de fábrica pré-programadas e a app 
intuitiva para smartphone da B.E.G., 
o sensor está pronto para utilização 
de imediato e pode ser configurado 
em pouco tempo. Os interruptores 
convencionais da instalação podem 
ser usados através das três entradas 
para botão de pressão. 

DALI
Uma solução económica com 
protocolo DALI

Graças a uma grande área de deteção 
e controlo para até 64 balastros 
eletrónicos DALI, o detetor também 
é também adequado para grandes 
salas e, portanto, uma solução muito 
econômica para HCL com luminá-
rias DALI que suportem “Ajuste de 
Branco” (Dispositivo Tipo 8 – DT8) - 
consulte a lista de compatibilidade.

Simples de expandir a área de 
deteção

Até 4 dispositivos escravos adicio-
nais podem ser facilmente ligados 
através do bus DALI, permitindo 
uma expansão económica da área 
de deteção.

Um detetor de presença completo

O detetor de presença proporciona 
integração do controlo de iluminação 
em função da presença de pessoas e 
da contribuição da iluminação natu-
ral para poupar energia e estender o 
período de vida útil das luminárias 
e pode controlar até 4 grupos de 
iluminação DALI, por ex. salas de 
formação, salas de conferência ou es-
critórios em open space. A regulação 
constante de iluminação com ajuste 
diferenciado entre grupos fornece 
níveis de iluminação uniformes em 
salas onde a iluminação natural não 
entra na sala de forma uniforme, 
contribuindo para a economia de 
energia.

Relé flexível incluído 

O relé integrado pode, por exemplo, 
ser usado para controlar a ilumi-
nação não-DALI. Em alternativa, a 
informação de ocupação pode ser 
utilizada para envio de informação 
a um BMS. Ou, o relé pode ser usado 
para a função de „cut-off“, através da 
qual os balastros eletrónicos DALI 
são desligados quando não estão a 
ser usados. Dependendo do fabri-
cante, isto permite economizar entre 
0,2 e 1 watt por balastro eletrónico 
em perdas em stand-by. 

Perfil de luz de cor biodinâmica 
em tempo real

Podem ser selecionados diferentes 
perfis de aplicação, por ex. para lares 
de idosos, instituições de saúde e ilu-
minação circadiana. O sistema funcio-
na de forma autónoma graças ao seu 
relógio em tempo real. Mas o controlo 
de ajuste de branco também pode 
ser desativado ou pré-configurado 
com um perfil específico do cliente.

World First – Pure colour

Em vez de simular as alterações da 
luz solar durante o dia, um sensor de 
luz natural externo opcional deteta 
a temperatura real da cor da luz do 
dia e usa essas informações para 
controlar a temperatura de cor na 
iluminação artificial no interior. Tem 
como vantagem replicar exatamente 
a temperatura real da cor da luz do 
dia no momento.

Luz de orientação

A função “luz de orientação” pode 
ser ativada e funciona após o tempo 
de espera previamente configurado. 
Permite selecionar um nível reduzido 
de iluminação antes de desligar com-
pletamente a luz. Isso significa que 
as áreas com requisitos especiais de 
segurança não ficam completamente 
ás escuras, desta forma reduz-se 
o consumo de energia mantendo 
um nível mínimo de iluminação de 
segurança.
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Multisensor PD4-M-HCL como mestre

 	  Detetor de presença de alta sensibilidade 
com capacidade para endereçar automa-
ticamente até 64 balastros DALI, com 
Controlo segmentado em 4 grupos

 		  Processos de comissionamento e 
manutenção rápidos com aplicativo para 
smartphone / tablet (Android, iOS) - não 
é necessária ferramenta para PC 

 		 	3 zonas de iluminação: 
A para iluminação principal com regu-
lação de constante iluminação seg-
mentada em 3 grupos DALI e controlo 
diferencial em função da proximidade 
de janelas, B para iluminação de realce 
através dum grupo DALI separado, C 
para iluminação de realce através do relé 
integrado

 		  Comutação manual e regulação de inten-
sidade disponível com botões de pressão 
convencionais

	  A função HCL para luminárias equipadas 
com DALI (DT8, Tc) pode ser ativada

Dados técnicos

		 Tensão:  110 - 240 V AC  
50/60 Hz 

 		  Consumo de 
energia: 0.4 W

 		 	Altura de montagem 
mín / máx / 
recomendado: 2 m / 10 m / 2.5 m  

 		 Dimensões:   SM= Ø 124 x 85 mm 
FC= Ø 117 x 100 mm

	 	Grau / classe de 
proteção:  SM= IP20 / Classe II 

FC= IP20 / Classe II

 		  Temperatura 
ambiente:  -25 °C a +50 °C 

	 Área de deteção: 360°

	 Alcance de deteção:  máx. Ø 24 m movi-
mento transversal 
máx. Ø 8 m em 
direção ao detetor 
máx. Ø 6,4 m ativi-
dades sentadas

Controlo DALI HCL completo num único dispositivo

Relé livre de potencial para 
aplicações diversas:  
Cut-off, AVAC, Zona C, CdS,
Impulso de alarme, função de 
impulso, Off

Até 4 unidades escravas para 
extensão da área de deteção

  Endereçamento digital e agrupamento 
(G1-G4)

 Agrupar balastros eletrónicos
 Configurar detetor
 Selecionar o perfil HCL

HCL light G1 (grupo prin-
cipal de regulação)

A  
Iluminação princi-
pal via DALI G1-3

B  
Iluminação de real-

ce via DALI G4

C  
Iluminação de real-

ce via relé

HCL light G2 (diferencial)

PD4-S-DAA4G

PD4-S-DAA4G

PD4-S-DAA4G

PD4-S-DAA4G HCL light G3 (diferencial)

HCL light G4 (realce)7

1

2

3

4

5

6

8

PD4-M-HCL

App de Configuração 

Controlador DALI 

Fonte de alimentação DALI 

Entradas para botão de pressão

Alimentação do Sensor

Sensores

Até 64 balastros DALI 

Relé multifuncional

2
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A série PL1 - Painel de LED com branco ajustável DALI DT8

Os novos painéis LED „Tunable White“ da B.E.G. 
combinam um design atraente com a moderna 
tecnologia LED. A caixa extremamente plana 
foi especialmente pensada para instalação em 
tetos falsos modulares com pouca profundidade 
de instalação. O difusor é homogeneamente 
iluminado e oferece uma distribuição de luz 
muito confortável. Os painéis estão disponí-
veis com uma cobertura microprismática que 
permite reduzir o brilho a UGR <19. Os LED de 
alta qualidade e baixo consumo garantem um 
tempo de operação de mais de 40000 horas 
com uma eficácia luminosa de até 3550 lumens.

As luminárias são equipadas com LEDs branco 
quente e branco claro que podem ser contro-
lados separadamente. O driver LED funciona 
de acordo com o mais recente protocolo DALI 
tipo 8 para Branco ajustável. Portanto, apenas 
um endereço DALI é necessário por luminária 
em vez de dois.

Os painéis LED podem ser regulados em inten-
sidade e também na temperatura de cor que 
pode ser ajustada de modo contínuo de branco 
quente (2900 K) para branco luz do dia (6800 
K). Portanto, as luminárias são perfeitamente 
adequadas para Iluminação Centrada no Homem 
(Human Centric Lighting - HCL). Com este tipo 
de controlo de iluminação, a temperatura de cor 
e a intensidade da luz são alteradas ao longo do 
dia, imitando a luz do dia natural. As luminárias 
podem ser controladas bio dinamicamente com 
o detetor de presença HCL PD4-M-HCL da B.E.G. 
Também é possível controlar as luminárias 
com outros sistemas DALI HCL que suportem 
dispositivos tipo 8 (DT8).

Esta tecnologia HCL foi pensada particularmen-
te para escritórios e outras estações de trabal-
ho, assim como para lares de idosos e hospitais. 
Especialmente no setor da saúde, a replicação 
da luz do dia pode melhorar os processos de 

cura. Uma iluminação branca fria é estimulante 
e ativadora. No entanto, a luz branca quente 
também é importante. É relaxante e permite 
ter um sono saudável.

Os painéis de LED PL1 estão disponíveis em 
várias versões: com estrutura difusora ou 
microprismática, com dimensões 600 x 600 
mm ou 625 x 625 mm ou nas versões longas 
300 x 1.200 mm ou 312,5 x 1250 mm.

