
CORPORATE BROCHURE

PT LED’S CONNECT THE FUTURE

FUEL



MANUFATURA LOCAL, ACTIVIDADE INTERNACIONAL
Esta maneira de trabalhar oferece inúmeras vantagens a ambas as parte:

• uam instalação industrial especializada perto da sede na Holanda
• uma produção a preços competitivos e mão-de-obra flexível
• mais oportunidade de trabalho para pessoas com capacidades diminuídas
• produção de alta qualidade, sobre supervisão direta da equipa de R&D da Bever Innovations 
• Este tipo de iniciativa é parte integrante da nossa ética empresarial
• Certificação ISO 9001

Todo o desenho, compras e controle de produção nas fábricas sociais são da responsabilidade nossa. Para além da 
produção industrial, a Bever Innovations também providencia serviços de montagem e manutenção dos seus produ-
tos nos países do Benelux. Estamos envolvidos em todas as fases desses projectos: transporte, montagem, posta em 
marcha e entrega de obra.

Como fabricante de soluções inteligentes em LED para equipamentos de iluminação 100% focadas em estações 
de serviço  a Bever Innovations é um líder de mercado e está presente a nível global, fornecendo os seus pro-

dutos em mais de 80 países e a variados clientes, incluindo a Shell, a BP, a Q8 e a Total. Além de representações na 
Península Ibérica, Alemanha, Finlândia e Reino Unido, temos associados na maioria dos países Europeus, América 
do Sul, Austrália, África e Extremo Oriente. Todos os dias os nossos produtos falam por si aos nossos clientes, como 
uma solução de LED de alta qualidade, em milhares de estações de serviço à volta do Globo. Em 2009 a Comissão 
Europeia reconheceu oficialmente a Bever Innovations como „Green Light Endorser“ pelos seus esforços no campo 
da eficiência energética em iluminação.

Responsabilidade Social
A produção e montagem dos nossos produtos LED tem lugar em duas fábricas sociais perto da nossa sede em 
Zierikzee, na Holanda. A „Orionis“ está localizada em Vlissingen e a „Dethon“ em Terneuzen. Aos cerca de 60 empre-
gados da sede, perto de 200 pessoas trabalham diáriamente na montagem e produção de variados produtos LED de 
alta qualidade. Esta combinação tem provado ser um sucesso desde o início e constitui um previlégio de que a Bever 
se orgulha.
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Estendemos as suas necessidades e exigências. Desde a Iluminação LED da Cobertura, aos Displays de Preços 
LED, à Iluminação da Rodovia LED e à Iluminação da Loja LED, as suas necessidades sâo a nossa prioridade. A 

Bever Innovations é um produtor de equipmentos e soluções de LED de alta qualidade para o sector de Retalho da 
industria petrolífera. Focados a 100% neste exigente mercado, os nossos clientes beneficiam largamente da nossa 
experiência e know-how acumulado.

Como inovador técnico, a Bever Innovations  lidera  o mercado em:
• Iluminação Inteligente em LED para a Coberturas e para a Rodovia de Estações de Serviço 

Maximise a iluminação disponível, reduzindo até 90% os seus custos 
• Display de Preços LED 

O display em LED perfeito para a sinal de preços, com visibilidade acrescida e respeitando a sua iamgem 
coroporativa

• Iluminação de Loja LED 
Uma redução de custos de operação em 75%, melhorando a experiência de compras do seu cliente

• Sistemas Inteligentes  de Serviço ao Cliente na Rodovia 
Soluções inovadoras para melhorar a experiência do cliente na sua estação de serviço

Elke dag opnieuw blijkt uit de waardering van duizenden klanten wereldwijd, dat de hoogwaardige LED oplossingen 
van Bever Innovations hun reputatie als eersteklas kwaliteitsproducten meer dan waarmaken.

100% FOCADOS NAS PETROLÍFERAS
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START WITH WIRELESS SMART CONNECTED LIGHTING
Connect

EOS Technology connects devices, equipment and processes to the Internet-of-Things in the simplest way. EOS 
improves your petrol station and environment and is very easy to install. 

