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planningSvoorbeelden

LUXOMAT® Planningsvoorbeelden voor
elektro-installateurs en studieburelen

B.E.G. LUXOMAT®

Gangen 143 - 145

Landschapsbureel 146

Traphallen 147 - 151

Vergaderlokaal 152 - 154

Individueel kantoor 155

Ondergrondse 
parkeergarage / 
Privé-garage

156 - 158

Toiletten 159 - 160

Turnzaal 161

Hoogbouwmagazijn 162

Klaslokaal 163 - 165

Boetiek 166

Residentiële ingang 167

Met B.E.G. komfortabel en accuraat plannen
Naast een reeks nuttige tips uit de praktijk en 
hulp voor het opheffen van fouten, vindt u in 
dit hoofdstuk eveneens planningsvoorbeelden 
voor uiteenlopend gebruik van bewegings- en 
aanwezigheidsmelders in kantoren, gangen, 
ondergrondse garages, enz.

Maak gebruik van de ervaring van B.E.G. voor 
een succesvolle planning en een vlekkeloos ge-
bruik van uw LUXOMAT®-bewegingsmelders.
Wij helpen u bij uw keuze van de correcte pro-
ducten en bij de optimale plaatsbepaling voor 
de toestellen. Stuur ons uw plannen per fax of 
per e-mail, de rest doen wij, gratis uiteraard!

Index Pagina
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planningShandleidingB.E.G. LUXOMAT®

•	 	Het te bewaken bereik moet volledig door het detectiebereik van de melder afgedekt 
worden. Let op dat het bereik voor “zittende activiteiten”, “directe benadering” en 
“zijdelings passeren” anders is. Indien mogelijk de melder steeds zijdelings van de 
bewegingsrichting van personen en voertuigen monteren.

•	 	Let	op	een	vrij	zicht:	glas,	vensters,	scheidingsmuren,	meubels,	planten,	afhangende	
verlichting of toestellen beperken het detectiegebied van de melder.

•	 	Let	op	storingsbronnen	binnen	de	detectiezone: 
Bomen, struiken, in- en uitschakelende verwarming, ventilatoren, alle toestellen die een 
warmtestroom	veroorzaken,	enz.	(vormen	geen	stoorbron:	verwarmingsradiatoren,	
computers, zonbeschenen oppervlakken, arico).

•	 Minimale	afstand	van	1	meter	tot	geschakelde	verlichting	aanhouden.

•	 	De	geschakelde	verlichting	mag	zich	niet	binnen	de	detectiezone	van	de	melder	
bevinden (bijv. licht onder de melder), bij indirecte verlichting mogen de lichtkegels de 
melder niet rechtstreeks beschijnen.

•	 	Indien	mogelijk	de	aanbevolen	montagehoogtes	van	2,5	–	3	meter	aanhouden 
(VZ-muurdetector 1,1	–	2,2	meter,	PD4-M-GH	8	–	10 meter).

De optimale montageplaats

•	  Er mogen nooit meer dan 5 toestellen parallel geschakeld worden. Hoe meer toestellen 
parallel geschakeld worden, hoe groter en hoe onoverzichtelijker de detectiezone wordt 
en hoe meer werk het opsporen van eventuele fouten vereist. Wanneer vele aanwezig-
heidsmelders parallel geschakeld zijn, zullen aangesloten verbruikers gedeeltelijk niet 
meer uitschakelen (kan normaliter door het gebruik van een RC-rail verholpen worden).

•	 	Master-aanwezigheidsmelders	mogen	niet	parallel	geschakeld	worden.	Om	de	detec-
tiezone te vergroten zijn er goedkopere Slave toestellen verkrijgbaar (let op de betref-
fende schakelschema‘s).

De juiste schakeling

Helderheidswaarde
•	 Doorgangszones	300 Lux

•	 Werkzones	(kantoren,	vergaderzalen	enz.)	600 Lux

•	 Activiteiten	die	een	goede	zichtbaarheid	vereisen	1000 Lux

•	 	Helderheidsmeting	deactiveren	(symbool	“Zon”)	voor	bereiken 
zonder daglicht of voor dag-/nachtwerking

Nalooptijd voor lichtsturing
•	 Doorgangszones	ca.	5 min.

•	 Werkzones	ca.	15 min.

•	 	Impuls	modus	(1	seconde)	voor	de	aansturing	van 
trappenhuisautomaten of gebouwsystemen

Nalooptijd voor sturing van toestellen
•	 Afhankelijk	van	de	aard	van	de	aangesloten	verbruiker	5 - 120 min.

•	 Impuls	modus	voor	aansturing	van	gebouwsystemen

•	 Alarmimpuls	om	foutieve	schakelingen	te	vermijden

De correcte instelling
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planningSvoorbeeld 1: 
GaNG met INdoor 180 eN Pd2

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een gang op een bureelverdieping dient een automatische verlich-
tingssturing met wandschakelaars als aanwezigheidsmelders te worden 
gerealiseerd. Er moeten 4 lichtgroepen gevormd worden die elk afzon-
derlijk worden geschakeld: de voorhal naar de liften voor het personeel, 
een receptie alsook 2 afzonderlijke deelgebieden van de gang. 