A B.E.G disponibiliza estas luminárias com mol-
dura nas cores branca ou prata como o alumínio. 
Graças a isso, as luminárias encaixam-se per-
feitamente em muitos sistemas de teto falso. 

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW
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Painel de LED para luz biodinâmica - variantes

Quadrado  –  
PL1-600-LED-AG-DALI-TW  
PL1-625-LED-AG-DALI-TW  

 	  Painel de LED quadrado extraplano

 		 		Para instalação em tetos falsos 
Módulo 600 ou 625

 		 	Branco ajustável de 2900 K a 6800 K

 		  Driver DALI tipo 8 (DT8) para controlar 
temperatura de cor

	 Brilho da luminária muito uniforme 

 	 	Boa redução de brilho graças à estrutura 
microprismática UGR <19 (versão AG)

		 Tensão:  200 - 240 V AC  
50/60 Hz

 		  Consumo de 
energia: 45 W

 		 Fonte de luz:  módulo LED

 	 	Intensidade 
luminosa:  aprox. 2900 K 

branco quente - 
aprox. 5800 K / 
6800 K de branco 
luz do dia

 		 Fluxo luminoso: to 3550 lm

 		 	Índice de 
Reprodução 
cromática:  > CRI 80

	 	Anti 
deslumbramento:  UGR < 19  

(version AG)
	 	Fotobiológico 

segurança: RG0

 		 Regulação:   Dispositivo DALI 
Tipo 8 (DT8)

	 	Grau / classe de 
proteção: IP20 / II

	 Montagem:  teto falso 
Montagem em 
Módulos 600/625

	 Caixa:  branco / prata 
moldura de alumínio

PL1-625-LED-DALI-TW-S 93681

620 x 620 mm, Modulo 625, prata

PL1-600-LED-AG-DALI-TW-S 93151

595 x 595 mm, Modulo 600, UGR>19, prata

PL1-600-LED-AG-DALI-TW 93084

595 x 595 mm, Modulo 600, UGR>19, 
branco

PL1-625-LED-AG-DALI-TW 93094

620 x 620 mm, Modulo 625, UGR>19, 
branco

Linear –  
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW   
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

 	  Painel LED linear extremamente plano 

 		 		Para instalação em tetos falsos 
Módulo 300 ou 312,5

 		 		Branco ajustável de 2900 K a 6800 K

 		  Driver DALI tipo 8 (DT8) para controlar a 
temperatura de cor

	 Brilho muito uniforme da luminária

 	 	Boa redução de brilho graças à estrutura 
microprismática UGR <19 (versão AG)

		 Tensão:  200 - 240 V AC  
50/60 Hz

 		  Consumo de 
energia: 45 W

 		 Fonte de luz:  módulo LED

  	 	Intensidade 
luminosa:  aprox. 2900 K 

branco quente - 
aprox. 5800 K / 
6800 K de branco 
luz do dia

 		 Fluxo luminoso: to 3550 lm

 		 	Índice de 
Reprodução 
cromática:  > CRI 80

	 	Anti 
deslumbramento:  UGR < 19  

(version AG)
	 	Fotobiológico 

segurança: RG0

 		 Regulação:   Dispositivo DALI 
Tipo 8 (DT8)

	 	Grau / classe de 
proteção: IP20 / II

	 Montagem:  teto falso 
Montagem em 
Módulos 300/312,5

	 Caixa:  branco / prata 
moldura de alumínio

PL1-30120-LED-AG-DALI-TW 93066

295 x 1195 mm, Modulo 300, UGR>19, branco

PL1-31125-LED-AG-DALI-TW 93077

307 x 1245 mm, Modulo 312,5, UGR>19, branco

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 1,9 1698

2,0  3,9 425

3,0  5,8 189

4,0  7,8 106

  685,0  9,7

60

45

30
15015

30

45

88,2°

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 1,9 1698

2,0  3,9 425

3,0  5,8 189

4,0  7,8 106

  685,0  9,7

60

45

30
15015

30

45

88,2°
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DALI LINK - A solução inteligente e eficiente para pequenos espaços 

Uma solução simples e básica para pequenos 
escritórios e que consiste numa fonte de ali-
mentação DALI LINK, um multisensor PD11 
DALI LINK e uma interface de botão de pressão 
DALI LINK de 4 vias com interface Bluetooth 
integrado. O multisensor extraplano PD11 é a 
escolha ideal se tivermos em consideração não 
apenas a sua área de deteção, mas também a 
exigência do ponto de vista arquitetural.
Ao contrário de outros sistemas, o DALI LINK 
PD11não é apenas um multisensor, mas também 
um detetor mestre de presença com a sua pró-
pria inteligência enquanto controlador. Por isso 
a solução DALI LINK é extremamente segura 
contra falhas, expansível e económica. Todos 
os componentes também estão disponíveis 
individualmente, para que salas maiores, como 
salas de conferência e salas de aula, possam 
ser equipadas integralmente.
O aplicativo gratuito DALI LINK para iOS e 
Android tem um design simples e intuitivo, 
tanto para o utilizador final assim como para 
comissionamento. O endereçamento de lumi-
nárias DALI, os ajustes das configurações de 
fábrica ou a programação de cenários é reali-
zada intuitivamente em apenas alguns passos.
As 4 entradas do módulo de botão de pressão 
podem ser programadas individualmente, para 
chamar cenários (até 16) ou para controlar gru-
pos de iluminação. Como raramente há espaço 
para 16 botões, a App B.E.G. DALI LINK tem 
uma função especial para aceder aos cenários 
pelo smartphone.

A função Luz Guiada (Guided Light), já bem 
conhecida do sistema DALISYS da B.E.G., e único 
desta forma, pode ser usado em corredores e 
escadas, especialmente, para aumentar o nível 
de brilho em qualquer secção e áreas adjacentes 
a ela. A função Luz Guiada (Guided Light) fornece 
uma expansão de luz para acompanhar os uti-
lizadores pelo edifício - a eficiência energética 
ideal com o máximo conforto.
O multisensor PD11 DALI LINK da B.E.G. como 
detetor de presença mestre oferece regulação 
de luz constante com diferencial para até 2 
zonas de iluminação. Além da presença, a 
contribuição da luz natural também é tida em 
conta na regulação dos níveis de intensidade 
luminosa, para produzir iluminação uniforme e, 
ao mesmo tempo, economizar energia.
Todos os grupos de iluminação DALI, interface 
(s) de botão de pressão e todos os detetores 
(incluindo escravos) requerem apenas um único 
circuito DALI. Isto torna a adaptação em par-
ticular muito mais fácil.
A cablagem existente de 2 fios para botões ou 
interruptores de luz pode ser usada para ligar 
o bus DALI ao Módulo para botão de pressão 
DALI LINK da B.E.G.
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Multisensor PD11 DALI LINK

	 Configuração via App BLE da B.E.G.

	  Área de deteção de deteção: 360 °

	  Tensão: 16 VDC DALI bus

	  Alcance: máx. Ø 9 m movimento transversal, 
máx. Ø 6 m  movimentos em direção a, max. 
Ø 3 m pequenos movimentos atividades 
sentadas

Interface de botão Bluetooth DALI LINK

	  Configuração via App BLE da B.E.G.

	  Tensão: 16 VDC DALI bus

	 Comprimento de cabo: máx. 50 cm

		Configuração do tempo: 1 min - 150 min, 
apenas no modo automático de escada 

		Pode ser ligado a qualquer botão de pressão / 
interruptor de parede de 1 a 4 teclas de 
outros fabricantes

Aplicação DALI LINK Bluetooth

	 	A Aplicação Bluetooth da B.E.G. está dis-
ponível gratuitamente para descarregar 
nas lojas de aplicativos relevantes.

	 	A programação pode ser realizada dire-
tamente a partir do seu smartphone, sem 
necessidade de dispositivos adicionais.

	 	Smartphone não incluído

	 	A  App Bluetooth da B.E.G. contém uma 
área protegida com a qual o instalador pode 
configurar os parâmetros dos componentes 
do DALI LINK. 

	 	Todos os dispositivos e suas opções podem 
ser automaticamente carregados e exibidos 
na aplicação.

	  Os cenários padrão poderão ser usados ou 
criados outros de forma personalizada.

	  A iluminação pode ser comutada e regulada 
manualmente através da aplicação ou os 
cenários podem ser ativados.