Intergrated design
EOS Technology is integrated into the LED products and solutions from Bever Innovations and it can also be added to 
every other device in your network. It connects all devices on your forecourt. Connect as many networks as you like 
because EOS technology can talk with any other connected systems; it is endlessly scalable. This opens up a world of 
possibilities.

Plug&Play
There is no need to worry about installation, cabling and configuring. EOS technology connects devices, equipment 
and processes in the simplest way: it’s plug and play. It is very safe because all data is encrypted and only you decide 
who has access to your connected system.

Flexible
The EOS Manager can handle a high level of detail about your data and the output can be configured to your specifi-
cations. Its flexibility ensures that a limitless number of luminaires and devices can be managed, expanded and mod-
ified. And because it is all wireless, there is no need to make any adjustments to your infrastructure.

EOS Manager map selection
Intuitively shows an image of your network 
representing your site layout. Dragging, 
dropping and zooming is easy. You are given 
the tools you need to keep an overview of all 
your devices.

SMART OPERATION WITH EOS MANAGER APP

The EOS Manager is an application available for Android through the Google Play Store. It helps you with installing, 
configuring and analysing all connected devices, in real time, 24/7.

It turns your mobile device into an intuitive way to communicate with all your connected EOS devices. It allows you 
to fully analyse the behaviour of your devices, increase safety and to push energy savings to a higher level. Data and 
usage statistics can be easily extracted by one touch of a button.

Configure Group Extract statistics
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EOS CONNECTED: BIG DATA MADE EASY 
Web-based management system

EOS Connected is an intuitive web-based management system for EOS devices and Bever innovations LED products, 
that gives information about your forecourt infrastructure. It allows you to have an overview of all sites with EOS 

devices, to monitor remotely and to have better insight into device operating conditions, such as temperature, average 
power consumption etc. It also allows you to efficiently plan maintenance and monitoring in advance.

All your data – in one overview
The EOS LED lighting and its device infrastructure is represented by a flexible and detailed data model, a site floorplan 
for easy identification of device location, allowing configuration of devices to be optimized to a petrol stations’ specific 
needs. Benefit from a complete analytical overview, which allows you to plan preventive maintenance and to analyse 
luminaire behaviour over time. This simple data visualization shows accurate charts and maps.

EOS Connected on screen examples:

Remotely monitor your EOS luminaires and 
see historical data such as energy usage 

and savings and  
CO2 emmision reduction.

Data

EOS Connected shows you your 
petrol sites and gives you remote 

access to detailed site information.

Petrol sites overview

PREDICTIVE MAINTENANCE
Real time data

The constant flow of data from connected EOS devices enables unforeseen situations in your devices to be spotted 
in real time. Connected systems can provide a great amount of data to allow more accurate predictive analysis, 

allowing you to optimize decision making and use of connected (EOS) devices.

Combining the data of sensors throughout the process allows transparency. Filtering this data enables better decision 
making about maintenance, to optimize performance based on their role within the network. Together, these abilities 
can enable more informed, strategic decision making—the primary benefits of the predictive maintenance process.

John installs EOS LED products and 
devices on this petrol site. They are 
automatically connected to the EOS 
Manager app.

Sensors stream data about EOS devices’ 
vital statistics to EOS Connected.

EOS Connected builds statistics using
historical and real time data to create heat
maps, sees product settings, failure and change settings

Maintenance orders are
automatically generated,
and maintenance
companies are instantly 
informed.  

EOS Connected alerts John 
of maintenance needs.

John monitors 
the data 
remotely and 
checks if all 
devices are 
performing well 
and in healthy 
conditions.

John is a petrol station maintenance supervisor in charge of monitoring and main-
taining operating devices on (remote) sites.

