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Groeiend aantal dealers voor BRControls

‘Samen kom je verder’

van een gebouwbeheersysteem. Gericht op (nog) meer 

comfort en reductie van energiekosten. Een mooi voorbeeld 

is de BRT-30 Multisensor. Een sensor die in het plafond 

wordt gemonteerd en de volgende grootheden meet: Multi-

Zone Infrarood Ruimtetemperatuur, Plafondtemperatuur, 

Gevoelstemperatuur, Luchtkwaliteit als CO2, Luchtkwaliteit als 

VOC, Relatieve Luchtvochtigheid RV. Verder beschikt de sensor 

over een geïntegreerde Bluetooth 4 BLE module waarmee 

via smartphone of tablet ruimtecondities kunnen worden 

Opleiden

De dealer en zijn medewerkers worden geschoold 

en getraind. Niet eenmalig maar met enige 

regelmaat. Dat is uiteraard nodig als je over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten goed op 

de hoogte wil blijven. Ook organiseert BRControls 

twee keer per jaar een dealerdag, waarbij de 

dealers elkaar onderling wat beter leren kennen 

en bekijken wat ze eventueel voor elkaar kunnen 

betekenen. Hoe ze elkaar kunnen versterken. Gert 

Balder, salesmanager BRControls: “Het opleiden 

en scholen is echt een must, wil je optimaal met 

onze producten kunnen werken. En natuurlijk 

ook om aan klanten te kunnen uitleggen wat 

voor hen de voordelen zijn. Uiteindelijk snijdt 

het mes aan twee kanten waarbij voor zowel de 

dealer als BRControls maar één ding telt en dat 

is een tevreden klant. Er is overigens steeds meer 

belangstelling om dealer te worden en daar zijn we 

uiteraard blij mee.” Interesse in een dealership? 

Neem contact op met Gert Balder. 

BRT-30 Multisensor

BRControls ontwikkelt voortdurend nieuwe 

producten die bijdragen aan het optimaliseren 

geraadpleegd en indien gewenst aangepast 

kunnen worden aan persoonlijke instellingen. Ook 

kan de BRT-30 Multisensor worden ingezet als 

iBeacon. Qua toepassingen kun je hierbij denken 

aan Positiebepaling, Mapping en Routing. De 

BRT-30 Multisensor heeft de pilotfase achter zich 

gelaten en is onder meer toegepast in het kantoor 

van de ABN-AMRO en het NoMa House, beiden 

in Amsterdam. 

 BRCONTROLS ONTWIKKELT PRODUCTEN EN LEVERT WEBGEBASEERDE BESTURINGSSYSTEMEN VOOR TECHNISCHE 

INSTALLATIES. VOLLEDIG ZELFSTANDIG EN VOORUITSTREVEND ZONDER DE FUNCTIONALITEIT UIT HET OOG 

TE VERLIEZEN. DE SYSTEMEN VAN BRCONTROLS ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR HUN OPEN EN TRANSPARANTE 

KARAKTER EN EEN ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING. MAAR ER IS MEER.  SINDS 2008  WERKT BRCONTROLS 

MET DEALERS DIE DE PRODUCTEN VAN BRCONTROLS VERKOPEN. ZO’N DEALERSCHAP HEEFT NIET ALLEEN HET 

VOORDEEL DAT MEN OP DE HOOGTE IS VAN DE LAATSTE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN, MAAR KAN ER 

OOK VOOR ZORGEN DAT ER MEER OMZET WORDT GEGENEREERD. ZELFSTANDIG EEN PROJECT BINNENHALEN, 

OF EEN PROJECT DAT NET EEN MAATJE TE GROOT LIJKT, BINNENHALEN DANKZIJ SAMENWERKING MET EN 

ONDERSTEUNING VAN BRCONTROLS. HET AANTAL DEALERS BLIJFT GROEIEN EN DAARMEE WORDT HET BESTE 

BEWIJS GELEVERD DAT HET DEALERSCHAP POSITIEF BIJDRAAGT AAN DE OMZET VAN EEN BEDRIJF. 

In de loop van dit jaar volgt de introductie van BRC-46, 

een nieuwe generatie systeemcontroller. Met onder meer 

verbeteringen op het gebied van snelheid en dataverwerking. 

We houden u op de hoogte. 

Installatievakbeurs Hardenberg

Op de Installatievakbeurs in Hardenberg (12 t/m 14 september) 

is ook BRControls met een stand (nr. 162) aanwezig. Met een 

uitgebreide werkende demonstratieopstelling. Gert Balder: 

“Een bewuste keuze zodat bezoekers kunnen zien, voelen en 

beleven wat onze producten doen.” Kom ook naar Hardenberg 

en ontdek dat er op het gebied van gebouwbeheersystemen 

nog veel valt te winnen. Te
ks
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“De dealer en zijn 
medewerkers worden 
geschoold en getraind.”

Opleiding voor dealers 

De opleiding duurt minimaal 3 dagen.

• Deel 1: mogelijkheden en toepassingen van 

de volledige BRC-productlijn

• Deel 2: Software engineering BRC46 inclu-

sief visualisatie

• Deel 3: Engineering IP naregelingen BRN20

• Deel 4: Koppelingen dmv diverse protocol-

len (Modbus,M-bus, enz.)

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen 

doorlopen is de volgende kennis vereist:

• Kennis van klimaattoepassingen en de 

bijbehorende regelstrategieën

• Kennis van programmeren door middel van 

logische bewerkingen

• Kennis van ICT-toepassingen voor het aan-

sluiten van VPN-routers en ADSL-modems

• Gevolgde BRControls gebruikerscursus 

(Webservice en BRN20)

Gert Balder