Fonte de alimentação DALI LINK

	 Tensão: 230 V AC

	  Dimensões: 165 x 24 x 24 mm

	   Deteção de curto-circuito e proteção 
contra o sobreaquecimento

Componentes do DALI LINK

Além do PD11, existem outros multisensores 
disponíveis para o DALI LINK, com diversas 
opções de montagem.
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Solução para pequenos espaços DALI LINK

Interface para botão 
de pressão de 4 canais

Fonte de alimentação 

DALI

Multisensor

7.5 m

5.8 m

Sitzungsraum

Controlável a partir de qualquer 
smartphone

 Usando o aplicativo Bluetooth 
DALI LINK, um utilizador com 
um smartphone pode controlar 
a iluminação da sala e selecionar 
cenários.

DALI
Regulação simples intensidade 
luminosa

A definição de dois grupos de ilumi-
nação (função DUO) com função de 
diferencial de intensidade luminosa, 
usando circuito contínuo DALI pode 
ser realizada rápida e diretamente 
para cada multisensor através de 
programação.

Função Luz Guiada (Guided Light),

Multisensores DALI adicionais po-
dem ser instalados não apenas como 
unidades escravas, mas também 
para Luz Guiada. As áreas adjacentes 
podem assim ser mantidas em níveis 
de luz de orientação confortáveis 
e seguros.

Exigentes requisitos de Design

O extraplano PD11 significa que exis-
te agora uma solução DALI para 
simples soluções, mas correspon-
dendo aos mais exigentes requisitos 
de design.

DALI
+

Expansível

Um máximo de 25 luminárias DALI 
e 6 dispositivos de Controlo (mul-
tisensores ou interfaces de botão 
de pressão) podem ser ligados a 
uma única fonte de alimentação. 
O número de dispositivos pode ser 
duplicado usando outra fonte de 
alimentação DALI LINK.

4 entradas para botão de pressão

Todas as entradas para botão de 
pressão podem ser livremente con-
figuradas para controlar grupos de 
iluminação ou chamar cenários.

Luz de Orientação

A função “Luz de Orientação” pode 
ser ativada e atua após o tempo 
de funcionamento previamente 
configurado ter expirado sem que 
haja movimento. Estabelece o nível 
mínimo de intensidade luminosa 
quando o detetor deixa de detetar 
movimento ou quando a temporiza-
ção de automático de escada expira. 
Significa que áreas relevantes de 
segurança nunca ficarão completa-
mente escuras, economizando muita 
energia e aumentando a vida útil 
dos equipamentos de iluminação.

Cenários de iluminação

Até 16 cenários de iluminação podem 
ser configurados. Os cenários podem 
ser chamados através de botão pres-
são ou através da aplicação DALI 
LINK Bluetooth.
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Conversão com cablagem existente

1.  Ponto de partida: interruptor 
de iluminação

2.  Usar as anteriores linhas de 
Fase e Neutro para o bus DALI.

3.  Encastrar o Interface para 
botões de pressão 

4.  Agora, em vez de um interruptor, 
existe um botão de pressão com 
quatro comandos disponíveis.

3.  Ligação de um botão de 4 canais.
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Automação inteligente de edifícios KNX usando sensores da B.E.G.

Os sensores KNX da B.E.G. foram desenvol-
vidos para poderem fazer parte de soluções 
eficientes no mundo da automação de edifícios. 
Isso significa que o potencial de economia de 
energia é usado com eficiência e os custos de 
funcionamento do prédio são substancialmente 
reduzidos. Dependendo do tipo de aplicação, 
diferentes sensores podem ser aplicados, por 
ex. o PD4 com uma grande área de deteção, os 
detetores de presença PD11 mais orientados 
para o design (com uma altura de superfície 
visível de apenas 0,85 mm) ou ainda o PICO, 
o mais pequeno detetor de presença KNX do 
mundo. 

Sensores
Dependendo da versão, os detetores de presen-
ça KNX da B.E.G. ligam ou regulam até 3 zonas 
de iluminação. Isso resulta não apenas numa 
grande poupança de energia, mas também 
numa iluminação uniforme conseguida quando 
a penetração da iluminação natural reduz na 
zona da sala mais afastada das janelas. Com a 
deteção de presença, a energia é consumida 
somente quando necessário. Além do Controlo 
de iluminação, todos os detetores de presença 
KNX da B.E.G. podem controlar outras funções 
do edifício, como aquecimento, ventilação e 
arrefecimento em função da temperatura e/ou 
presença. A série DX de detetores de presença 
KNX com sensor de temperatura integrado pode 
facilmente ser incorporada em praticamente 
todos os sistemas de regulação de temperatura 
duma sala. Para a realização de funções mais 

complexas, as versões DX dos detetores de 
presença KNX da B.E.G. possuem um módulo 
lógico integrado. Isto significa que condições 
lógicas e relacionadas com tempo podem ser 
programadas diretamente no software ETS.

Atuadores
Usando os novos atuadores KNX da B.E.G, 
todas as cargas ligadas podem ser controladas 
automaticamente pelo sistema bus KNX ou ma-
nualmente por botões de pressão. Por exemplo, 
estes podem ser usado para ativar a ventilação 
e para desligar tomadas ou balastros DALI 
para reduzir o consumo em modo standby. Os 
atuadores binários SA8-230/16/EM/KNX-REG 
ou SA4-230/16/EM/KNX-REG também medem 
e controlam a energia consumida, que pode 
ser mostrada numa visualização ou utilizada 
em soluções de smart metering. Valores limite 
ajustáveis permitem que falhas na instalação 
possam ser detetadas e registadas de acordo. 
Para reduzir o consumo fora dos horários nor-
mais de funcionamento, as tomadas podem 
ser desligadas.

Interface para botão de pressão
O novo interface para botão pressão de 4 canais 
para encastrar, oferece opções completamente 
novas para a ligação de interruptores / botões 
de pressão convencionais ou outros contatos 
livres de potencial. Quatro canais podem ser 
programados como entradas ou saídas, de 
acordo com o necessário.
Muitas funções adicionais estão disponíveis, 

que são livremente programáveis por canal 
através do software ETS. Significa que funções 
padrão, como comutação ou regulação, bem 
como funções mais complexas, como Controlo 
de cenários, podem ser atribuídas.

Detetores de presença 
Usando o Controlo remoto especialmente 
desenvolvido para clientes finais, as funções 
podem ser controladas facilmente através 
de infravermelhos. Os dispositivos mestre 
instalados podem ser complementados com 
sensores escravos de acordo com o necessário 
para estender facilmente a área de deteção. A 
alocação lógica ocorre simplesmente através 
do software ETS. Alterações à utilização do 
espaço podem facilmente ser realizados por 
mudanças na programação.
Para condições de iluminação mais complexas, 
os valores de luminância de diferentes sen-
sores podem ser definidos como referência 
em diferentes momentos do dia. Os grupos 
de iluminação DALI podem ser controlados e 
configurado através da gateway DALI / KNX. 
O servidor web incorporado na Gateway DALI 
/ KNX da B.E.G., torna prática a definição de 
grupos de iluminação, seja a partir de um smar-
tphone ou qualquer dispositivo compatível com 
WLAN através da interface web
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Novo software 
Os novos detetores KNX da Geração 6 da B.E.G., 
foram completamente reformulados para cor-
responder aos requisitos mais específicos: o 
novo hardware permite uma profundidade 
de montagem muito menor, o que torna a 
instalação consideravelmente mais fácil, parti-
cularmente em espaços de instalação restritos, 
por ex. tetos falsos. Além disso, os sensores 
incluem modelos e variantes com sensores de 
ruído integrados, sensores de temperatura e, 
no caso do interruptor encastrado de parede 
Indoor 140-L, com LED para orientação e fun-
ção de luz de vigília, inclui uma interface para 
botões de pressão convencionais de 2 canais.

Os sensores KNX da B.E.G. tem uma gama de fun-
cionalidades únicas no mercado. Uma variedade 
de novas funções, como o Controlo separado dos 
sensores de movimento no mesmo dispositivo, 
regulação de offset integrada para balancea-
mento de diferentes níveis de luminância num 
espaço e o módulo lógico integrado com recursos 
completos para conectividade complexa, ofere-
cem uma ampla gama de funcionalidades e um 
investimento seguro para o futuro.

