
Maak kennis met het B.E.G assortiment en kom naar de 
balieochtend bij Oosterberg Groningen. Onze Sales Engi-
neer Jan Eshuis zal u uitgebreid bij praten over ons brede 
assortiment bewegings- en aanwezigheidsmelders. Met onze 

melders is uw klant minder afhankelijk van energie maar krijgt wel meer comfort en 
veiligheid. Voor de inwendige mens brengen we gratis Brückworst mee.

Balieochtenden Oosterberg Groningen - 2023
Kom naar onze balieochtenden op onze vestiging in Groningen.
U bent van harte welkom! Inschrijven hoeft niet u kunt gewoon langs komen

Meer ochtenden 

17-1 
7.00 - 12.00

De elektrificatie van de (huis)installatie en het gemak dat de 
vernieuwde Systeem 55-groepenkastconfigurator u hierbij kan 
bieden.

• Snel en heel eenvoudig zelf elke gewenste Systeem 55- en Medusa-configuratie 
samenstellen

• Ruime keuze aan DIN-modulaire componenten die in de groepenkast geplaatst 
kunnen worden, uiteraard ook voor PV-installaties, warmtepompen en autoladers

• Componenten kunnen eenvoudig geplaatst, verplaatst en weer verwijderd worden

7-2 
7.00 - 12.00

Kom kennismaken met het assortiment verlichtingsoplos-
singen van Performance iN Lighting. Iedere verlichtingstoe-
passing heeft zijn eigen specifieke kenmerken en behoeften. 
Performance iN Lighting verdeeld haar productreeks over 

zeven toepassingsgebieden die de belangrijkste verlichtingstoepassingen omvatten. 
Kom langs tijdens de balieochtend om alle mogelijkheden voor uw toepassing te 
bespreken!

14-2 
7.00 - 12.00

Oplossingen voor automatisering, industrie en utiliteit.
Laat u op dinsdag 28 februari informeren over de Finder pro-
ducten zoals: Serie 22 Magneetschakelaars voor de industrie 
en het schakelen van verlichting. Serie 12 Tijdschakelklokken 

programmeerbaar via App, ook met Astrofunctie en tijd gestuurd dimmen. Serie 18 
Bewegings- en aanwezigheidsmelders voor binnen en buiten, DALI-interface, Blue-
tooth… Serie 7M Energiemeters, 1- en 3-fasen uitvoeringen, Via App programmeerbaar 
en uitleesbaar. MID, M-Bus, Modbus, pulsuitgang. Voor industrie, onderverhuur, 
campings, jachthavens etc.

28-2 
7.00 - 11.30

Veel energie slurpende projecten zijn nog steeds uitgevoerd 
met een PIR, al dan niet een bewegings- of aanwezigheids-
melder. Het uitgaan van de verlichting bij te stil zitten wordt 
gemiddeld opgelost met een belachelijke nalooptijd. De True 

Presence detecteert ademhaling in een ruimte, en in de aan/uit versie gaat het licht 
na minder dan een minuut uit. Geen onnodige nalooptijd.

14-3 
7.00 - 12.00
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“Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding zijn onderwer-
pen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij stil staat echter 
wel een thema dat regelmatig aandacht nodig heeft, immers 
veiligheid kan van levensbelang zijn. Op dinsdag 28 maart 

tussen 7:00 - 12:00 uur, willen wij graag met u van gedachte wisselen hoe we dit 
samen met u op een verantwoorde manier kunnen invullen. Ecolight: deskundige in-
formatie en ondersteuning en een uitgekiend assortiment. Neem u projectaanvragen/
tekeningen mee en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.”

28-3 
7.00 - 12.00

DMLUX Verlichtingsarmaturen biedt een ruim assortiment 
van hoogwaardige armaturen aan. Onze producten kenmer-
ken zich door een hoge kwaliteit gecombineerd met ultiem 
installatiegemak. Wij kunnen je ondersteunen op ieder 

project. Van kantoren en bedrijfshallen tot parkeergarages en van straatverlichting tot 
aan noodverlichting. Met de kennis en kunde op Verlichting gebied, zijn wij voor onze 
klanten de juiste partner. Kortom bij DMLUX ben je aan het juiste adres. Bezoek ons 
tijdens de balieochtend van 13 april en maak kennis met onze producten en mensen.

13-4 
7.00 - 12.00

Theben Nederland is sinds 2010 actief op de Nederlandse 
markt voor gebouwautomatisering. Momenteel bestaat het 
team van Theben Nederland uit 9 personen. Ruim 100 jaar 
geleden is de innovatie in gang gezet vanuit het moederbe-

drijf in Duitsland. Waar het ooit begon met trappenhuisautomaten en schemerschake-
laars, ontwikkelen we daarnaast ook aanwezigheidsmelders, smart-home systemen, 
KNX producten, schakelklokken, thermostaten en nog veel meer. Heb je een advies 
nodig, interesse of ben je benieuwd naar gebouwautomatisering en de producten van 
Theben? Kom gerust even langs tijdens de balieochtend op … 

18-4 
7.00 - 12.00

“als Belgisch audiomerk met 25 jaar ervaring, zoeken wij sa-
men met jullie naar de geschikte audio oplossingen voor elk 
project, thuis of op het werk. Van speakers tot versterkers of 
multiroomsystemen, bieden wij betaalbare geluidskwaliteit 

op maat van jullie klanten en bieden wij de nodige technische ondersteuning.” 

25-4 
7.00 - 12.00

Eenvoudig installeren door innovatie van Legrand! Tijdens 
deze balieochtend laat Legrand graag aan u de laatste 
innovaties zien waardoor u sneller kan installeren. Bent u 
nieuwsgierig geworden kom gerust langs! 9-5 

7.00 - 12.00

Maasland Groep is dé specialist op het gebied van toe-
gangsoplossingen. Onze deskundige adviseur Ivo Visser is 
23-05-2023 aanwezig met een greep uit ons assortiment en 
laat u graag producten zien op het gebied van elektronische 

en mechanische toegangsbeveiliging. Diverse soorten vergrendelingen, magneten, 
toegangscontrole, schakelaars en voedingen zullen deze dag met alle plezier aan u 
gedemonstreerd worden. Wilt u weten hoe u de juiste sluit- en toegangsoplossingen 
kunt aanbieden aan uw klant? Kom dan langs bij Ivo…

23-5 
7.00 - 12.00