 � Aanwijzingen: 
Er dient bijzondere aandacht aan de toegangszone te worden 
geschonken. “Dode zones” in de deelgebieden van de gang dienen 
te worden vermeden, indien nodig moet de nalooptijd verlengd 
worden. Bij een directe (radiale) toenadering van de melder moet 
absoluut rekening gehouden worden met de in de cataloog speciaal 
aangegeven data met betrekking tot de reikwijdte voor “radiaal 
toenadering”. Gangen kunnen zowel met de PD4 corridordetector 
alsook met de wandschakelaar Indoor 180 ideaal bewaakt worden.

 � Objectgegevens: 
Type: gang zonder daglicht 
Gebouwafmetingen: L 40,00 x B 15,00 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
4 afzonderlijke lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
4 st. LUXOMAT® Indoor 180-Slave 
2 st. LUXOMAT® Indoor 180-Master 
1 st. LUXOMAT® PD2-Slave 
2 st. LUXOMAT® PD2-Master

 �  Instelling Master-toestel PD2 / Indoor 180: 
Nalooptijd R1: > 5 min.  
Schakelwaarde helderheid R1: 500 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
- Master-modus in de ontvangstzone en in de voorhal met liften. 
- Master/Slave schakeling in de doorgangszone 
-  Het Master toestel moet steeds worden gemonteerd op die plaatsen 

waar het minst daglicht binnenvalt.
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omschrijving Kleur Pagina Code

Sensorinbouw voor indoor 180-m-2c-vz – 99 92661

indoor 180-m-2c, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 99 92136

Sensorinbouw voor indoor 180-S-vz – 100 92660

indoor 180-S, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 100 92135

pd2-m-2c-ob wit 53 92150

pd2-m-2c-ib wit 53 92165

pd2-m-2c-vz wit 53 92155

pd2-S-ob wit 75 92152

pd2-S-ib wit 75 92166

pd2-S-vz wit 75 92156
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planningSvoorbeeld 2: 
GaNG met Pd3N of Pd3N-mICro

 � Beschrijving van de toepassing: 
Gang in een sportcomplex met 3 lichtgroepen: 
voorhal naar de personenliften (geel), gangen (rood), 
traphallen (blauw) 

 � Aanwijzingen: 
Er dient bijzondere aandacht aan de toegangszone te worden geschon-
ken. “Dode zones” in de deelgebieden van de gang dienen te worden 
vermeden, indien nodig moet de nalooptijd verlengd worden. Bij een 
directe (radiale) toenadering van de melder moet absoluut rekening 
gehouden worden met de in de cataloog speciaal aangegeven data 
met betrekking tot de reikwijdte voor “radiaal toenadering” (radiale 
toenadering). 

 � Objectgegevens: 
Type: gang zonder daglicht 
Gebouwafmetingen: L 40,00 x B 15,00 m 
Kamerhoogte: 2,70 m  

 �  Verlichting:  
3 afzonderlijke lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
7 st. LUXOMAT® PD3N-OB/IB/VZ

 � Instelling van het toestel PD3N: 
Nalooptijd: > 5 min. 
Helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool)

 �  Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
- Parallelle modus in de gangen 
- Standaard modus in de voorhal en de traphallen
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd3n-1c-ob wit 24 92190

pd3n-1c-ib wit 24 92196

pd3n-1c-vz wit 24 92186

pd3n-1c-ob micro wit 25 92219

pd3n-1c-ib micro wit 25 92184
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planningSvoorbeeld 3: 
GaNG met Pd4-maSter-2C-C (CorrIdor) eN Pd4-maSter-2C

 � Beschrijving van de toepassing: 
Gang op bureelverdieping met 3 lichtgroepen: 
voorhal-naar de personenliften (geel), gangen (rood), 
traphallen (blauw) 

 �  Aanwijzingen: 
Er dient bijzondere aandacht aan de toegangszone te worden geschon-
ken. “Dode zones” in de deelgebieden van de gang dienen te worden 
vermeden, indien nodig moet de nalooptijd verlengd worden. Bij een 
directe (radiale) toenadering van de melder moet absoluut rekening 
gehouden worden met de in de cataloog speciaal aangegeven data met 
betrekking tot de reikwijdte voor “radiaal toenadering” (radiale toenade-
ring), voor de corridormelders 10m radius. De hoge radiale gevoelig-
heid ligt enkel in de gang-as (180°). Loodrecht daarop (+/-90°) geldt de 
gevoeligheid voor de standaard PD4. 

 �  Objectgegevens: 
Type: gang zonder daglicht 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
3 afzonderlijke lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD4-Master-C (corridor-aanwezigheidsmelder) 
2 st. LUXOMAT® PD4-Slave-C (corridor-aanwezigheidsmelder) 
4 st. LUXOMAT® PD4-Master-OB/VZ/IB

 � Instelling van het toestel PD4: 
Nalooptijd: ca. 5 min. 
Helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
- Master/Slave modus in de gangen 
-  Standaardmodus in de voorhal met liften en in het traphallen
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd4-m-2c-c-ob wit 55 92440

pd4-m-2c-c-ib wit 55 92143

pd4-m-2c-c-vz wit 55 92443

pd4-S-c-ob wit 77 92442

pd4-S-c-ib wit 77 92444

pd4-S-c-vz wit 77 92445

pd4-m-2c-ob wit 54 92140

pd4-m-2c-ib wit 54 92148

pd4-m-2c-vz wit 54 92255
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planningSvoorbeeld 4: 
LaNdSCHaPSbureeL met Pd2

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een groot landschapsbureel dient een automatische sturing van de 
verlichting d.m.v. aanwezigheidsmelders te worden gerealiseerd. 
De dubbele of enkele werkruimtes, de receptie alsook de voorhal 
met de personenliften worden telkens afzonderlijk geschakeld. 
De doorgangszone moet in zijn geheel bewaakt worden.

