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100% FOCUS ON PETROL

 LED prijsdisplays

 Dynamisch LED scherm

 LED shop verlichting

 LED luifelverlichting

 LED contourverlichting 

 LED terreinverlichting

 Intelligent forecourt customer service systeem

 EOS TECHNOLOGY

BEVER INNOVATIONS, INNOVATOR IN LED PRODUCTEN

Bever Innovations ontwikkelt, produceert en installeert intelligente LED verlichtingsoplossingen voor tankstations. 
Met twintig jaar ervaring in de benzine retail markt is Bever Innovations marktleider en preferred suplier van on-

der meer Shell en BP. Tankstations in ruim zeventig landen presenteren hun prijzen en verlichten hun luifel, terrein 
en shop met Bever Innovations’ hoogwaardige LED producten.

Vanuit vestigingen in Europa, Azië, Australië en Zuid-Amerika zijn duizenden tankstations van lichtplan tot het ont-
zorgen. Vanaf het ontwerp en de inkoop tot aan het begeleiden van de productie wordt alles in eigen hand gehouden.

De productie vindt plaats bij sociale werkplaatsen in Terneuzen en Vlissingen. Dit geeft naast maatschappelijke be-
trokkenheid de mogelijkheid om snel een kwaliteitsproduct te leveren dat afgestemd is op de wensen en behoeften 
van de individuele klant. Inmiddels zij ruim 100.000 Luci armaturen vanuit deze werkplaatsen aan tevreden klanten 
over de hele wereld geleverd.

ONDERHOUD, REPARATIE EN VERNIEUWING

Bever Innovations’ allround serviceteam biedt een complete service voor LED-producten. Het installeren en on-
derhouden van verlichting, maar ook reparaties aan prijzenborden worden door het specialistische serviceteam 

professioneel uitgevoerd. Zelfs wanneer deze door derden zijn geleverd.

Wanneer u overstapt naar een nieuwe huisstijl of een andere oliemaatschappij, biedt Bever Innovations een totaal 
service voor stationsomkleuring. De complete vernieuwing of omkleuring wordt binnen één of enkele dagen volledig 
in de gewenste huisstijl uitgevoerd, inclusief Bever Innovations LED producten met bijbehorende garantie of merken 
van derden indien gewenst. Van inventarisatie tot realisatie, u heeft er geen omkijken naar.
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Technische tekening 
Aluminium prijzenbord
  
600x150x30 cm
Cijferhoogte displays: 238 mm
Kleur LED: wit    
Puntpositie: cijfer, punt, 3 cijfers
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REPARATIE EN ONDERHOUD VAN LED PRODUCTEN

Bever Innovations ontwikkelt en produceert al ruim twintig jaar displays voor de petrol retail markt 
en startte als één van de eersten met het toepassen van LED in prijzenborden en luifelverlichting. 

Deze opgebouwde kennis staat garant voor een vlotte en professionele reparatie en onderhoud, ook bij producten van 
derden.

De gespecialiseerde installateurs van Bever Innovations lossen vrijwel ieder defect ter plekke op en kunnen, indien 
nodig, een beroep doen op de eigen R&D-afdeling op het hoofdkantoor in Zierikzee.

Bij iedere service-call kan een specialist binnen 24 uur op locatie zijn. Zo ondervindt u minimale overlast van storingen 
aan uw prijzenbord en verlichting.

ZORGELOZE VERNIEUWING VAN UW STATION

Bever Innovations verzorgt zowel de plaatsing als vernieuwing van luifel-, terrein- en shopverlichting als prijzen-
borden, displays en terreinbebording. Onze lichtspecialisten maken een individueel ontwerpvoor uw prijzenbord 

of een compleet lichtplan voor uw complete station.
Na goedkeuring worden de benodigde materialen geproduceerd en besteld en kan binnen enkele weken worden ge-
start. Tijdens het gehele project staat één van onze vaste projectleiders continu voor u klaar.

