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BEWEGINGS- EN  
AANWEZIGHEIDSDETECTIE
ONMISBARE BASIS VOOR ENERGIE-EFFICIËNTIE EN COMFORT IN WONINGEN



WEGWIJS IN BEWEGINGS- EN AANWEZIGHEIDSDETECTIE

Verlichting zonder sturing op basis van bewegings- of aanwezigheidsdetectie, 

het is eigenlijk ondenkbaar geworden. Zowel in woningen, (commerciële) 

gebouwen en opslagplaatsen betekent de installatie van bewegings- en/ 

of aanwezigheidsmelders een meerwaarde op het gebied van comfort 

en energie-efficiëntie. Maar wat is het verschil tussen bewegings- en 

aanwezigheidsdetectie? En wat zijn de meest geschikte melders voor diverse 

toepassingen? Cebeo en B.E.G. Luxomat maken u in deze folder graag 

wegwijs en schetsen u een overzicht van een reeks topproducten.

EVENVEEL LICHT MET MINDER ENERGIE

Bewegings- en aanwezigheidsdetectie levert een niet te onderschatten bijdra-

ge tot energie-efficiëntie. Tijdens de zomer bijvoorbeeld is het daglicht goed 

voor 80% van de verlichting in heel wat kantoorruimtes. Toch blijft de verlichting 

in deze kantoren heel vaak op volle sterkte ingeschakeld, terwijl dit slechts 20% 

hoeft te zijn… De potentiële energiebesparingen dankzij detectie en lichtmeting 

zijn dus enorm. Bovendien boeten de gebruikers niet in aan lichtcomfort. 

Ook voor andere toepassingen betekent de koppeling van verlichting met de-

tectie een hele stap voorwaarts op het vlak van energie-efficiëntie. In woningen 

bijvoorbeeld zijn er tal van toepassingen zowel binnen als buiten, die bijdragen 

tot een lager energieverbruik en verhoging van het comfort. In industriële maga-

zijnen is detectie de aangewezen oplossing om de verlichting alleen daar te 

laten branden waar het nodig is. 

Aangezien het bewustzijn rond energie-efficiëntie bij zowel particulieren als 

bedrijven de jongste jaren heel sterk is toegenomen, is het belang van detectie 

in gelijke mate gestegen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN BEWEGINGS-  
EN EEN AANWEZIGHEIDSMELDER?

BASISPRINCIPE

Het basisprincipe van bewegings- en aanwezigheidsdetectie is hetzelfde: 

de sensor van beide melders registreert de beweging van infraroodstralen.

De melder verdeelt de ruimte binnen zijn bereik in segmenten. Wanneer een 

infraroodbron zich van het ene naar het andere segment verplaatst, is er een 

beweging en zal de 

melder de verlichting in-

schakelen in functie van 

het aanwezige daglicht.

BEWEGINGSMELDERS

Dit zijn de meest eenvoudige toestellen. Bij de detectie van beweging voert 

de melder één lichtmeting uit op het moment van de detectie van de eerste 

beweging. Op basis van de ingestelde luxwaarde, wordt de verlichting al dan 

niet ingeschakeld. Wanneer er geen beweging meer is en na het verstrijken  

van de gekozen nalooptijd, schakelt de melder de verlichting uit. Ze zijn 

eenvoudig aan te sluiten en programmeerbaar via een afstandsbediening en/

of potentiometers.

AANWEZIGHEIDSMELDERS

Bij deze toestellen is constante lichtmeting ingebouwd. Dit betekent dat de 

combinatie van zowel beweging als de continue meting van het dag/kunstlicht 

bepaalt of de verlichting wordt aangeschakeld. In een ruimte waar beweging is, 

maar ook veel natuurlijke lichtinval, zal de verlichting niet nodeloos aan blijven. 

Vermindert de sterkte van het natuurlijk daglicht, dan zal de verlichting weer 

aangeschakeld worden van zodra er beweging wordt gedetecteerd. 

Met dimbare, 1 – 10V, DALI /DSI en KNX-melders kan je nog meer lichtcomfort 

en energie-efficiëntie creëren. Met deze toestellen is het mogelijk om verlichting 

te dimmen op verschillende niveaus (constante lichtregeling) of bepaalde 

toestellen wel en andere niet aan/uit te schakelen om het gewenste lichtniveau 

te verkrijgen.