 � Objectgegevens: 
Type: Grote kantooruimte met daglicht 
Afmetingen: L 34,00 x B 16,00 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 �  Verlichting: 
11 afzonderlijke lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
4 st. LUXOMAT® PD2-Slave  
11 st. LUXOMAT® PD2-Master

 � Instelling van het toestel PD2-Master: 
Nalooptijd R1: 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master-modus in werkruimtes en receptie, Master/Slave schakeling 
in de doorgangszone. Het Master toestel moet steeds worden 
gemonteerd op die plaatsen waar het minst daglicht binnenvalt.

Pd2Groep 1 detectiebereik zittend

Groep 2 - 11 detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

pd2-m-2c-ob wit 53 92150

pd2-m-2c-ib wit 53 92165

pd2-m-2c-vz wit 53 92155

pd2-S-ob wit 75 92152

pd2-S-ib wit 75 92166

pd2-S-vz wit 75 92156
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planningSvoorbeeld 5: 
traPPeNHuIS met Pd3N

 � Beschrijving van de toepassing: 
In het trappenhuis van een meergezinswoning dient de gehele verlich-
ting met aanwezigheidsmelders automatisch te worden gestuurd. De 
aanwezigheidmelders moeten aan het plafond worden gemonteerd. 

 � Objectgegevens: 
Type: trappenhuis met 3 woonverdiepingen en een kelderverdieping 
Afmetingen: L 7,00 x B 2,50 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
4 st. LUXOMAT® PD3N 

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: 5 min. 
Schakelwaarde helderheid: “zon”-symbool

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Parallelle modus

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 6:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD2-aanwezigheidsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 7:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-R-bewegingsmelders 
in 3-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 8:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-TR-bewegingsmelders 
in 2-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 9:  
Trappenhuis met bewegingsmelders LUXOMAT® RC-plus next
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd3n-1c-ob wit 24 92190

pd3n-1c-ib wit 24 92196

pd3n-1c-vz wit 24 92186
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planningSvoorbeeld 6: 
traPPeNHuIS met Pd2

 � Beschrijving van de toepassing: 
In het trappenhuis van een meergezinswoning dienen twee verlich-
tingsgroepen (woonverdiepingen/kelderverdiepingen) met aan-
wezigheidsmelders automatisch te worden gestuurd. De toestellen 
moeten aan het plafond worden gemonteerd. 

 � Objectgegevens: 
Type: trappenhuis met 3 woonverdiepingen en een kelderverdieping 
Afmetingen: L 7,00 x B 2,50 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
2 lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur 
(kelderverdieping zonder daglicht, woonverdiepingen)

 � Productoverzicht: 
2 st. LUXOMAT® PD2-Slave 
2 st. LUXOMAT® PD2-Master

 � Instelling van het toestel PD2-Master: 
Nalooptijd R1: 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux 
Nalooptijd R2: optioneel

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master/Slave schakeling met optionele sturing via schakelaars op de 
woonverdiepingen. Het Master toestel moet steeds worden gemonteerd 
op die plaatsen waar het minst daglicht binnenvalt. Master-modus met 
optionele sturing via schakelaars op kelderverdieping.

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 5: 
Trappenhuis met LUXOMAT® PD3N-bewegingsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 7:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-R-bewegingsmelders 
in 3-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 8:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-TR-bewegingsmelders 
in 2-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 9:  
Trappenhuis met bewegingsmelders LUXOMAT® RC-plus next
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd2-m-2c-ob wit 53 92150

pd2-m-2c-ib wit 53 92165

pd2-m-2c-vz wit 53 92155

pd2-S-ob wit 75 92152

pd2-S-ib wit 75 92166

pd2-S-vz wit 75 92156
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planningSvoorbeeld 7: 
traPPeNHuIS met INdoor 180-r IN 3-draadS teCHNIeK

 � Beschrijving van de toepassing: 
In het trappenhuis van een meergezinswoning dient de verlichting 
verdiepingsgewijs met aanwezigheidsmelders automatisch te worden 
gestuurd. De bewegingsmelders dienen als wandschakelaar opgesteld 
te worden. 

 � Objectgegevens: 
Type: trappenhuis met 3 woonverdiepingen en een kelderverdieping 
Afmetingen: L 7,00 x B 2,50 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
4 afzonderlijke lichtgroepen

 � Productoverzicht: 
4 st. LUXOMAT® Indoor 180-R

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: 5 min. 
Schakelwaarde helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool) 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus (verdiepingsgewijs, optionele sturing via 
schakelaars met verbreekschakelaar)

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 5:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD3N-bewegingsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 6:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD2-aanwezigheidsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 8:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-TR-bewegingsmelders 
in 2-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 9:  
Trappenhuis met bewegingsmelders LUXOMAT® RC-plus next
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omschrijving Kleur Pagina Code

Sensorinbouw voor indoor 180-r-vz – 95 92665

indoor 180-r, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 95 92623
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planningSvoorbeeld 8: 
traPPeNHuIS met INdoor 180-tr IN 2-draadS teCHNIeK

 � Beschrijving van de toepassing: 
In het trappenhuis van een meergezinswoning dient de verlichting 
verdiepingsgewijs met aanwezigheidsmelders automatisch te worden 
gestuurd. De bewegingsmelders dienen als wandschakelaar opgesteld 
te worden. 