Minimale overlast, maximale veiligheid
De uitvoering wordt in nauw overleg met u besproken omdat een eventuele sluiting van een pomp of het complete 
station tot een minimum beperkt moet worden. Zo ondervinden klanten minimale overlast en kunt u zich volledig op 
de bedrijfsvoering richten. Onder de hoogste veiligheidseisen van de desbetreffende oliemaatschappij vervangt het 
allround-serviceteam de merkuitingen en voert de oude materialen af. Binnen één of enkele dagen is uw station com-
pleet vernieuwd en kan het gegarandeerd weer vele jaren mee.
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IN DE PRAKTIJK 
Update naar nieuwe huisstijl

Station:  Shell Druten 
Gegevens: 3 zijden, 55 meter lengte, 2 logo’s 
Verlichting:  tl-verlichting vervangen door redbar met LED-verlichting (75-80% energiebesparing)

Stationsmanager Marcel de Jong: “Binnen drie dagen heeft het team van Bever Innovations mijn volledige luifel ver-
nieuwd. Ze werkten vlot en veilig, voerden alle oude bekleding af en mijn klanten hebben weinig overlast ervaren 
tijdens de werkzaamheden. Er kon gewoon getankt worden.”

“Vanaf het moment van de opdracht, heb ik er geen omkijken meer naar gehad. Bever Innovations heeft alles voor mij 
geregeld en binnen anderhalve maand na opdracht was het hele project afgerond. Ik ben erg tevreden, krijg veel goede 
reacties van mijn klanten en mijn station is van veraf nog beter zichtbaar.”

VERNIEUWING LUIFELBEKLEDING
Station:  VDB te Hechtel 
Gegevens: 3 zijden, 25 meter lengte, 2 logo’s 
Resultaat:  - luifelbekleding vervangen, - LED contourverlichting op luifel, - Luci Series luifelverlichting 
 geplaatst, - luifelkolom geschilderd, - prijzenbord vervangen, - I-Catcher LED displays

OMKLEURING
Shell huisstijl vervangen door BP Express

Station:  BP Express Katwijk aan Zee
Gegevens: 4 zijden, 48 meter lengte, 
 4 logo’s en een prijzenbord
Resultaat:  - luifelbekleding vervangen 
 - LED contourverlichting  
 - pompspreaders geplaatst
 - pomp bestickerd

“Samen met accountmanager Marnick Blom van Bever Innovations heb ik onze wensen en de specificaties van  
het station doorgenomen toen we voor deze locatie overstapten naar BP.” zegt Ralph van Zuijlen van De Haan 
Minerale Oliën.

“Hij kwam met een totaalplan voor het leveren en plaatsen van het nieuwe prijzenbord en het verwijderen van de oude 
huisstijl op het station en de shop. Door het totale project op zich te nemen, heeft Bever Innovations ons veel werk uit 
handen genomen. Dankzij hun open communicatie bleef ik goed op de hoogte van de voortgang en was het station 
binnen de gestelde tijd klaar om onze klanten te ontvangen.”

Oude situatie

Resultaat na oplevering

“Bever Innovations heeft de totale omkleuring op zich genomen 
en zo bespaarden zij ons werk, tijd en geld.”
 
Marcel de Jong, stationsmanager Shell Druten

Oude situatie Nieuwe situatie
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Project:  Shell de Gouwe 
Locatie: Noordgouwe, Nederland. 

Nieuwe situatie
LED producten
6 x Luci Series EOS LED Luifelverlichting: 5700k, 125W
9 x Luci Series Ambiente LED Terreinverlichting: 5700k, 50W
EOS Bridge

Oude situatie: 
6 x 250 Watt metaal halide lampen

LED-armaturen ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen worden de lichtkwaliteit en -opbrengst steeds beter, ook 
op het gebied van verlichtingssturing worden grote stappen gezet. Zoals bij Bever Innovations, waar momenteel 

zelfs gewerkt wordt aan de volgende fase in LED-ontwikkeling, waarbij LED-armaturen niet alleen draadloos met 
elkaar communiceren maar ook verbindingen kunnen leggen met andere technologische processen op het tank-
station. Op Shellstation De Gouwe in Noordgouwe voerde het bedrijf recent een praktijktest uit met de nieuwste 
LED-armaturen, Luci Series LED-luifellampen en terreinverlichting. Deze test leverde zulke goede resultaten op, dat 
wereldwijde implementatie binnen handbereik ligt.

“Tijdens de praktijktest werden de effecten én mogelijkheden van onze recente innovaties perfect inzichtelijk gemaakt”, 
vertelt Jeannot Bruggeling, commercieel directeur Europa en Afrika en mede-eigenaar van Bever Innovations. “Door 
gebruik te maken van onze nieuwste LED-armaturen, Luci Series LED-luifellampen en terreinverlichting in combi-
natie met onze EOS-technologie en EOS Manager app op de tablet of smartphone krijgen ondernemers bijvoorbeeld 
altijd en overal inzicht in de activiteit op hun tankstation, de meest gekozen pompen en de routes waarlangs klanten 
over het (voor)terrein rijden. Op basis hiervan kunnen zij niet alleen hun verlichtingssturingen en marketingacties 
aanpassen, maar ook de veiligheid en klanttevredenheid verhogen.”