Een ander groot voordeel van aanwezigheidsmelders, is dat je een master-sla-

ve combinatie kan creëren. Hierdoor kan je het detectiegebied van een zone 

uitbreiden. Deze werkwijze drukt ook de totale materiaalkost. Ten slotte bieden 

sommige aanwezigheidsmelders nog de mogelijkheid om twee of drie verlich-

tingszones te sturen en beschikken bepaalde toestellen over potentiaalvrije 

contacten (HVAC aansturing) en/of drukknopaansluitingen.

AFWEZIGHEIDSMELDERS

Elke B.E.G. aanwezigheidsmelder kan ingesteld worden als een afwezigheids-

melder. De programmatie van een aanwezigheidsmelder tot een afwezigheids-

melder of halfautomatische melder is een niet te onderschatten troef. Het 

belangrijkste verschil is dat je bij deze toepassing het licht aanschakelt met 

een drukknop. Zo wordt er vermeden dat het licht onbedoeld aanschakelt. 

Wanneer er geen beweging meer is en de nalooptijd is verstreken, dooft de 

verlichting automatisch. Uitschakeling van de verlichting via de drukknop blijft 

steeds mogelijk.

 

B.E.G.

WAT BETEKENT MASTER-SLAVE?

In een ruimte die te groot is voor één detector, kan je gebruik maken van een 

master-slave combinatie. Hierdoor wordt het detectiebereik dus uitgebreid en 

kan bespaard worden op de totale materiaalkost. Maar wat houdt de mas-

ter-slave functie in? 

• De master detector is programmeerbaar

• De master detector stuurt de verlichting, één of meerdere lichtgroepen aan.

• Master-slave configuratie is uitsluitend mogelijk bij aanwezigheidsmelders.

• De slave detector stuurt bij elke bewegingsdetectie een signaal naar de 
master detector en in functie van de instellingen van het mastertoestel zal de 
verlichting ingeschakeld worden.

• Een slave toestel vereist geen programmatie.
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CONVENTIONEEL
WONING  
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PD11-M-1C-FLAT

92583 Aanwezigheidsmelder 360°- 9 m, master, 1-kanaals, vlakke lens, inbouw

RC-PLUS NEXT N

93331 Bewegingsmelder 230°- 20 m, wit

93334 Bewegingsmelder 230°- 20 m, bruin

93333 Bewegingsmelder 230°- 20 m, zwart

93346 Bewegingsmelder 230°- 20 m, zilver

PICO-N-M-1C

93159 Mini-aanwezigheidsmelder 360° - 10 m, master, 1-kanaals, inbouw

PD3N-1C

92190 Bewegingsmelder 360°- 10 m, opbouw

92196 Bewegingsmelder 360°- 10 m, inbouw

LC-CLICK-N

91001 Bewegingsmelder 140°- 12 m, wit

91011 Bewegingsmelder 140°- 12 m, bruin

91021 Bewegingsmelder 140°- 12 m, zwart

INDOOR 180-R

92623 Wandbewegingsmelder 180°- 10 m, compleet, wit

92665 Wandbewegingsmelder 180°- 10 m, sokkel

38947 Indoor 180 adapter, 45x45 mm, wit

GARAGEZOLDER BERGING

LC-CLICK-N
BEWEGINGSMELDER  
VOOR BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 140°
• Detectiebereik: 12 m
• Schakelvermogen: 1000 W
• Wandmontage
• Instelbaar met potentiometers

CARPORTOPRIT TERRAS

RC-PLUS-NEXT N
BEWEGINGSMELDER VOOR  
BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 230°
• Detectiebereik: 20 m
• Schakelvermogen: 3000 W
• Instelbaar met potentiometers, 

afstandsbediening of smartphone  
(a.d.h.v. adapter)

• Wand- en plafondmontage

TOILET

WASPLAATS

PD3N-1C
BEWEGINGSMELDER VOOR 
BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 10 m
• 1 kanaal voor schakelen van verlichting
• Schakelvermogen: 2300 W
• Instelbaar met potentiometers, 

afstandsbediening of smartphone  
(a.d.h.v. adapter)