Novo Hardware - Destaques *

   Sensores de luz internos e externos

  Controlo remoto para cliente final

  Adaptador BLE-IR opcional externo

   Sensibilidade dos sensores individualmen-
te ajustável

   Configuração e leitura de parâmetros via 
aplicativo de smartphone bidirecional

   Deteção da direção de movimento

  Sensor de temperatura*

* dependente da versão

Adaptador BLE-IR 
opcional externo para medição exata da lu-
minância, por ex. em numa mesa. O luxímetro 
externo comunica com o detetor de presença 
KNX através duma interface de infravermelhos.

Controlo remoto para cliente final  
com cinco botões, livremente configuráveis (por 
exemplo, comutação, variação de luminosidade, 
persianas, cenários).

Dois sensores de luz
O detetor possui um sensor de luz interno (para 
medição da iluminação ambiente) e um sensor 
de luz externo (para medição de luminância 
localizada); veja o software.

Sensor de ruído
Deteta ruídos acima de um limiar, é indivi-
dualmente ajustável, permite a reativação da 
iluminação por deteção de som.

KNX Geração 6 - Software e Hardware

BA K
N

X 
Ge

ner
ation 6

ST K
N

X 
Ge

ner
ation 6

DX K
N

X 
Ge

ner
ation 6

Básico - solução económica para 
requisitos simples

Padrão - solução abrangente para 
requisitos comuns

Deluxe - solução premium para 
aplicações exigentes
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Regulação da iluminação em função da presença e da luz do dia para 
armazéns de grande alturas

A comprovada e testada família PD4-M-GH, com 
uma enorme área de deteção de movimento 
de até 44 m de diâmetro (a uma altura de 
montagem de até 16 m), agora é ampliada com 
novas variantes DALI.

Além da variante DALI compacta, que é capaz 
de controlar bandas de iluminação inteiras 
diretamente através de Broadcast, existe 
também agora uma variante PD4-GH para 
DALISYS e DALI-2-BMS. A variante DALI-2-
BMS foi certificada de acordo com o novo 
Standard DALI2 para poder ser utilizado por 
vários sistemas de Controlo de iluminação de 
fabricantes que respeitem o mesmo standard.

O ponto alto: as novas variantes DALI da 
família GH oferecem agora um sensor de 
luz externo com função de telescópio, que 
permite a regulação constante da iluminação 
até uma altura de montagem de 16 m. A área 
de deteção do sensor de luz pode ser ajustada 
simplesmente movendo o zoom telescópico 
do sensor de luz para a altura de montagem.

A deteção de movimento é otimizada para 
armazéns de elevada altura de montagem 
maiores que 10 m. Através de uma melhor 

integração regulação da iluminação artificial em 
função da contribuição da iluminação natural, 
estes novos detetores podem economizar ainda 
mais energia nas mais diversas aplicações.

Naturalmente, todos os detetores de presença 
DALI possuem a função Luz de Orientação. 
Graças a esta função, é possível assegurar 
a iluminação de todos os corredores sem 
ocupação, com uma luz fraca (por exemplo 10% 
do valor nominal), para melhorar a segurança 
das pessoas.

	

Regulação dependente da luz do dia a uma 
altura de montagem de até 16 m 

A parte telescópica do sensor de luz é puxada 
para fora de acordo com a altura de montagem. 
Isto permite uma adequada regulação da ilumi-
nação em função da contribuição da iluminação 
natural a uma altura de montagem de até 16 m.

Nos armazéns de grande altura, deve-se 
tomar cuidado para que, nos cruzamentos 
dos corredores do armazém, os detetores 
sejam instalados de forma a que possam 
detetar o movimento apenas nos locais 
desejados, usando máscaras nos detetores 
ou outras soluções técnicas.
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PD4-M-DALI/DSI-GH-SM, Ref.ª 93015

  	  Detetor de presença DALI para instalação à 
superfície em grandes alturas de montagem

 		  Sensor de luz telescópico externo para 
uma altura de montagem entre 5 e 16 m 
(mecanicamente ajustável) para medir a 
luminância de acordo com a aplicação

 		  Interface DALI / DSI para o Controlo de 
balastros reguláveis digitais como um grupo 
luz de orientação permanente ou limitada 
no tempo

 		  Extensão da área de deteção possível com 
dispositivos escravos

Dados técnicos
		 Tensão:   110 - 240 V AC  

50 / 60 Hz

 		  Consumo de 
energia:  0.9 W

 		 Área de deteção: 360°

 	 Alcance de deteção:   máx. Ø 44 m movi-
mento transversal 
máx. Ø 30 m em 
direção ao detetor

 	 	Grau / classe de 
proteção:  IP54 / II

	 DALI:   até 50 DALI / DSI 
EB

	 	Temporização de 
retardo:    1 min. - 30 minutos

	 	Valor de ajuste de 
brilho:   10 - 2500 Lux

	 Luz de orientação:  5 % - 100 % / 
1 min - 120 min / ∞

	 Medição de luz:  medição de luz mista

PD4-DALISYS-GH-SM, Ref.ª 93345

 	  Multisensor endereçável DALI para insta-
lação à superfície em grandes alturas de 
montagem

 		 	Sensor de luz telescópico externo para 
uma altura de montagem entre 5 e 16 m 
(mecanicamente ajustável) para medir a 
luminância de acordo com a aplicação

 		 	Integração perfeita no sistema integrado 
DALISYS da gama LUXOMAT®net da B.E.G. 

 		  LED de localização individual e potente 
para um comissionamento rápido e seguro

	 	Luz Guiada, Soft-Start PLUS, luz de orien-
tação PLUS

 	 	O leque completo das funções só é ativável 
usando acessórios do sistema integrado 
DALISYS da gama LUXOMAT®net da B.E.G.

Dados técnicos
		 Tensão:  Typ. 16 V DC (DALI)

 		 Nominal current: 7 mA 

 		 Área de deteção: 360°

 	 Alcance de deteção:   máx. Ø 44 m movi-
mento transversal

    máx. Ø 30 m em 
direção ao detetor

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP54 / II

	 	Temporização de 
retardo:  1 s - 120 min

	 Luz de orientação:  5 % - 100 % / 
   1 min - 120 min / ∞
	 	Valor de ajuste de 

brilho:  10 - 2500 Lux

PD4-DALI-2-BMS-GH-SM, Ref.ª 93025

 	 	Multisensor endereçável DALI para insta-
lação à superfície em grandes alturas de 
montagem

  		 	Sensor de luz telescópico externo para 
uma altura de montagem entre 5 e 16 m 
(mecanicamente ajustável) para medir a 
luminância de acordo com a aplicação

 		  LED de localização individual e potente 
para um comissionamento rápido e seguro

	 	Endereçável e funcional em conformidade 
com a norma IEC 62386 Parte 103 (dispo-
sitivo de Controlo)

	 	O nível 0 fornece informações no bus DALI 
relativas à ocupação da sala e deteção de 
movimento de acordo com a IEC 62386 
Parte 303 

	  O nível 1 fornece no bus DALI valores de 
luminosidade em LUX de acordo com IEC 
62386 parte 304 no bus DALI

Dados técnicos
		 Tensão:  Typ. 16 V DC (DALI)

 		 Nominal current: 7 mA 

 		 Área de deteção: 360°

 	 	Alcance de 
deteção:    máx. Ø 44 m movi-

mento transversal 
máx. Ø 30 m em 
direção ao detetor

 	 	Grau / classe de 
proteção:  IP54 / II

	 Valor de ajuste de 
 brilho:   10 - 2500 Lux

Detetores de presença especiais e multisensores para montagem 
a grandes alturas

5 m

10 m

16 m
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DALISYS – Controlo Inteligente da Iluminação e mais 

O que é o DALISYS?

O DALISYS é um inovador sistema de bus 
para controlo de iluminação baseado no 
protocolo DALI, equivalente em flexibilida-
de e funcionalidade ao KNX mas mais econó-
mico, mais simples e fiável em operação. A 
nossa vasta gama de detetores de presença 
DALISYS oferece o detetor certo para apli-
cações em todos os tipos de edifícios, desde 
salas simples a armazéns de grande altura. 
O DALISYS está aberto a outros sistemas de 
automação de edifícios através de BACnet / IP.

Qual é a diferença entre DALISYS e outro 
sistema DALI?