 � Objectgegevens: 
Type: trappenhuis met 3 woonverdiepingen en een kelderverdieping 
Afmetingen: L 7,00 x B 2,50 m 
Kamerhoogte: 2,70 m

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met trappenhuisautomaat

 � Productoverzicht: 
4 st. LUXOMAT® Indoor 180-TR

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: liefst gelijk aan nalooptijd van de trappenhuisautomaat  
Schakelwaarde helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Parallelle modus

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 5:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD3N-bewegingsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 6:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD2-aanwezigheidsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 7:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-R-bewegingsmelders 
in 3-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 9:  
Trappenhuis met LUXOMAT® bewegingsmelders RC-plus next
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omschrijving Kleur Pagina Code

Sensorinbouw voor indoor 180-tr-vz – 97 92668

indoor 180-tr, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 97 92650
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planningSvoorbeeld 9: 
traPPeNHuIS met rC-PLuS Next 130

 � Beschrijving van de toepassing: 
In het trappenhuis van een gebouw dient de verlichting op elke 
verdieping (woonverdiepingen/kelder) met bewegingsmelders 
automatisch worden gestuurd. De bewegingsmelders moeten aan 
het plafond gemonteerd worden. 

 � Objectgegevens: 
Type: trappenhuis met 3 woonverdiepingen en een kelderverdieping 
Afmetingen: L 7,20 x B 2,50 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
4 afzonderlijke lichtgroepen

 � Productoverzicht: 
4 st. LUXOMAT® RC-plus next 130

 � Instelling van het toestel RC-plus next: 
Nalooptijd: 4 min. 
Schakelwaarde helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool) 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus (verdiepingsgewijs, optionele sturing via 
schakelaars met verbreekschakelaar)

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 5:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD3N-bewegingsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 6:  
Trappenhuis met LUXOMAT® PD2-aanwezigheidsmelders 
Planningsvoorbeeld Nr. 7:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-R-bewegingsmelders 
in 3-draads techniek 
Planningsvoorbeeld Nr. 8:  
Trappenhuis met LUXOMAT® Indoor 180-TR-bewegingsmelders 
in 2-draads techniek
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omschrijving Kleur Pagina Code

rc-plus next 130 wit 10 97001

rc-plus next 130 bruin 10 97011

rc-plus next 130 zwart 10 97021
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planningSvoorbeeld 10: 
VerGaderLoKaaL a met Pd2

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een vergaderlokaal dient de verlichting afhankelijk van aanwezigheid 
en daglicht te worden gestuurd. Ondanks de automatische sturing moet 
het mogelijk zijn de actuele schakeltoestand manueel via een schakelaar 
of met een afstandsbediening te beïnvloeden. De aanwezigheidsmelders 
moeten aan het plafond worden gemonteerd. 

 � Objectgegevens: 
Type: vergaderzalen met daglicht 
Afmetingen: L 7,80 x B 5,80 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD2-Slave 
1 st. LUXOMAT® PD2-Master

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd R1: minstens 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux  
Nalooptijd R2: optioneel

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master/Slave schakeling met optionele sturing via schakelaars.  
Het Master toestel moet steeds worden gemonteerd op die plaatsen 
waar het minst daglicht binnenvalt.

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 11: Vergaderlokaal B 
Planningsvoorbeeld Nr. 12: Vergaderlokaal C

Pd2

Groep 1 detectiebereik zittend

detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

pd2-m-2c-ob wit 53 92150

pd2-m-2c-ib wit 53 92165

pd2-m-2c-vz wit 53 92155

pd2-S-ob wit 75 92152

pd2-S-ib wit 75 92166

pd2-S-vz wit 75 92156
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planningSvoorbeeld 11: 
VerGaderLoKaaL b met INdoor 180 eN Pd2-SLaVe

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een vergaderlokaal dient de verlichting afhankelijk van aanwezigheid 
en daglicht te worden gestuurd. Ondanks de automatische sturing moet 
het mogelijk zijn de actuele schakeltoestand manueel via een schakelaar 
of met een afstandsbediening te beïnvloeden. De aanwezigheidsmelders 
moeten aan de wand en aan het plafond worden gemonteerd. 

 � Objectgegevens: 
Type: vergaderzalen met daglicht 
Afmetingen: L 7,80 x B 5,80 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD2-Slave 
1 st. LUXOMAT® Indoor 180-Master

 � Instelling van het toestel Indoor 180-Master: 
Nalooptijd R1: minstens 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux  
Nalooptijd R2: optioneel

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master/Slave schakeling met optionele sturing via schakelaars.  
Het Master toestel moet steeds worden gemonteerd op die plaatsen 
waar het minst daglicht binnenvalt.