BADKAMER

PICO-N-M-1C
MINI-AANWEZIGHEIDSMELDER
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 10 m
• 1 kanaal voor schakelen van verlichting
• Schakelvermogen: 2300 W
• Instelbaar met afstandsbediening of 

smartphone (a.d.h.v. adapter)
• Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk 

door middel van slavetoestellen
• Beschermingsgraad IP65:  

geschikt voor vochtige ruimtes

KEUKEN

PD11-M-1C-FLAT
VLAKKE AANWEZIGHEIDSMELDER
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 9 m
• 1 kanaal voor schakelen van verlichting
• Schakelvermogen: 2300 W
• Instelbaar met afstandsbediening of 

smartphone (a.d.h.v. adapter)
• Uitbreiding van het detectiebereik 

mogelijk door middel van 
slavetoestellen

INDOOR 180-R
BEWEGINGSMELDER VOOR 
BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 180°
• Detectiebereik: 10 m
• 1 kanaal voor schakelen van verlichting
• Schakelvermogen: 2300 W
• Instelbaar met potentiometers
• Wandmontage



KNX
WONING  

PD11-KNX-FLAT-ST

93802 KNX aanwezigheidsmelder, Standaard, 9 m, vlakke lens, inbouw

RC-PLUS NEXT N 230 KNX-DX 

93394 KNX bewegingsmelder, Deluxe, 230°, 20 m, wit

93395 KNX bewegingsmelder, Deluxe, 230°, 20 m, zwart

PICO-KNX-DX

92719 KNX mini aanwezigheidsmelder, Deluxe, 10 m, inbouw

PD11-KNX-FLAT-BA

93803 KNX aanwezigheidsmelder, Basic, 9 m, vlakke lens, inbouw

PD2N-KNX-BA

93380 KNX aanwezigheidsmelder, Basic, 10 m, inbouw

93381 KNX aanwezigheidsmelder, Basic, 10 m, verzonken

93307 Opbouwsokkel IP54 (sokkel + verzonken versie = opbouw versie)

GARAGEZOLDER BERGING

PD2N-KNX-BA
AANWEZIGHEIDSMELDER  
VOOR BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 10 m
• 1 kanaal voor schakelen van 

verlichting
• 1 HVAC kanaal 

CARPORTOPRIT TERRAS

RC-PLUS NEXT N 230 KNX-DX
BEWEGINGSMELDER VOOR 
BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 230°
• Detectiebereik: 20 m
• 1 kanaal voor schakelen/regelen van verlichting
• 3 HVAC kanalen 
• Instelbaar als master of slave
• Instelbaar als schemerschakelaar
• Voorzien van richtingsdetectie en 

aanwezigheidssimulatie
• Uitgerust met interne temperatuursensor

TOILETWASPLAATS

PD11-KNX-FLAT-BA
VLAKKE AANWEZIGHEIDSMELDER  
VOOR BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 9 m
• 1 kanaal voor schakelen van verlichting
• 1 HVAC kanaal 

BADKAMER

PICO-KNX-DX
MINI AANWEZIGHEIDSMELDER  
VOOR BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 10 m
• 1 kanaal voor schakelen/regelen van verlichting
• 3 HVAC kanalen 
• Instelbaar als master of slave
• Instelbaar als schemerschakelaar
• Uitgerust met interne temperatuurssensor
• Voorzien van aanwezigheidssimulatie

KEUKEN

PD11-KNX-FLAT-ST
VLAKKE AANWEZIGHEIDSMELDER  
VOOR BINNENTOEPASSINGEN
• Detectiehoek: 360°
• Detectiebereik: 9 m
• 1 kanaal voor schakelen/regelen van 

verlichting
• 3 HVAC kanalen 
• Instelbaar als master of slave
• Instelbaar als schemerschakelaar 

KNX BEWEGINGS- EN AANWEZIGHEIDSMELDERS

KNX bewegings- en aanwezigheidsmelders zijn sensoren, speciaal ontworpen om te functioneren binnen  

een KNX-systeem en hebben het voordeel dat ze heel specifiek afstelbaar zijn op de wensen van de klant.  

Het instellen van deze parameters gebeurt via de ETS-software

BEG KNX DETECTOREN GENERATIE 6

De nieuwe KNX melders van BEG beschikken over zowel een nieuwe hardware als software.

Hardwarematig is er aandacht besteed aan de vormgeving. De inbouwdiepte van  

de nieuwe melders is zeer beperkt. Ze bestaan ook in uitvoeringen met geluidssensor,  

temperatuursensor en leds voor oriëntatie- en nachtverlichting.