‘INTELLIGENTE VERLICHTING VERHOOGT VEILIGHEID EN
 KLANTTEVREDENHEID SHELLSTATION DE GOUWE’

EOS GESTUURDE LED VERLICHTING 
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Intelligente dimming
Als voorbeeld noemt hij de intelligente koppeling van de LED-armaturen met diverse lichtsensoren, PIR-
bewegingssensoren én pompen op het terrein. “Bij voldoende daglicht zijn alle LED-armaturen uitgeschakeld. Echter 
zodra het donker wordt, schakelen alle terrein- en luifelarmaturen automatisch op tot sluimerstand. Hierdoor is de 
benzinepomp – ook op afstand – duidelijk zichtbaar, terwijl het energieverbruik in de hand wordt gehouden.” 
Zodra een auto de oprit van het tankstation nadert, zendt de bewegingssensor automatisch een signaal naar de 
Ambiente EOS inrit-armaturen en Luci Series EOS luifelarmaturen, die direct opschakelen naar 80% van hun verlich-
tingsvermogen, aldus Bruggeling. “Zodat klanten bij het aanrijden, uitstappen en uitvoeren van hun tankhandelingen 
optimaal en veilig wordt bijgelicht.” Na enkele minuten dimmen de armaturen langs de inrit terug naar hun oorspron-
kelijke lichtniveau, terwijl de Ambiente terreinarmaturen op de afrit opschakelen van 30% naar 80% van hun maximale 
lichtoutput. “Deze instelling blijft actief zolang er beweging onder de luifel wordt waargenomen. Vervolgens dimmen 
de armaturen automatisch en gefaseerd terug tot 10% van hun maximale lichtoutput (Diep-Dim modus), waardoor het 
energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.”

Geen separate infrastructuur nodig
Dankzij de EOS-technologie kunnen de Bever LED-armaturen bewegingen op het terrein in tempo én richting exact 
volgen, vertelt Bruggeling. “Een enorme toegevoegde waarde voor onze afnemers, wat tevens geldt voor de snelle en 
eenvoudige installatie. Voor de implementatie van onze LED-armaturen hoeft geen separate infrastructuur te worden 
aangelegd. De apparatuur maakt sec gebruik van de voedingskabels zoals reeds op de bestaande stations aanwezig is.” 

Koppeling met de alarminstallatie
Tijdens de praktijktest bij Shellstation De Gouwe werd – naast de standaard verlichtingsschakelingen – ook de mo-
gelijke koppeling van de Bever verlichting, EOS-technologie en activering van het alarm onderzocht. “Met behulp van 
sensoren wordt bij ongebruikelijke bewegingen op het terrein automatisch het alarmsysteem geactiveerd”, vertelt 
Bruggeling. “Naast het signaal dat het alarmsysteem naar de veiligheidsdienst stuurt, kan ook een signaal naar ons 
verlichtingssysteem worden verzonden, dat vervolgens direct opschakelt. Met als gevolg dat bij onraad het station 
maximaal in het licht komt te staan.” Bever Innovations is deze ontwikkeling momenteel aan het optimaliseren, waar-
bij naast de alarmsystemen ook vergelijkbare systemen slim geïntegreerd kunnen worden.

Voordelen:
Optimale zichtbaarheid: Zodra het donker wordt, schakelen alle terrein- en luifelarmaturen automatisch op tot slui-
merstand, zodat de benzinepomp – ook op afstand – duidelijk zichtbaar is, terwijl het energieverbruik in de hand wordt 
gehouden.
Intelligente verlichtingskoppeling: Klanten worden bij het aanrijden, uitstappen en uitvoeren van hun tankhandelin-
gen optimaal en veilig bijgelicht.
Minimaal energieverbruik: Wanneer geen activiteit meer wordt gemeten, dimmen de armaturen automatisch en 
gefaseerd terug tot 10% van hun maximale lichtoutput (Diep-Dim modus), waardoor het energieverbruik tot een mi-
nimum wordt beperkt.
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