A inteligência distribuída. Enquanto outros 
sistemas geralmente usam sensores sim-
ples que precisam de outros controladores, 
os sensores multimaster da B.E.G. podem 
controlar as luminárias DALI e outros atua-
dores graças à sua própria inteligência. O 
controlo descentralizado do DALISYS me-
lhora a estabilidade do sistema e simplifica 
consideravelmente a configuração.

O que DALISYS oferece?

Independentemente do tamanho do pro-
jeto, o DALISYS pode assumir o Controlo 
total da iluminação DALI.

Ele fornece:

  Módulos de relés para operação de per-
sianas

  Módulos de relés para controlo de 
AVAC em função da presença de pes-
soas

  Controlo da iluminação de emergência 
DALI via DALISYS

  Servidor de visualização DALISYS 
“ViStation”

O que o software oferece?

  Luz Guiada Plus => nunca foi tão fácil 
realizar um passo à frente no controlo da 
iluminação através de vários loops DALI

  Funções abrangentes de gestão e conforto 
com o router DALI

 Função de calendário

 Monitorização de energia

 Serviços de mensagens

e muito mais (veja página 21 / uma visão geral 
de todas as funções)

É oferecido suporte durante a realização de 
um projeto DALISYS?

 departamento de projetos da B.E.G. e o seu 
experiente serviço de integração DALISYS 
oferecem assistência e suporte desde a pri-
meira ideia, passando pelo processo de pro-
jeto, até ao comissionamento e a aceitação 
final.

Exemplo da função Guided Light PLUS
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Ao entrar na escada no andar de baixo, imediatamente, os grupos 
1 e 2 ativam a iluminação no nível principal e o grupo 3 ativa a ilu-
minação de orientação. Enquanto a escada está a ser usada, a luz 
principal está sempre acesa no andar onde o utilizador está e nos 
pisos diretamente acima e abaixo. Dois andares acima e abaixo, 
a iluminação de orientação também está acesa, mas no nível de 
orientação. Assim que o utilizador deixou a escada no quarto an-
dar, os grupos desligam-se em sequência.
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Exemplo de instalação - solução para múltiplas 
salas

Esta solução é ideal para pequenos edifí-
cios, armazéns, escritórios em open-space, 
escritórios de vários andares, escadas, etc., 
com requisitos simples ou complexos para 
um Controlo de iluminação moderno. O co-
missionamento é executado com uma ferra-
menta de PC intuitiva (Windows) através da 
fonte de alimentação DALI instalada em ca-
lha DIN com interface USB integrada. Desta 
forma, usando um interface de utilizador 
adequado pode, com um laptop pode confi-
gurar o endereçamento de até 64 dispositi-
vos DALI, formar até 16 grupos e configurar 
até 16 cenários.

Nesta solução, a função „Luz Guiada“ pode 
ser usada para sincronizar a deteção de mo-
vimento através de grupos.

A fonte de alimentação DALI de 210 mA de 
alto desempenho pode alimentar o bus DALI 
de dispositivos de iluminação de qualquer 
fabricante, módulos de relés da B.E.G., mul-
tisensores B.E.G. e módulos de entrada para 
botões de pressão B.E.G. 

Exemplo de instalação - solução para grandes 
edifícios

Com até 100 routers DALI cada um com 4 
interfaces USB integradas, na prática, 400 
linhas DALI interligadas podem ser configu-
radas numa rede local (LAN / Ethernet). A 
grande vantagem desta solução é, em primeiro 
lugar, permitir a gestão central de todo o 
sistema de controlo de iluminação descen-
tralizado - incluindo o sistema de iluminação 
de emergência - num ou mais edifícios. Em 
segundo lugar, o Controlo de iluminação pode 
ser automatizado tendo por base a função de 
calendário, e os processos de manutenção 
podem ser simplificados graças ao sistema 
de relatório de manutenção por e-mail - por 
exemplo com reporte de falha de lâmpadas.

Além disso, a função “Guided Light PLUS” 
está disponível entre linhas do mesmo Rou-
ter DALI e entre linhas de diferentes Rou-
ters DALI, pode sincronizar o Controlo de 
iluminação acionado pela deteção de movi-
mento não apenas entre grupos, mas tam-
bém entre as diversas outras linhas DALI, o 
que significa que não há mais limites para o 
Controlo de iluminação proativo e orientado 
para as pessoas.

A opção livre de preocupações

Vários componentes do DALISYS podem 
ser pré-montados e pré-instalados pela 
B.E.G. num quadro elétrico. O instalador só 
precisa ligar a entrada de e saída de cabos 
num bloco de terminais devidamente eti-
quetado.

O DALISYS oferece uma ampla varieda-
de de opções para combinar dispositivos 
e funções, que podem ser selecionadas e 
configuradas de acordo com às necessida-
des locais do edifício em causa. A B.E.G. irá 
planificar consigo, a solução perfeita para o 
seu projeto. Se nos informar sobre as suas 
necessidades, os nossos especialistas po-
dem planear uma configuração DALISYS 
adequada e inserida nos seus ficheiros CAD. 
Desde o primeiro desenho até ao comissio-
namento, estaremos ao seu lado ajudando 
a alcançar nosso objetivo comum: a satisfa-
ção dos nossos clientes.

DALISYS – Gestão avançada de iluminação para todo o tipo de edifícios
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Você está interessado no DALISYS? 

Estamos disponíveis para o auxiliar no 
seu projeto:

Telefone: +351 / 21 414 73 05 
Internet: www.beg-luxomat.com
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The ViStation – Supervisão geral do funcionamento

A solução de visualização B.E.G. para o sis-
tema DALISYS disponibiliza exatamente a 
informação necessária para a gestão dos 
sistemas de iluminação de todas as aplica-
ções.

Usando os seus planos, gráficos, fotos ou 
desenhos, produziremos uma visualização à 
sua medida. Todas as luminárias, multisen-
sores e outros componentes relevantes do 
DALISYS são registados na fábrica e o clien-
te final recebe uma visualização pronta para 
ser utilizada com um display informativo 
que permite também a intervenção manual. 
A interface Web independente da platafor-
ma: PC, tablets ou smartphones permite vá-
rios cenários de utilização. A gestão dos di-
versos utilizadores e respetivas permissões 
ocorre de forma centralizada no software 
ViStation, e tanto o integrador de sistemas 
como o cliente final podem atribuir um nú-
mero praticamente ilimitado de utilizadores 
e funções.

Mostra de ime-
diato luminárias 
avariadas 

Monitorização das 
condições de ilu-
minação em tempo 
real

O estado de iluminação das salas também 
pode ser monitorizado independentemente 
da iluminação. Mesmo que a iluminação 
esteja desligada pode ser mostrada a 
presença de pessoas nas salas.

Dependendo das permissões, a iluminação 
pode ser controlada manualmente em todo 
o edifício, por exemplo.

O ViStation proporciona um excelente nível 
de gestão de utilizadores com diferentes 
papeis.

Ou os utilizadores podem ter permissões 
apenas para „suas“ salas ou outras salas 
aprovadas.
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Características

		Estrutura modular multimestre, em rede

		Combina numa plataforma, a gestão 
de iluminação normal e de emergência, 
controlo de persianas e funções de 
AVAC

		Controlo descentralizado com inteligên-
cia distribuída, para um elevado nível de 
fiabilidade operacional e continuidade 
de serviço

		Os multisensores B.E.G. não precisam 
de alimentação para além do bus DALI, e 
são mestre e escravo na mesma unidade 

		Visualização e funções centrais disponí-
veis sem um BMS de alto nível

	 Ligação a sistemas de BMS disponível 
através de BACnet

		Planeamento, comissionamento e ma-
nutenção pela B.E.G.

Funções

	Controlo de cenários

		Controlo da iluminação e AVAC em 
função da presença

	 Regulação constante de iluminação em 
função da contribuição da iluminação 
natural

	Luz de Orientação PLUS

	Arranque suave PLUS

		Gestão da iluminação de emergência, 
incluindo autoteste e relatório

	Controlo de persianas

	Guided Light PLUS

	Sensor extraplano disponível (PD11)

	 Funções centrais: relatórios de manu-
tenção por e-mail, função calendário, 
monitorização de energia

	 ViSTATION - visualização com gestão de 
utilizadores e terminais de utilizadores 
virtuais

	Interface BACnet

DALISYS – visão geral de todos os recursos

DALI

PD11-FLAT

Iluminação de 
emergência 

DALI da B.E.G.