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 10: Vergaderlokaal A 
Planningsvoorbeeld Nr. 12: Vergaderlokaal C

Pd2

Indoor 180

Groep 1 detectiebereik zittend

detectiebereik frontaal

detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

Sensorinbouw voor indoor 180-m-2c-vz – 99 92661

indoor 180-m-2c, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 99 92136

pd2-S-ob wit 75 92152

pd2-S-ib wit 75 92166

pd2-S-vz wit 75 92156

ca
. 5

,8
0

m

7,80m

Slave 1

master 1



B.E.G. LUXOMAT®

154

Pl
an

n
in

g
sv

o
o

rb
ee

ld
en

planningSvoorbeeld 12: 
VerGaderLoKaaL C met INdoor 180-m-2C eN Pd1N-SLaVe

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een vergaderlokaal dient de verlichting afhankelijk van aanwezigheid 
en daglicht te worden gestuurd. Ondanks de automatische sturing moet 
het mogelijk zijn de actuele schakeltoestand manueel via een schakelaar 
of met een afstandsbediening te beïnvloeden. De aanwezigheidsmelders 
moeten aan de wand en aan het plafond worden gemonteerd.

 � Objectgegevens: 
Type: vergaderzalen met daglicht 
Afmetingen: L 7,80 x B 5,80 m 
Kamerhoogte: 2,70 m

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD1N-Slave 
1 st. LUXOMAT® Indoor 180-Master

 � Instelling van het toestel Indoor 180-Master: 
Nalooptijd R1: minstens 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux 
Nalooptijd R2: optioneel 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen:  
Master/Slave schakeling met optionele sturing via schakelaars.  
Het Master toestel moet steeds worden gemonteerd op die plaatsen 
waar het minst daglicht binnenvalt.

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld Nr. 10: Vergaderlokaal A 
Planningsvoorbeeld Nr. 11: Vergaderlokaal B

Pd1N

Indoor 180
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Groep 1 detectiebereik zittend

detectiebereik dwars

Slave 1

master 1

omschrijving Kleur Pagina Code

Sensorinbouw voor indoor 180-m-2c-vz – 99 92661

indoor 180-m-2c, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 99 92136

pd1n-S-ob wit 74 92878

pd1n-S-ib wit 74 92875

pd1n-S-vz wit 74 92872
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planningSvoorbeeld 13: 
INdIVIdueeL KaNtoor met Pd2

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een individueel kantoor dient de verlichting afhankelijk van aanwezig-
heid en daglicht te worden gestuurd. Ondanks de automatische sturing 
moet het mogelijk zijn de actuele schakeltoestand manueel via een 
schakelaar of met een afstandsbediening te beïnvloeden. De aanwezig-
heidsmelders moeten aan het plafond worden gemonteerd.

 � Objectgegevens: 
Type: individueel kantoor met daglicht 
Afmetingen: 4,00 x 5,00 m

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD2-Master

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd R1: 10 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master-modus met optionele sturing via schakelaars

Pd2

Groep 1 detectiebereik zittend

omschrijving Kleur Pagina Code

pd2-m-2c-ob wit 53 92150

pd2-m-2c-ib wit 53 92165

pd2-m-2c-vz wit 53 92155
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planningSvoorbeeld 14: 
oNderGroNdSe ParKeerGaraGe met Pd4N-1C

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een ondergrondse parkeergarage dient met zo weinig mogelijk 
bewegingsmelders een zo goed mogelijke bewaking van de 
toegangszone tot de ondergrondse parkeergarage alsook van de 
hoofddoorgangen te worden bereikt. Dode hoeken in bepaalde 
deelgebieden van de garage dienen met een aangepaste nalooptijd 
te worden overbrugd. 
De verlichting dient in twee afzonderlijke lichtgroepen (aan de zijde 
van de poort en de muur) te worden opgesplitst. De bewegingsmelders 
dienen uitsluitend aan het plafond te worden gemonteerd.

 � Objectgegevens: 
Type: ondergrondse parkeergarage zonder daglicht 
Afmetingen: L 77,00 x B 35,00 m 
Kamerhoogte: 3,00 m 

 � Verlichting: 
2 afzonderlijke lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur 
Variant A) direct door aanwezigheidsmelder geschakeld 
Variant B) via externe tijdinstelling geschakeld

 � Productoverzicht: 
6 st. LUXOMAT® PD4N-1C

 � Instelling van het toestel: 
Variant A) Nalooptijd: 8 min., Schakelwaarde helderheid:  
dag/nacht (“zon”-symbool) 
Variant B) Nalooptijd: impuls, Schakelwaarde helderheid:  
dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Parallelle schakeling per lichtgroep

 � Aanwijzingen:  
De montage van de aanwezigheidsmelders dient steeds zijdelings 
van de ga- of rijrichting van personen en voertuigen te gebeuren. 
Indien de melder radiaal benaderd wordt, wordt diens reikwijdte 
aanzienlijk verlaagd.