CONNECTED 
PUMP STATION

REMOTE 
MONITORING

PREDICTIVE
ANALYSIS

AUTOMATED
MAINTENANCE ORDERS
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ILUMINAÇÃO DA COBERTURA LED

energia quando o nível máximo não é necessário. Usando este sistema de detecção de movimento associado à função 
de dimming, a Luci Series não só oferece condições únicas de visibilidade como resultados extraordinários em pou-
pança de energia.
A premiada Luci Series é sobre todos os aspectos a solução mais eficaz de iluminar a sua Estação de Serviço. A níti-
da luz branca cria um ambiente seguro e limpo na sua rodovia, fazendo dele a escolha perfeita para si e para os ses 
clientes.
Compara com as lampadas de iodetos metálicos, a Luci Series poupa até 90% dos custos de energia porque altera 
suavemente o seu modo de funcionamento de potência máxima 
para um modo dimmado quando não é detectado movimento. E 
todas as unidades da Luci Series poder ser programadas indivi-
dualmente para um comportamento de nível luminoso  que definir 
como apropriado. E usando um control remoto (patenteado)! Esta 
flexibilidade torna a Luci Series única.

E a manutenção? Pode esquecer. Foram desenvolvidas para durar 
mais de 20 anos. Isto para 12 horas de uso por dia, 365 dias por 
ano.

A rodovia é um elemento muito importante da sua Estação de Serviço e providenciar um visual acolhedor e ape-
lativo transmite ao seu cliente t um sentimento de segurança e conforto. Sem comprometer em visibilidade, é 

possível poupar em energia e custos associados. Providenciar a melhor iluminação às condições especificas da sua 
Estação de Serviço e adptar automaticamente a intensidade luminosa às circunstancias do momento é crucial nos 
sistemas de poupança de energia... - esta é a solução que Bever Innovations lhe pode dar!
É importante que os seus clientes percebam que a sua Estação de encontra a funcionar, mas é mesmo necessário 
manter a iluminação a utilizar a potência máxima instalada? Cremos que não! Esta é uma visão ultrapassada. A Bever 
Innovations tem um sistema inteligente, especialmente  desenvolvido para a sua Iluminação de Cobertura LED - a 
Luci Series - que se adapta às condições da sua Estação de Serviço. Um dimmimg inteligente, que controla as luminá-
rias quando os clientes entram na sua rodovia. Pode adaptar os níveis de iluminação às suas necessidades a qualquer 
hora do dia, assegurando que o ambiente esta devidamente iluminado e confortável para o cliente, mas poupando 
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DISPLAYS DE PREÇOS LED
Visualise a sua identidade 

Procura o melhor display de preços LED para o seu totem corporativo, sem comprometer a sua imagem de mar-
ca? Os displays em LED I-Catcher asseguram que os preços dos seus produtos são apresentados claramente e 

complementam de uma maneira perfeita  a sua imagem corporativa. Os displays I-Catcher da Bever Innovations  es-
tão instalados em todo o Mundo nas mais extremas condições atmosféricas. O design e as técnicas de produção dos 
painéis de LED produzidas pela BEver Innovation são o resultado de muitos anos de experiência  no terreno com as 
companhias grandes companhias petrolíferas.

Asseguramos:
1 - Flexibilidade única
Nós respeitamos a sua marca! Assim sendo os nos-
sos displays complementam a sua iamgem de marca 
de uma man eira perfeita. Sem compromissos!

2 - Grande Fiabilidade
Os nossos produtos são feitos usando os mais re-
centes deenvolvimentos técnicos e usando os me-
lhores LEDs para assegurar uma excelente qualida-
de. Podem ser usados nos trópicos, em condições 
árticas ou climas temperados que funcionarão na 
mesma maneira de uma forma longa e com pouca 
manutenção.

3 - Máxima Visibilidade
Un grande angulo de visão oval e as tecnologias de 
auto-controle asseguram a melhor visibildade mes-
mo nas mais adversas condições atmosféricas de dia 
ou de noite.

Todas as fontes de letras são possíveis
Os displays em LED I-Catcher dão a cada placard de preços um acabamento perfeito. São usados em mais de 54 paí-
ses e milhares de postos de abastecimento de companhias como a BP, Shell, Cepsa e Total comfiam na fiabilidade e 
qualidade dos I-Catcher da Bever.
Exitem variados tipos de fonte de letras e cores disponíveis, assegurando que a sua imagem corportiva é representada 
corretamente no display de preços.

Tecnologia Híbrida
A Bever Innovations utiliza nos seus displays I-Catcher a tecnologia de leds híbridos. Estes são uma combinação de 
duas tecnologias de LED com provas dadas (HMT e SMD) numa solução para display, única em termos de fiabilidade, 
eficiencia energética e visbilidade.