ViSTATION

Fonte de alimen-
tação DALI com 
interface USB

PD4-C-FC

PD4-FC

PD4-SM LC-plus

 

LAN/HTTP

Módulo de 
relé

Módulo de botão 
de 4 vias

PICO-DALISYS

PD4-GH-SM

Iluminação DALI

Router com 
4x interfaces 

USB
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SAFETYLUX®  LED – 
Iluminação de emergência usando a mais recente tecnologia Bus DALI 

A nova geração de iluminação de emergência 
Safetylux foi desenvolvida pela B.E.G. espe-
cialistas em iluminação. O resultado é uma 
iluminação LED muito brilhante e uniforme da 
simbologia das rotas de fuga/saída.

Os novos componentes eletrónicos e de soft-
ware fornecem agora uma ampla e extensa 
lista de funções, incluindo a função de teste 
automático integrado.

Um destaque especial é a variedade de opções 
de manutenção muito pratico em iluminação 
de emergência.

Configurações, resultados de testes e falhas 
podem ser lidos rapidamente nas luminárias 
de emergência através de LEDs ou recorrendo 
à App bidirecional para smartphone disponibi-
lizada pela BEG. Entre outras coisas, a aplicação 
disponibiliza os últimos resultados de testes, 
a versão e referência do artigo.

Da mesma forma, muitas configurações, como 
o horário dos testes automáticos, podem ser 
configuradas.

Tudo isto torna muito mais fácil cumprir as 
obrigações de inspeção e documentação le-
galmente exigidas, em especial em pequenas 
propriedades sem sistema bus de iluminação 
de emergência.

LED
  Tecnologia de poupança de 

energia
  Longa duração / sem 

substituição da lâmpada
  Produção amiga do ambiente
  Muito boa iluminação

Test
Self   Autoteste automático

  Nenhum exame manual 
necessário

  Somente inspeção mensal e 
visual

  Ótima economia de tempo e 
custo

  Autoteste automático
  Nenhum exame manual 

necessário
  Somente inspeção mensal e 

visual
  Ótima economia de tempo e 

custo com DALI

DALI

  Monitorização por Bus DALI 
  Com DALISYS da B.E.G. 

monitorização da iluminação 
de emergência, da iluminação 
normal e dos dispositivos 
DALISYS da B.E.G. como por 
exemplo multisensores

 Sem Controlo visual
  Controlo mensal no PC ou 

smartphone incluindo geração 
de automática documentação 

Gestão central de iluminação de emergência 
com DALISYS

Todas as luzes de emergência de teto / parede 
estão disponíveis opcionalmente com interface 
DALI. Estes podem ser usados para integrar as 
luzes de emergência no sistema DALISYS da 
B.E.G. O difícil comissionamento da iluminação 
de emergência DALI é resolvido de forma muito 
simples, porque o endereço DALI da luz de 
emergência pode ser lido através do aplicativo 
de controle remoto.

Os estados de todas as luminárias de emergên-
cia do sistema podem ser convenientemente 
exibidos no PC, tablet ou smartphone através 
de interface web e os resultados dos testes 
(executados automaticamente) podem ser 
visualizados e arquivados como arquivos PDF. 
Os períodos de teste podem ser definidos no 
sistema, de modo que, por exemplo, os testes 
de rotina ocorram automaticamente fora dos 
horários normais de funcionamento do edifício.
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SAFETYLUX®  LED – Em resumo todas as funcionalidades

SAFETYLUX® Diamant DT32 LED

	 		Luminária LED com símbolo de fuga com 
bateria única

 	 	Invólucro de alumínio fino

 	 	Pictograma com iluminação muito bri-
lhante e uniforme

 	 		Controlo remoto bidirecional com aplica-
ção para smartphone da B.E.G.

 	 	Autoteste automático com dois LEDs de 
estado coloridos

 	    Opcionalmente com monitorização 
central DALISYS da B.E.G.

Dados técnicos

 	 	Alcance de 
visibilidade:  32 m

 	 		Fonte de luz: placa LED 12 x 0,5 W

 	 	Bateria:  NiMh 3.6 V  

 	 		Autonomia:   3 h luz de 
emergência 

  	 			Grau / classe de 
proteção:  IP20 / II 

 	 		Montagem:   montagem em teto 
falso

 	 			Corpo:   perfil de alumínio 
Painéis laterais, 
Resistente a UV poli-
carbonato, branco

DT32 / 6 / 3SC-LED 1207

356 x 50 x 281 mm,  
autoteste automático

DT32 / 6 / 3DALI-LED 1210

356 x 50 x 281 mm, DALI

SAFETYLUX® Classic-2DN LED

 	 	Luminária LED com símbolo de saída 
com bateria única

 	 	Caixa de plástico robusta IP54

 	 	Pictograma com iluminação muito 
brilhante e uniforme

	 		Controlo remoto bidirecional com a 
aplicação para smartphone da B.E.G.

 	 	Autoteste automático com dois LEDs de 
estado coloridos

 	  Opcionalmente com monitorização 
central DALISYS da B.E.G.

  Dados técnicos

	 	Alcance de 
visibilidade:  14 / 32 m

 	 	Fonte de luz: placa LED 12 x 0,5 W

 	 	Bateria:  NiMh 3.6 V  

 	 		Autonomia:   3 h luz de 
emergência  

 	 	Grau / classe de 
proteção:  IP54 / II 

 	 	Montagem:   em parede ou no 
teto falso

 	 Corpo:   resistente aos raios 
UV policarbonato, 
branco

2DN14 / 6 / 3SC-LED 1200

359 x 90 x 105 mm,  
autoteste automático

2DN14 / 6 / 3DALI-LED 1201

359 x 90 x 105 mm, DALI

2DN32 / 6 / 3SC-LED 1206

359 x 90 x 215 mm,  
autoteste automático

2DN32 / 6 / 3DALI-LED 1215

359 x 90 x 215 mm, DALI

DATA CONTROL N

	 	Unidade de Controlo central para luminárias 
de emergência com interface através de 
bus DALI

	 	Router DALISYS com servidor web inte-
grado

 	 	Fonte de alimentação DALI com con-
trolador de aplicação integrado para 
endereçamento

 	 	Monitorização e configuração centralizada 
das luminárias de emergência

 	 	Criação automática de relatórios de testes 
padronizados

 	 	Operável através de navegadores Web 

compatíveis a partir de qualquer dispositivo 
terminal: PC, tablet ou smartphone

Dados técnicos

  		 Tensão:   230 V AC -15 %, +10 % 
50 / 60 Hz 

		 Tensão de saída: 16 V DC  

 	 Corrente:   máx. 210 mA

 	 	Consumo de 
energia:   máx. 10 W

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP65 / II

	 Parametrização:  aplicação Web em 
B.E.G. Router DALI 

DATA CONTROL N 93805

295 x 129 x 333 mm
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A Série HF - a nova geração de detetores de radar (HF)

Os detetores de presença de radar HF podem 
funcionar através de muitos materiais, como 
madeira, paredes divisórias e vidro, e podem 
por isso, ser instalados ocultos em luminárias 
ou encastrados.

Para possibilitar o Controlo de iluminação em 
função da luz do dia, a B.E.G. montou sensores 
de luz nos novos detetores de radar HF-MD3 
e HF-MD4.

Os sensores de luz externos (opcionais no 
HFMD3) podem ser perfeitamente posiciona-
dos (por exemplo, em cima do posto de traba-
lho, onde a luz é mais necessária), enquanto 
a unidade de potência pode ser posicionada 
perto das luminárias, por exemplo. Além de 
um sensor de luz externo, o HF-MD4 também 
possui o sensor de radar HF externo, que pode, 
por exemplo, ser colocado de forma invisível 
na caixa de derivação junto à porta

Mas o uso da tecnologia de radar HF também 
pode ser útil na habitual deteção de presença 
montada no teto. As vantagens sobre os dispo-
sitivos infravermelhos passivos habitualmente 
usados são especialmente evidentes em áreas 
de corredores, já que o sensor de alta frequência 
é particularmente sensível aos movimentos. 
A B.E.G. desenvolveu o detetor de presença 
HF-MD6-C especialmente para este fim. Ele 
usa dois módulos de radar HF, cada um mo-
nitorizando metade do corredor, garantindo 
assim a deteção de movimento ideal. Todas 
as configurações necessárias podem ser feitas 
confortavelmente sem subir ao teto usando a 
aplicação para smartphone da B.E.G.