 � Alternatieven:  
Planningsvoorbeeld Nr. 15:  
Ondergrondse parkeergarage met bewegingsmelders LUXOMAT® 
RC-plus next
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd4n-1c-ob wit 26 92144

pd4n-1c-ib wit 26 92149

pd4n-1c-vz wit 26 92151
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planningSvoorbeeld 15: 
oNderGroNdSe ParKeerGaraGe met rC-PLuS Next

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een ondergrondse parkeergarage dient met zo weinig mogelijk be-
wegingsmelders een zo goed mogelijke bewaking van de toegangszone 
tot de ondergrondse parkeergarage alsook van de hoofddoorgangen te 
worden bereikt. Dode hoeken in bepaalde deelgebieden van de garage 
dienen met een aangepaste nalooptijd te worden overbrugd. De verlich-
ting dient in twee afzonderlijke lichtgroepen (aan de zijde van de poort 
en de muur) te worden opgesplitst. De melders mogen aan het plafond 
of wand gemonteerd worden. 

 � Objectgegevens: 
Type: ondergrondse parkeergarage zonder daglicht 
Afmetingen: L 77,00 x B 35,00 m 
Kamerhoogte: 3,00 m

 � Verlichting: 
2 afzonderlijke lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur 
Variant A) direct door aanwezigheidsmelder geschakeld 
Variant B) via externe tijdinstelling geschakeld

 � Productoverzicht: 
6 st. LUXOMAT® RC-plus next 230 
2 st. LUXOMAT® RC-plus next 130

 � Instelling van het toestel: 
Variant A) Nalooptijd: 8 min., Schakelwaarde helderheid:  
dag/nacht (“zon”-symbool) 
Variant B) Nalooptijd: impuls, Schakelwaarde helderheid:  
dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Parallelle schakeling per lichtgroep (resistieve belasting)

 � Aanwijzingen:  
De montage van de aanwezigheidsmelders dient steeds zijdelings 
van de ga- of rijrichting van personen en voertuigen te gebeuren. 
Indien de melder radiaal benaderd wordt, wordt diens reikwijdte 
aanzienlijk verlaagd.

rC-plus next 130°rC-plus next 130°

rC-plus next 230°

Groep 1 onderkruipbeveiliging

Groep 2 detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

rc-plus next 130 wit 10 97001

rc-plus next 130 bruin 10 97011

rc-plus next 130 zwart 10 97021

rc-plus next 230 wit 11 97002

rc-plus next 230 bruin 11 97012

rc-plus next 230 zwart 11 97022

rc-plus next 230 zilver 11 97042
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planningSvoorbeeld 16: 
PrIVé-GarGaGe met Pd3N

 � Beschrijving van de toepassing:  
In een privé-garage dient de verlichting met bewegingsmelders 
automatisch te worden gestuurd. 
De bewegingsmelders dienen aan het plafond te worden 
gemonteerd. 

 � Objectgegevens: 
Type: privé-garage zonder daglicht 
Afmetingen: L 5,00 x B 8,00 m 
Kamerhoogte: 2,10 m

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD3N-OB/IB/VZ

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: 4 min. 
Schakelwaarde helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus
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m Pd3N

Groep 1 detectiebereik frontaal

detectiebereik dwars
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd3n-1c-ob wit 24 92190

pd3n-1c-ib wit 24 92196

pd3n-1c-vz wit 24 92186
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planningSvoorbeeld 17: 
toILetteN met INdoor 180-r

 � Beschrijving van de toepassing: 
Openbare toiletten met afgesloten WC-hokjes. Wandmontage van de 
bewegingsmelders. Er worden gecombineerde bewegings-/geluids-
melders gebruikt, zodat ook dode hoeken – bijv. in de toilethokjes – 
afhankelijk van geluid kunnen worden bewaken.

 � Aanwijzingen: 
De toiletbezoekers moeten gewezen worden op de geluidsgevoelig-
heid, bijv. met een verwijzing op de deur. 

 � Objectgegevens: 
Type: openbare toiletten zonder daglicht 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur per ruimte

 � Productoverzicht: 
2 st. LUXOMAT® Indoor 180-R

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: 10 min. 
Helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool) 
Geluidsgevoeligheid: optimale gevoeligheid proefondervindelijk 
vastleggen

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus met geluidsgevoeligheid

 � Alternatieven:  
Planningsvoorbeeld 18: met LUXOMAT® PD3N of PD3N-Micro
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Groep 1 detectiebereik dwars

dode hoek door geluidsgevoeligheid bereikbaar

Indoor 180-r

1

1

omschrijving Kleur Pagina Code

Sensorinbouw voor indoor 180-r-vz – 95 92665

indoor 180-r, volledig gemonteerd zuiver wit, ral9010 95 92623
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planningSvoorbeeld 18: 
toILetteN met Pd3N of Pd3N-mICro

 � Beschrijving van de toepassing: 
Openbare toiletten met afgesloten WC-hokjes. 
Plafondmontage van de aanwezigheidsmelders.