Op softwarevlak kan men de bewegingssensoren individueel aansturen in het toestel  

of is er een logicamodule voorzien voor complexe koppelingen.

Om de verschillende specificatiegebieden aan te duiden, zijn de KNX-aanwezigheids-  

en bewegingsmelders van BEG vanaf de zesde generatie onderverdeeld in  

drie varianten met verschillende reeksen functies:

KNX

WAT IS KNX?

KNX is de enige wereldwijde open standaard voor huis- en gebouwenautomatisering. 

Zowel voor ééngezinswoningen als kantoorcomplexen neemt de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van verlichting, verwarming, ventilatie  

en beveiliging toe. Tegelijkertijd wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Een intelligent besturings- en controlesysteem zoals KNX kan  

resulteren in meer comfort en veiligheid, gekoppeld aan een lager energieverbruik.

TOEPASSINGSGEBIED VAN KNX

Het toepassingsgebied van KNX is zeer ruim. Verlichting, zonnewering, 

verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, 

watercontrole, energiebeheer, telecommunicatie en consumentenelektronica 

kunnen door middel van het uniforme KNX-systeem, rechtstreeks aangestuurd 

worden. In veel gevallen kan dit via een gebruiksvriendelijke app.

 
 
WERELDWIJDE STANDAARD

KNX wordt letterlijk wereldwijd gebruikt en heeft zijn verdienste bewezen in 

miljoenen installaties in gebouwen voor heel diverse toepassingen zoals hotels, 

kantoren, banken… 

In 2018 telt de KNX organisatie wereldwijd meer dan 350 leden die samen 

ongeveer 7.000 KNX-gecertifieerde producten aanbieden voor verschillende 

toepassingsgebieden. Elke dag komen er nog nieuwe fabrikanten en 

producten bij.

TOPOLOGIE

De busdeelnemers - sensoren en actuatoren - worden via de KNX-media 

(twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) met elkaar  

verbonden, waardoor er informatie wordt uitgewisseld. Voorbeelden  

van sensoren zijn drukknoppen, thermostaten, aanraakschermen  

en bewegings- en aanwezigheidsmelders.
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BASIS 
instapoplossing voor eenvoudige toepassingen.

STANDAARD 
uitgebreide oplossing voor gangbare toepassingen.

DELUXE 
premiumoplossing voor veeleisende toepassingen.
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Software BA ST DX

NIEUWE ETS-INTERFACE  
In het totaaloverzicht worden alleen nog de geactiveerde 
functies van de melder weergegeven.

• • •

OPTIMALE LICHTMETING 
De lichtmeting gebeurt door meerdere afzonderlijk instelbare 
lichtsterktesensoren 

• •

AFZONDERLIJKE AANPASSING VAN DE SENSOREN 
Instelbaarheid van de gevoeligheid per sensor; de sensoren 
kunnen ook afzonderlijk worden uitgeschakeld.

PD4
PD4,  

RC Plus Next

RICHTINGSDETECTIE 
De looprichting wordt door de sensoren gedetecteerd. 
Er kunnen verschillende nalooptijden voor de looprichtingen 
worden vastgelegd (nalooptijd instelbaar per sensor).

PD4
PD4,  

RC Plus Next

AANWEZIGHEIDSSIMULATIE 
In-/uitschakelen van de verlichting bij een lagere helderheids-
waarde binnen een vooraf ingestelde tijd

•

Hardware BA ST DX

KANAAL 1: Lichtafhankelijk schakelen 
KANAAL 2: Lichtonafhankelijk schakelen

• • •

KANAAL 1, 3 EN 4:  
Lichtafhankelijk/lichtonafhankelijk schakelen

• •

GELUIDSSENSOR  
Detecteert geluiden boven het omgevingsgeluid, zodat de 
verlichting wordt geactiveerd. De gevoeligheid is instelbaar.

PD2, PD4,  
Indoor 180

TEMPERATUURSENSOR  
Meet de temperatuur, een offsetwaarde is instelbaar

•

GERINGE INBOUWDIEPTE  
Aanzienlijk vlakkere behuizing voor eenvoudiger inbouw bij 
beperkte montageruimte.

PD2, PD4 PD2, PD4 PD2, PD4

In onderstaande tabel vind je de belangrijkste kenmerken van de 3 varianten BEG KNX detectoren:

Alle Cebeo filialen vindt u terug op www.cebeo.be/nl/fialen