A nova gama é completada pelo detetor de 
presença para montagem no teto HF-MD5. Este 
é particularmente adequado para casos em que 
o posicionamento do sensor não permite uma 
linha direta de visão devido a vigas, paredes 
divisórias ou mudanças de nível.

Nas altas temperaturas ambiente das cozi-
nhas e piscinas, os detetores de alta frequên-
cia apresentam melhor desempenho que os 
detetores baseados na tecnologia PIR.

Os detetores de radar  HF também têm suas 
vantagens em salas frias e data centers. Em 
salas frias, as pessoas geralmente estão 
agasalhadas logo não há fonte de calor 
suficiente para a deteção.

Os detetores de radar HF podem ser instala-
dos quase invisivelmente, oferecendo assim 
uma boa proteção contra vandalismo.



25LUXOMAT® 

Regulação da iluminação em função da luminosidade, 
mesmo com montagem encastrada 

HF-MD3

  		 Sensor de luz integrado 

 		 	Configuração via Potenciómetro no 
dispositivo

 		  Sensor de luz externo opcional vendido 
separadamente

 	 	Com sensor de luz opcional, também é 
compatível com controlo remoto, usando 
a aplicação B.E.G. para smartphone

Dados técnicos 

		 Tensão:    110-240 V AC, 
50/60 Hz

 		 Área de deteção:  360° 

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP20 / II

 		 Temperatura ambiente:  -15°C − +50°C 

		 	Dimensões:    121 x 40 x 26 mm

HF-MD4

		 	Alinhamento ideal e individual usando 
sensor de luz externo e sensor de radar 
HF externo

 		 	Ligação rápida do elemento de potência 
com sensor de luz e sensor de radar 
usando fichas de ligação

 		 	Programação pratica usando a aplicação 
B.E.G. para smartphone

Dados técnicos 

		 Tensão:    110-240 V AC, 
50/60 Hz

 		 Área de deteção:  360° 

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP20 / II

 		 Temperatura ambiente:  -15°C − +50°C 

		 	Dimensões:    121 x 40 x 60 mm 

HF-MD5

 		 Área de deteção redonda

 		 Faixa de deteção ajustável em cinco passos

 	 	 Disponível para instalação em tetos falsos 
e para montagem em superfície

	 Configurações via App

	 	 Configurações de fábrica 500 Lux, 10 min.

Dados técnicos 

		 Tensão:    110-240 VAC, 
50/60 Hz

 		 Área de deteção:  Ø 12 m

	 	Altura de montagem 
recomendada: 2.5 m

	 	Grau / classe de 
proteção: IP20 / II

	 	Valor limite de 
acendimento: 10 - 2000 Lux

 		 Temperatura ambiente:  -15°C − +50°C 

		 	Capacidade de 
comutação:    2300 W, 

cos phi = 1 

HF-MD6-C

 		 Área de deteção Oval

 		 Faixa de deteção ajustável em cinco passos

 	 	 Disponível para instalação em tetos falsos 
e para montagem em superfície

	 	 Configurações via App

	 	 Configurações de fábrica 500 Lux, 10 min.

Dados técnicos 

		 Tensão:    110-240 VAC, 
50/60 Hz

 		 Área de deteção:   Ø 20 m

	 	Altura de montagem 
recomendada: 2.5 m

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP20 / II

	 	Valor limite de 
acendimento: 10 - 2000 Lux

 		 Temperatura ambiente:  -15°C − +50°C 

		 	Capacidade de 
comutação:    2300 W, 

cos phi = 1 
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A série AL - luminárias extremamente 
planas com ampla distribuição de luz

RG0 SEGURANÇA
FOTOBIOLÓGICA 
IEC62471

DE ACORDO COM
OS PADRÕES
IEC60598-1
IEC60598-2-1

L80B30
>40,000

HORA

As luminárias para montagem de superfície AL8 
e AL12 da B.E.G. oferecem um design atraente 
em combinação com a moderna tecnologia 
LED. O robusto difusor de policarbonato plano 
garante uma distribuição de luz uniforme em 
toda a sala muito confortável à vista.

Os económicos LEDs de qualidade premium, 
com driver regulável asseguram elevada lu-
minosidade com baixo consumo de energia. 
A ampla distribuição de luz de 120 ° garante 
a iluminação de uma grande superfície.  Os 
LED de qualidade premium de alta eficiência 
garantem uma vida útil de 40000 horas e 
produzindo elevada luminosidade para um 
baixo consumo de energia.

Aplicações típicas:

Escadas, corredores, caves, garagens, armazéns 
e todas as áreas internas e externas nas quais 
a iluminação económica de baixo consumo de 
energia é necessária

AL8-25-300-LEDN-HF com detetor 
de radar (HF)

  	 	Altura à superfície de apenas 48 mm, 
difusor plano de design moderno  

 		 	Corpo em policarbonato robusto com 
elevado grau de proteção contra incên-
dio (V0). .

 		 	Detetor de radar integrado (HF), não 
visível externamente, com ampla faixa 
de deteção

 	 	Comutadores DIP para definir o tempo 
de funcionamento, o limite de luminosi-
dade para ativação e a sensibilidade do 
sensor

 		 	Vida útil mais de 40000 horas

 		 	Montagem simples com suporte de 
montagem separado

		 	Anel de proteção contra vandalismo 
disponível como acessório

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3 874

2,0 6,1 219

3,0 9,1 97

4,0 12,2 55

5,0 15,2 35
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113,4°
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AL8 e AL12

Dados técnicos

		 Tensão:  200 – 240 V AC, 50 Hz

 		 	Consumo de 
energia:  25 W

 		 	Fluxo luminoso:  2000 lm / 2100 lm / 
2120 lm

 	 	Intensidade 
luminosa:   3000 K / 4000 K / 

5700 K

 		 	Índice de reprodução 
de cor:  > CRI 80  

 		 Dimensões:   Ø 300 x 40 mm

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP54 / II

 		 	Proteção contra 
impactos:   IK08 (5.0 Joule)

	 	Fotobiológico 
segurança:  RG0

AL8-25-300-LED-3C 

 	 	Altura à superfície de apenas 40 mm, 
difusor plano de design moderno

 		 		Corpo em policarbonato robusto com 
elevado grau de proteção contra incên-
dio (V0). 

 		 	3 temperaturas de cor branco, seleção entre 
branco quente, branco neutro e branco frio.

 		 Vida útil mais de 40000 horas

 	 	Montagem simples com suporte de mon-
tagem separado

 		 	Anel de proteção contra vandalismo dis-
ponível como acessório

AL8-25-300-LED-3C-HF 

 	 	Altura á superfície de apenas 48 mm, 
difusor plano de design moderno

 		 	Corpo em policarbonato robusto com 
elevado grau de proteção contra incên-
dio (V0). 

 		 		3 temperaturas de cor branco, seleção entre 
branco quente, branco neutro e branco frio.

 		  Detetor de radar (HF) integrado, não visível 
externamente, com ampla faixa de deteção

	 	Comutadores DIP para definir o tempo de 
funcionamento, o limite de luminosidade 
para ativação e a sensibilidade do sensor

 	 Vida útil mais de 40000 horas

 		 	Montagem simples com suporte de mon-
tagem separado

		  Anel de proteção contra vandalismo dis-
ponível como acessório

Dados técnicos

		 Tensão:  200 – 240 V AC, 50 Hz

 		 	Consumo de 
energia:  25 W

 		 	Fluxo luminoso:  2000 lm / 2100 lm / 
2120 lm

 	 	Intensidade 
luminosa:   3000 K / 4000 K / 

5700 K

 		 	Índice de reprodução 
de cor:  > CRI 80  

 		 Dimensões:   300 x 300 x 40 mm

	 	Grau / classe de 
proteção:  IP54 / II

 		 	Proteção contra 
impactos:   IK08 (5.0 Joule)

	 	Fotobiológico 
segurança:  RG0

AL12-25-300-LED-3C 

 	 	Altura á superfície de apenas 40 mm, 
difusor plano de design moderno

 		 		Corpo em policarbonato robusto com 
elevado grau de proteção contra incên-
dio (V0). 

 		 	3 temperaturas de cor branco, seleção entre 
branco quente, branco neutro e branco frio. 