Os displays I-Catcher combinam as vantagens da tecnologia SMD (uma produção automatizada e a rigorosa coloca-
ção vertical dos elementos led) e da tecnologia HMT (com um ângulo de visão oval, mais eficiente) para obter uma 
melhor visibilidade quando sujeita a luz solar directa.
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Dynamic LED Screen
I-Catcher InMo

DYNAMIC LED SCREEN

Fuel stations keen to share their promotions or discounts with customers (or potential customers) frequently put 
up banners over their totems. This is not only aesthetically displeasing but also requires a lot of effort on the 

part of the fuel station operators and/or (technical) staff. After all, the banners not only need to be designed, printed 
and put up but also have to be taken down again after a while. The InMotion (InMo) Dynamic LED Screen from Bever 
Innovations  makes such efforts a thing of the past.

Benefits
• Price overlay (manual and automatic)
• Unique POS integration
• High quality leds (Avago)
• Online programmable: time table
• Light weight
• Front serviceable
• Slim design
• Protected by Bever Innovations Active Overheating Protection
• High readability in direct sunlight
• Simple, reliable and easy installation in new or existing signs
• Water resistance

The I-Catcher InMo is a dynamic LED screen, which is easily built in to the totem. It turns the screen into an infor-
mation post and marketing tool, all in one. The LED screen can not only feature fuel prices but also easily highlight 

discounts and marketing promotions. Both textually and visually. Professional,  striking and dynamic, with a suitable 
message for every occasion.

Smart design, exceptional clarity
The LED screen distinguishes itself by means of a plug-and-play system, smart design, exceptional clarity and con-
trast and an extensive, detailed range of colours (High Dynamic Range: 48-bit colours over a full dimming range of 
300 - 5,000 nits). An AOP (Active Overheating Protection) unit protects the LEDs in the display from overheating, thus 
ensuring a long lifespan in excess of 80,000 hours.

Straightforward remote management
Current prices are automatically displayed thanks to a connection to the POS (Point of Sale) system. What’s more, the 
display can be managed remotely using EOS Connected, the remote platform from Bever Innovations. All information 
is available online, enabling remote management too. Those authorized can easily create or change their playlists 
online. For example, coffee, tea and fresh croissants at the fuel station can be promoted in the morning hours, with 
sandwiches and other drinks being highlighted in the afternoon. These promotions can alternate with fuel prices, 
discounts and/or savings campaigns.

PROFESSIONAL, STRIKING AND DYNAMIC
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REMOTE CONTROL WITH EOS CONNECTED

EOS Connected is an intuitive web-based management system for EOS devices and Bever innovations LED prod-
ucts, that gives information about the Bever Innovations products in real-time. It allows you to have an overview 

of all sites with EOS devices, to monitor remotely and to have better insight into device operating conditions, such as 
temperature, average power consumption etc. It also allows you to efficiently program your InMo LED Screen, with or 
without a POS connection.

PRICE OVERLAY - STRAIGHTFORWARD REMOTE MANAGEMENT

Current prices are automatically displayed thanks to a connection to the POS (Point of Sale) system. What’s more, 
the display can be managed remotely using EOS Connected, the remote platform from Bever Innovations. All in-

formation is available online, enabling remote management too. Using the EOS connected website, content and fuel 
grades with associated price line can be selected and directly uploaded to the I-Catcher InMo.

• The InMO Controller gets the actual pricing, directly from the POS system, so price information is not 
depending on a working internet connection and is updated continuously.

• Within EOS Connected the output on the InMO LED Screen can be scheduled. It also enables you to select 
the duration of every online promotion.
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ILUMINAÇÃO DE RODOVIA LED

A Luci Series Ambiente é uma luminária LED da família da premiada Luci Series, e desenvolvida especialmente 
para a iluminação da periferia da sua Estação de Serviço. Iluminar os acessos e os lugares de estacionamento 

com a Luci Series Ambient assegura de imediato um sentimento de conforto e segurança aos condutores que entram 
na sua estação.