 � Objectgegevens: 
Type: openbare toiletten zonder daglicht 
Kamerhoogte: 2,70 m

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur per ruimte

 � Productoverzicht: 
7 st. LUXOMAT® PD3N-OB/VZ/IB of PD3N-Micro

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: 10 min. 
Helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen:  
Parallelle modus per ruimte (resistieve belasting)

 � Alternatieven: 
Planningsvoorbeeld 17: met LUXOMAT® Indoor 180-R

Groep 1Pd3N detectiebereik zittend

detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

pd3n-1c-ob wit 24 92190

pd3n-1c-ib wit 24 92196

pd3n-1c-vz wit 24 92186

pd3n-1c-ob micro wit 25 92219

pd3n-1c-ib micro wit 25 92184
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planningSvoorbeeld 19: 
turNzaaL met drIe VeLdeN met Pd4-maSter

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een turnzaal met drie velden dient een automatische verlichtings-
sturing a.h.v. aanwezigheidsmelders te worden gerealiseerd. Er dient 
in 3 zones van de zaal telkens 1 lichtgroep te worden gevormd en 
afzonderlijk te worden geschakeld. 
Ondanks de automatische sturing moet het mogelijk zijn de actuele 
schakeltoestand manueel zowel met schakelaars als met een afstands-
bediening te beïnvloeden.

 � Objectgegevens: 
Type: Turnzaal met daglicht 
Afmetingen: L 40,00 x B 18,00m 
Kamerhoogte: 8,00 tot 10,00 m 

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur per turnzaalbe-
reik

 � Productoverzicht:  
3 st. LUXOMAT® PD4-Master

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd R1: > 5 min.  
Schakelwaarde helderheid: 500 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master-modus bij alle drie de lichtgroepen; 
Master/Slave modus is eveneens mogelijk. 
Het Master-toestel moet dan steeds worden gemonteerd op die 
plaatsen waar het minst daglicht binnenvalt.

40,00m
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m master 1 master 2 master 3

Groep 1

Groep 2

detectiebereik dwars

Groep 3
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omschrijving Kleur Pagina Code

pd4-m-2c-ob wit 54 92140

pd4-m-2c-ib wit 54 92148

pd4-m-2c-vz wit 54 92255
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planningSvoorbeeld 20: 
HooGbouwmaGazIjN met Pd4N-1C eN Pd4-m-1C-GH

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een magazijn dienen de verschillende zones met bewegingsmelders 
te worden bewaakt en het licht automatisch geschakeld. Het maga-
zijn wordt in volgende zones onderverdeeld: 5 gangen, beginzone 
gang, eindzone gang, ingang magazijn, verblijfszone, laadperron. 
Elk deelgebied moet afzonderlijk bewaakt en geschakeld worden. 
De bewegingsmelders moeten aan het plafond gemonteerd worden.

 � Objectgegevens: 
Type: magazijn (grote hoogte) met daglicht 
Afmetingen: L 40,00 x B 37,00 m 
Kamerhoogte: 10,00 m 

 � Verlichting: 
10 lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
3 st. LUXOMAT® PD4N-OB/IB/VZ 
7 st. LUXOMAT® PD4-M-GH-OB

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd R1: > 5 min.  
Schakelwaarde helderheid: 500 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master-modus bij alle drie de lichtgroepen

1

2 3

Groepen 1-3

Groepen 4-8

Groepen 9-10

Pd4N-1C

Pd4-m-1C-GH
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master 5

master 6

master 9 master 10
master 7

master 8

detectiebereik frontaal

detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

pd4n-1c-ob wit 26 92144

pd4n-1c-ib wit 26 92149

pd4n-1c-vz wit 26 92151

pd4-m-1c-gh-ob wit 46 92245
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planningSvoorbeeld 21: 
KLaSLoKaaL met Pd1N-maSter-2C eN SLaVe

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een klaslokaal dient de verlichting afhankelijk van aanwezigheid 
en daglicht te worden gestuurd. Ondanks de automatische sturing 
moet het mogelijk zijn de actuele schakeltoestand met schakelaars 
of een afstandsbediening te beïnvloeden. De aanwezigheidsmelders 
dienen aan het plafond te worden gemonteerd.

 � Objectgegevens: 
Type: klaslokaal met daglicht 
Afmetingen: L 10,00 x B 6,00 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
1 lichtgroep met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD1N-Slave 
1 st. LUXOMAT® PD1N-Master

 � Instelling van het toestel PD1N-Master: 
Nalooptijd R1: minstens 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux 
Nalooptijd R2: optioneel

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Master/Slave schakeling met optionele sturing via schakelaars. 
Het Master toestel moet steeds worden gemonteerd op die plaatsen 
waar het minst daglicht binnenvalt.

 � Opgelet: 
Een ideale detectie kan ook bereikt worden met één enkele 
PD4-M-DUO-bewegingsmelder.

10,00m

6,
00

m

master 1 Slave 1
Pd1N

Groep 1 detectiebereik zittend

detectiebereik dwars

omschrijving Kleur Pagina Code

pd1n-m-2c-ob wit 52 92877

pd1n-m-2c-ib wit 52 92874

pd1n-m-2c-vz wit 52 92870

pd1n-S-ob wit 74 92878

pd1n-S-ib wit 74 92875

pd1n-S-vz wit 74 92872
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planningSvoorbeeld 22: 
KLaSLoKaaL met Pd4-m-2C-duo of Pd4-m-duo-dIm

 � Beschrijving van de toepassing: 
In een klaslokaal dient de verlichting afhankelijk van aanwezigheid 
en daglicht afzonderlijk te worden gestuurd in een lichtband nabij 
een venster en een lichtband afgewend van het venster. 
Ondanks de automatische sturing moet het mogelijk zijn de actuele 
schakeltoestand met schakelaars of een afstandsbediening te 
beïnvloeden. De aanwezigheidsmelders dienen aan het plafond te 
worden gemonteerd.