 		 Vida útil mais de 40000 horas

 	 	Montagem simples com suporte de mon-
tagem separado

AL12-25-300-LED-3C-HF 

	 	Altura à superfície de apenas 48 mm, 
difusor plano para design moderno

 		 	Corpo em policarbonato robusto com ele-
vado grau de proteção contra incêndio (V0). 

 		 	3 temperaturas de cor branco, seleção entre 
branco quente, branco neutro e branco frio.

 		  Detetor de radar (HF) integrado, não visível 
externamente, com ampla faixa de deteção

	  Comutadores DIP para definir o tempo de 
funcionamento, o limite de luminosidade 
para ativação e a sensibilidade do sensor

 	 Vida útil mais de 40000 horas

 		  Montagem simples com suporte de mon-
tagem separado
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RC-plus next N – a nova categoria premium

A nova família de produtos RC-plus-next-N, 
como os seus antecessores, abrange todos 
os casos típicos de uso com três áreas de de-
teção de 130 °, 230 ° e 280 ° e apresentam-se 
com acabamento nas conhecidas cores bran-
co, preto, castanho e aço inoxidável.

Todos os detetores podem ser montados em 
parede, de canto ou no teto, usando o prá-
tico mecanismo giratório. E, claro, apesar do 
facelift, os novos detetores são compatíveis 
com o bem conhecido sistema de ligadores 
B.E.G. RC-plus e RCplus-next, que venderam 
milhões ao longo de seus 20 anos de história. 
O ligador “push” por mão única garante uma 
montagem simples.

Como novas funcionalidades destacam-se os 
sensores digitais, que podem ser ajustados 
por controlo remoto, são algumas dos novos 
recursos introduzidos.

A qualidade de deteção foi novamente me-
lhorada e agora oferece uma faixa de tempe-
ratura estabilizada de até 20 m.

O sensor ótico esférico giratório e a capaci-
dade de ajustar mecanicamente a faixa de 
cada sensor separadamente significa que, 
exclusivamente neste formato, o detetor de 
movimento pode ser ajustado à geometria 
do espaço.

Os detetores RC-Plus next N da B.E.G. não 
necessitam dum ligador adicional, por exem-
plo, para olhar diagonalmente para baixo. Tal 
como antes, todas as configurações e pro-
gramações, como o interruptor fotoelétrico 
ou a função de férias e conforto, podem ser 
configuradas por controlo remoto ou através 
da App B.E.G. .

Com uma entrada para botão de pressão 
convencional, o novo detetor pode ser ligado 
e desligado. Uma maneira prática de alterar 
manualmente o estado do detetor. Após o 
tempo de funcionamento expirar, o detetor 
volta ao modo automático.

   Detetor de movimento com área de 
deteção de 130°, 230° ou 280° e zona 
anti vandalismo

  Cabeça ajustável

   Ajuste mecânico da faixa de cobertura 
no sensor.

   Sensores digitais e algoritmos melho-
rados

   Instalação simples com ligador de 
encaixe

  Montagem de parede, teto ou canto

   Funcionamento imediato com configu-
rações de fábrica

   Funções adicionais podem ser confi-
guradas usando o Controlo remoto 
opcional

   Remotamente comutável com botão 
convencional ou comutador
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Funções e Direção

A

B

D

B

E

C

Movendo a cabeça ajustável em diferentes direções, a área de deteção pode 
ser perfeitamente ajustada. O detetor também pode ser montado no teto, gi-
rando o corpo 90º.

± 10°  ± 90°  ± 90°

A Cortinas para bloquear áreas de deteção indesejadas

B
Ajuste mecânico do alcance de deteção, individualmente por 
cada sensor

C Caixa de ligação rápida com 1 mão

D Potenciómetros para ajuste do tempo de funcionamento e 
limite de iluminação para ativação

E 360 ° zona anti-intrusão, pode ser desligado por controlo 
remoto

- 10° para +45°

A alcance de deteção pode ser ajustado com precisão pelo ajuste 
mecânico individual de cada sensor. Um sensor no modelo de 130 °, 
dois no modelo de 230 ° e três no modelo de 280 ° podem ser ajustados 
independentemente um do outro.

Ajuste do alcance e ângulo de deteção

Máscaras móveis

+
Alcance 
máximo

–
Alcance 
mínimo +–
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Dados técnicos

  Tensão:  110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 
(disponível com outras tensões por encomenda)

  Consumo de energia: aprox. 0.5 W

   Altura de montagem 
recomendada:  2.5 m

  Dimensões:   121 x 71 x 85 mm 

  Avaliação / classe de 
proteção:   IP54 / Classe II 

  Temperatura 
ambiente:   -25 ° C a 50 ° C

   Caixa:    Policarbonato, resistente a UV 

   Potência de 
comutação:    3000 W, cos phi = 1 

1500 VA, cos phi = 0,5 
LED de 300 W

  corrente de pico max. Ip (20ms) = 165 A (200 μs) = 800 A

   Tipo de contato:   1x Micro contato, NA com contato 
pré-estabelecido de tungsténio

  Tempo de 
funcionamento:  15 seg - 16 min, impulso

   Valor limite de 
acendimento:  2 - 2000 Lux 

RC-plus next – Potenciómetros e opções de montagem

Potenciómetro

Montagem na parede Montagem no teto
Montagem de 
canto externo

branco
RC-plus next N 130/230/280 

Ref.ª: 93321/93331/93341 

preto
RC-plus next N 130/230/280

Ref.ª: 93323/93333/93343

castanho 
RC-plus next N 130/230/280

Ref.ª:93324/93334/93344

prata
RC-plus next N 230

 Ref.ª: 93346

Entrada de cabos por cima, 
por baixo ou atrás 

a  Alcance   b  Tempo de funcionamento   c  Limite luminosidade  
  LED

RC-plus next N 130° RC-plus next N 230° RC-plus next N  280°

b
b

b c
a

c
c

a a

a a

a
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SAFETYLUX® Portable LED – Segurança portátil

  Lanterna de segurança de mão a LED’s

 	   A cabeça luminosa pode ser rodada 120 ° 
na vertical

 	   Foco LED extremamente potente com um 
alcance de feixe até 150 m (> 1 lx)

     Bateria amiga do ambiente de NiMH com 
proteção contra descargas

  Carregador integrado no projetor

Dados técnicos

  Projetor de 
iluminação:    Potente LED de 

10W com refletor 

  Luz ambiente / 
intermitente:  placa LED 10 x 0,25 W

	 Alcance:  ≈150 m (>1 Lux)

  Bateria:  NiMh 4.8 V 

  Autonomia:   3 h luz da cabeça, 
12 h luz secundária

   Dimensões:  166 x 125 x 252 mm

   Temperatura 
ambiente:  0 ° C a +35 ° C 

 	 	Grau / classe de 
proteção:  IP44 / II 

 	   Caixa:   Policarbonato resis-
tente a UV, cinza / 
vermelho

O projetor portátil de emergência LED SAFE-
TYLUX® da B.E.G. foi equipado com a moderna 
tecnologia LED. A bateria integrada com prote-
ção contra descargas permite uma operação de 
3 horas da luz principal e operação de 12 horas 
da luz secundária. O carregador está integrado 
diretamente na luminária e o cabo de carrega-
mento também. Se o projetor estiver ligado à 
rede, a luz de emergência é automaticamente 
ativada no modo de operação selecionado, no 
caso de falta de energia.

A cabeça de luz giratória pode ser individual-
mente alinhada de forma que a área necessária 
seja iluminada mesmo quando a luz é desligada.

A lanterna de segurança portátil a LED oferece 
três modos diferentes de operação, que podem 
ser selecionados com a mão de apoio através 
de interruptor na cabeça de luz. Isto torna a 
luminária ideal para a maioria das situações 
de trabalho e de emergência.

Com o extremamente potente projetor LED 
de 10 watts, grandes distâncias de até 150 
m podem ser especificamente iluminadas. A 
iluminação uniforme de espaços ou de áreas 
maiores é realizada por um anel de LED’s. Para 
sinalizar pontos de perigo à distancia, o anel 
de LED’s tem uma função de luz intermitente.

Opcionalmente, um conjunto de filtros adequa-
do, encontra-se disponível nas cores amarelo / 
vermelho / verde 

SAFETYLUX® Portable LED 93120

166 x 125 x 252 mm, cinza 

SAFETYLUX® Portable LED 93121

166 x 125 x 252 mm, vermelho

125 166
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