As primeiras impressões são importantes
Este é também o caso da sua Estação de Serviço. A iluminação correta dos acessos e dos lugares de estacionamento 
transmite aos seus clientes um sentimento de segurança e de acolhimento. 
A Bever Innovations desenvolveu uma luminária para Iluminação de Rodovia LED que combina um alto rendimento 
lumisoso com grandes poupanças energéticas. A Luci Series Ambiente é uma luminária LED da premiada família 
Luci Series, desenvolvida especialmente para a iluminação periférica da sua Estação de Serviço e que transmite aos 
condutores uma sensação positiva em termos de conforto e visibilidade. As luminárias LED tem um consumo extre-
mamente reduzido, com poupanças potenciais de até 70%.

E a manutenção? Pode esquecer. As Ambiente desenvolvidas para durar mais de 15 anos. Isto para 12 horas de uso 
por dia, 365 dias por ano.

Dit product werd mede  
gefinancierd door het 
Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 
onder OP-Zuid:
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ILUMINAÇÃO DA LOJA LED

A iluminação da loja Luci Series LED SHOP é a solução mais eficiente de iluminar a sua loja de conveniência. Os 
elegantes spots LED criam um ambiente visualmente atractivo para os clientes e os faz sentir relaxados.

A intensidade dos spots LED é variãvel, fazendo que o fator de conforto possa ser ajustado para cada local da loja. 
Isto torna possível o enfoque em produtos específicos e o aumento das compras por impulso. Os spots LED consumo 
pouca em energia, com poupanças de até 75% sobre as soluções clássicas.

Esqueça a manutenção
As Luci Series LED Shop foram desenvolvidas para 
durarem mais de 8 anos! Isto assumindo um uso de 
12 horas diárias, 365 dias por ano.  A Luci Series LED 
Shop foca a Bever Innovations  na importância que os 
donos das estações de serviço têm com a experiência 
de compra dos seus clientes mantendo a um custo 
operacional baixo.

Inspire os clientes
A atmosfera correcta da sua loja conseguir fazer os 
seus clientes sentirem-se benvindos e dá-lhes uma 
experiência de compras agradável. A iluminação da 
loja LED foi desenvolvida para melhorar a aparência 
dos produtos expostos, reduzindo os custos com a 
energia consumida e aumentando o conforto visual.

Vantagens operacionais do LED
As nossas soluções são aplicáveis a todas as situa-
ções numa estação de serviço. Oferecem soluções 
atrativas para melhorar a aparência dos produtos expostos e a melhoria do ambiente geral da loja. A Bever Innovations 
tem as capacidades e a experiência necessária para a implementação da solução que lhe convém quer numa loja nova 
quer na remodelação de um local existente, providenciando a solução mais eficiente .

Visão
A iluminação LED inteligente da Bever Innovations eleva a iluminação das lojas das estações de serviço a um novo 
patamar. Criam a atmosfera certa no local certo aumentando a visibilidade dos produtos expostos. Reduz os custos 
de energia e de manutenção melhorando a apresentação geral.

Poupanças energéticas
A iluminação Luci Series LED Shop não só oferece condições ótimas de visibilidade como a poupança nos consumos 
de energia é realmente alta. Comparando com uma luminária convencional de 2x26W CFL, a Luci Series LED Shop 
poupa até 75% na energia consumida.
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LED CONTOUR ILLUMINATION

A forecourt is a very important part of your petrol station: providing a visually welcoming environment to customers 
that is approachable and gives a sense of safety.

Make brand identity visible
Add stunning visual appeal in your corporate colours and increase awareness to your canopy and shop with Bever 
Innovations’ popular LED-based rigid tubing and linear lighting products. These complete assembled and sealed 
tubes are ready for installation, right out of the box.

Bever Innovations is proficient at installing LED Contour Illumination on shops and canopies using Bever Innovations 
LED Tube 30, you quickly create a very welcoming contour line. With very low energy consumption and even lower 
maintenance costs as an extra benefit.

Contour LED Tube adds lighting elegance and distinction to buildings. This patented LED-based rigid tubing system, 
with its large profile and long runs, is the preferred tube system for many petrol stations and shops. 