 � Objectgegevens: 
Type: klaslokaal met daglicht 
Afmetingen: L 10,00 x B 6,00 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
2 lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD4-DUO of 
1 st. LUXOMAT® PD4-DUO-DIM

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd R1: > 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus 

Pd4-m-duo-dIm

Groep 1-2

zone 1: vensterbereik

zone 2: van venster verwijderd bereik

omschrijving Kleur Pagina Code

pd4-m-2c-dUo-ob wit 56 92158

pd4-m-2c-dUo-ib wit 56 92251

pd4-m-2c-dUo-vz wit 56 92252

pd4-m-dUo-dim-ob wit 66 92271

pd4-m-dUo-dim-ib wit 66 92272

pd4-m-dUo-dim-vz wit 66 92273

detectiebereik zittend

detectiebereik frontaal

10,00m

6,
00

m

master 1
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 � Beschrijving van de toepassing: 
In een klaslokaal dient de verlichting afhankelijk van aanwezigheid 
en daglicht afzonderlijk te worden gestuurd in een lichtband nabij 
een venster en een lichtband afgewend van het venster. Hierbij komt 
dan nog een apart bedienbare bordverlichting. 
Ondanks de automatische sturing moet het mogelijk zijn de actuele 
schakeltoestand met schakelaars of een afstandsbediening te 
beïnvloeden. De aanwezigheidsmelders dienen aan het plafond te 
worden gemonteerd.

 � Objectgegevens: 
Type: klaslokaal met daglicht 
Afmetingen: L 10,00 x B 6,00 m 
Kamerhoogte: 2,70 m 

 � Verlichting: 
2 lichtgroepen met elektronische voorschakelapparatuur 
(schakelen of dimmen) 
Bordverlichting (enkel schakelen)

 � Productoverzicht: 
1 st. LUXOMAT® PD4-TRIO of 
1 st. LUXOMAT® PD4-TRIO-DIM

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd R1: > 5 min. 
Schakelwaarde helderheid R1: 300 Lux of individueel 
met afstandsbediening 
Nalooptijd R2: optioneel 

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus 

Groep 1-3

zone 1: vensterbereik

zone 2: van venster verwijderd bereik

zone 3: regeling van bordverlichting

planningSvoorbeeld 23: 
KLaSLoKaaL met Pd4-m-3C-trIo of Pd4-m-trIo-dIm

Pd4-m-3C-trIo

omschrijving Kleur Pagina Code

pd4-m-3c-trio-ib wit 57 92745

pd4-m-3c-trio-ob wit 57 92740

pd4-m-trio-dim-ib wit 67 92735

pd4-m-trio-dim-ob wit 67 92730

detectiebereik zittend

detectiebereik frontaal

10,00m

6,
00

m

master 1
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 � Beschrijving van de toepassing: 
In een boetiek dient de aanwezigheid van klanten met een bel 
gemeld te worden. De bewegingsmelder moet boven de ingangsdeur 
gemonteerd worden.

 � Objectgegevens: 
Type: Kantoor met daglicht 
Kamerhoogte: 2,70 m

 � Productoverzicht: 
1 LUXOMAT® RC-plus next 230

 � Verlichting: 
In dit geval zal enkel de bel actief zijn, de verlichting niet.

 � Instelling van het toestel: 
Impuls modus 
Helderheid: dag/nacht (“zon”-symbool)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus met bel

6,70m

 4
,0

0
m

bel

Groep 1 detectiebereik dwars

1rC-plus next 230

planningSvoorbeeld 24: 
dremPeL deur boetIeK met rC-PLuS Next 230

omschrijving Kleur Pagina Code

rc-plus next 230 wit 11 97002

rc-plus next 230 bruin 11 97012

rc-plus next 230 zwart 11 97022

rc-plus next 230 zilver 11 97042
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 � Beschrijving van de toepassing: 
Ingang van een huis, montage tegen de muur van de LUXOMAT®. 
De personen naderen steeds via een smal pad en dienen zo snel 
mogelijk gedetecteerd te worden. 

 � Objectgegevens: 
Type: Residentiële ingang met daglicht 
Montagehoogte: 2,50 tot 3,00 m

 � Verlichting: 
1 lichtgroep

 � Productoverzicht: 
1 LUXOMAT® RC-plus next 130 

 � Instelling van het toestel: 
Nalooptijd: 4 min. 
Helderheid: schemer (“maan”-symbool, donker)

 � Aansluiting – schakeling van de toestellen: 
Standaardmodus

 � Opgelet:  
Bij de montage van de bewegingsmelder! Deze dient steeds zijdelings 
van de naderende personen of voertuigen gemonteerd te worden. 
Bij frontale montage wordt het bereik van de melder verminderd.

10
,0

0
m

15,00m

1

rC-plus next 130

Groep 1

detectiebereik frontaal

onderkruipbeveiliging

detectiebereik dwars

planningSvoorbeeld 25: 
reSIdeNtIëLe INGaNG met rC-PLuS Next 130

omschrijving Kleur Pagina Code

rc-plus next 130 wit 10 97001

rc-plus next 130 bruin 10 97011

rc-plus next 130 zwart 10 97021