Features
• Daytime colour when non-illuminated
• A unique, easy to install system
• Large 30mm diameter profile for maximum visibility
• Ensures a healthy 10-year lifespan
• Safe to touch with zero shock risk
• Runs up to 90 meters on only one power supply
• Adjustable lengths available, cuttable every 55 mm
• Manufactured from recyclable materials and supplied 

globally
• Outdoor use: IP66 

Applications:
• Contour canopies, buildings and shops
• Contour price signs

CONTOUR LED TUBE 30 - LARGE-PROFILE LED TUBING
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Como tornamos isto possível?
A Bever Innovations desenvolveu o  sistema FOCUS, 
que informa os clientes de quais que tipo de com-
bustível está disponível e em que dispensador isso 
vai acontecer. O sistema está disponível em três 
variantes:
1. FOCUS FTP, que mostra o tipo de combustí-

vel e o dispensador disponível associados a um 
temporizador

2. FOCUS FP, que mostra o tipo de combustível e o 
dispensador disponível associados

3. Focus P, que mostra o dispensador disponível

1- FOCUS FTP
O protótipo deste modelo foi criado para a Shell e ser-
via para dirigir os clientes para a primeira bomba dis-
pensadora disponível.  A ideia subjancente é que um 
cliente que entre no posto de abastecimento possa 
num relance perceber através dos sistema Focus qual 
a será a bomba dispensadora disponível. A sinalética 
usada neste sistema indica ao cliente quais as dis-
pensadoras disponíveis, onde existem outros clientes 
a reabastecer e quais já pagaram e vão libertar as po-
sições de reabastecimento.
 
2 - FOCUS FP
Este sistema informa o cliente, de uma maneira mui-
to intuitiva, que tipo de de combustível está disponível 
em cada bomba dispensadora, tanto em postos aten-
didos como em postos não atendidos, bem como se 
alguma dessas mesmas bombas não estão disponí-
veis devido a problemas técnicos. Em modelos ligados ao POS, poderá ainda indicar qual a bomba dis ponível de 
seguida. Isto permite melhorar a segurança operacional e a raduzir o tempo de espera do cliente. Haverá menos 
mudanças de direcção das viaturas na rodovia e o cliente será atendido mais rápidamente.

3 - FOCUS P
Da mesma maneira que o Focus FP, este é um sistema simplificado de informar os seus clientes sobre a disponibili-
dade das bombas dispensadoras. Reduz o número de carros na rodovia, melhora a segurança e reduz os tempos de 
espera. 

FOCUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE SERVIÇO  
AO CLIENTE NA RODOVIA

Hoje em dia as companhias petrolíferas dão extrema importância à aparência e à imagem de marca das suas 
estações de serviço. Inúmeros desenvolvimentos são implementados nas lojas, incrementando o valor da oferta  

disponível com variadas promoções e extras. Mas e se nos concentramos no negócio base ... reabastecer o seu carro?! 
Isso aumenta as suas de combutível?

O reabastecimento
A Lei de Murphy ( Se alguma coisa puder dar errado, dará!) pode reflectir-se nos sentimentos de muitos clientes 
duma estação de servico. Miutas vezes  sentem que escolheram a posição de reabastecimento errado porque as ou-
tras filas parecem ir mais rápidas. E mudarão de fila criando situações perigosas e maior confusão na rodovia.

As três queixas mais frequentes dos clientes duma estação de serviço?
1. Esperar até ao produto que necessitam estar disponível e não saber quanto empo demora até a bomba estar livre.
2. Escolher a fila errada. Os clientes frequentemente têm a sensação que esperam demasiado na fila que escolhe-

ram, vendo as outras a filas a mover-se. Isto resulta em mudanças de fila que causam situações inseguras e um 
congestionamento da rodovia.

3. As avarias não são reportadas de maneira correta. E quando o cliente chega a uma bomba depois de ter esperado 
numa fila e o produto que deseja não está disponível, isto causa frustações adicionais!

Agora, melhorar a experiência de compra de um cliente pode ser conseguida fazendo-o tomar as decisões corretas 
no tempo certo, e reabastecer o seu carro poderá ser mais rápido, seguro e fácil. Simplesmente informando os seus 
clientes sobe o tempo e a disponibilidade dos produtos e redirecionando-o para a bomba certa!
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
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Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encontre aqui o seu representante de vendas
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