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Audiovisuele oplossingen
voor uw onderneming 



BEKAFUN

Heilig Hartstraat 23
B-8870 Izegem

BE 0457 542 763

info@bekafun.be
www.bekafun.be

T 051 31 28 03
F 051 31 82 18

Open
maandag tot vrijdag van 9u- 18u

zaterdag van 10u - 17u
zondag gesloten

Bekafun is doorlopend open, ook 
over de middag

Volg ons op

Bekafun bestaat meer dan 30 jaar en is vooral een groothandel in klank 
en licht voor installateurs en verhuurfirma’s. Naast deze groothandel 
zijn we reeds een aantal jaren actief op de projectmarkt, met een eigen 
offerte- en installatiedienst. Onze technische ploeg helpt u graag met 
audiovisuele projecten zoals verder beschreven.

Meer en meer ligt de nadruk op het audiovisuele: online communicatie 
en training, visuele communicatie binnen bedrijf of winkelpunt, multizo-
nes en specifieke geautomatiseerde berichten… Wij hebben de nodige 
ervaring opgebouwd.

Aarzel niet om ons te contacteren voor uw project.

BekaBIZZ

BekaDEAL

Bekafun
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All-In-One Touchscreens
Interactieve schermen worden een onmisbare tool binnen zakelijke 
en educatieve omgevingen. Ze brengen de gebruiksvriendelijkheid 
van een tablet naar het comfort van een groot scherm. Onze all-
in-one oplossingen maken deze schermen inzetbaar voor elke 
toepassing, van digitale flipchart tot videoconferentie.

Met OPS technologie integreert u een Windows 
10 Pro PC in het display voor toegang tot uw 
gebruikelijke programma’s en gegevens in het 
netwerk.

> Case Study 

Vraag van de klant

Een touch-display inzetbaar in meerdere ruimtes voor presentaties 
en video-conferenties. Gasten moeten gemakkelijk inhoud (foto’s, 
video’s en documenten) kunnen delen vanaf hun toestel. Het dis-
play moet worden opgenomen in het bedrijfsnetwerk voor toegang 
tot data op de interne servers, integratie met Office 365 en Micro-
soft Teams.

PRODUCTLIJST

> ViewSonic IFP6570
65” Interactieve display

> ViewSonic VPC17-WP3
Intel Core i7  Windows 10 Pro OPS

> ViewSonic LB-WIFI-001
Android Wi-Fi module

> ViewSonic VB-STND-005
Mobiele Trolley

BEEUWSAERT CONSTRUCT
LEDEGEM

Beeuwsaert Construct realiseert agrarische en 
industriële bedrijfsgebouwen.

Maak tijdens uw presentatie aan- 
tekeningen op het scherm en 
bewaar deze voor later gebruik.

Dankzij een ingebouwde webcam, 
microfoon en luidsprekers bent u 

meteen klaar voor videochats.

Toegang tot cloud diensten 
om notities of documenten 
te bewaren en delen.

Deel foto’s, video’s en documenten 
vanaf andere toestellen zoals PC, 

smartphone of tablet.

Teams
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> Case Study 

Vraag van de klant

Dit kantoorgebouw werd ontworpen met modulaire meeting ruim-
tes, die volgens capaciteit kunnen worden aangepast. In elke ruimte 
was een projector met bijhorend projectiescherm nodig. Daarnaast 
was er ook nood aan een klank-systeem dat mee kan worden aan-
gepast aan de opstelling van de verschillende ruimtes.

PRODUCTLIJST

> Optoma EH460ST
Short Throw projector

> iVisions EM260 16-9
Elektrisch projectiescherm

> Audipack QFIX 0100W
Plafondbeugel voor projector

> Bluestream SP18
4K HDMI splitter

> Barco Clickshare CS100
Draadloos presentatie systeem

Projectie
Projectoren zijn nog steeds de meest efficiënte manier om je 
publiek van beeld in XL formaat te voorzien. Wij verdelen een groot 
assortiment, van mobiele toestellen tot krachtpasters voor grote 
conferentiezalen.

Laserprojectie daalde het afgelopen jaar in prijs waardoor 
performante onderhoudvriendelijke projectoren heel toegankelijk 
in prijs zijn geworden.

Naast ons gamma projectoren hebben wij ook een grote keuze aan 
projectieschermen voor elke toepassing. Mobiele schermen vanaf 
81cm breed tot elektrische schermen met een breedte van 5m.

Voor een precieze installatie en afstelling in elke situatie verdelen 
wij montage-oplossingen van verschillende merken.

SYNDICAAL HUIS
KANTOOR ROESELARE
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> Samengestelde Set

EASY CONFERENCE KIT

Complete set voor video conferenties. Eenvoudig in gebruik, com-
pact en grote compatibiliteit.

Productinformatie

Een compacte groothoekcamera die je een uitstekende video-erva-
ring geeft. Monteer deze eenvoudig op uw scherm met de inbegre-
pen beugel. Werkt op alle courante communicatieplatformen zoals 
Google Meet, Microsoft Teams en Zoom.
Een lichte shotgun-microfoon waarmee u gemakkelijk geluid van 
hoge kwaliteit kunt vastleggen. Met de meegeleverde adapter sluit 
u deze aan op elke PC, mobiel apparaat (tablet/smartphone) of 
zelfs fototoestellen en camera’s. Een statief voor de microfoon is 
inbegrepen.

PRODUCTLIJST

> Huddly G0
USB Webcam

> Saramonic VMIC MINI
Shotgun-microfoon

> Gorillapod
Flexibel microfoon-statief

> Huddly Mount
Montage adapter voor webcam

Video Conferenties
Door de steile opgang van meetings op afstand is er vraag naar 
oplossingen die eenvoudig in gebruik zijn en tegelijk een goeie 
klank- en beeld-kwaliteit bieden om de nodige professionaliteit uit 
te stralen.

Kies voor een camera met een breedhoeklens voor een goed 
overzicht. PTZ-camera’s breiden het zichtveld extra uit door gebruik 
van een roterende lens. 

Een “shotgun”- ofwel richt-microfoon neemt het geluid van de 
persoon voor de microfoon op, zelfs op afstand. De ideale microfoon 
om duidelijk verstaanbaar te blijven voor je gesprekspartners met 
zo weinig mogelijk achtergrondgeluid.

Speakerphones zijn de meest eenvoudige manier om meerdere 
personen in één ruimte, duidelijk te laten communiceren. Deze 
zijn voorzien van een ingebouwde microfoon en luidspreker. Ze 
worden centraal op tafel geplaatst, voor grotere groepen kunnen er 
meerdere units ingezet worden.

Teams
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> Case Study 

HOWEST
CAMPUS BRUGGE

Howest is een hogeschool met campus-
sen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

PRODUCTLIJST

> Huddly GO
USB Webcam

> Sennheiser XSW-D
Draadloze set met lavalier microfoon

> Saramonic SR-UC-201 
TRS naar TRRS adapter

> Camera statief

Online presenteren en lesgeven
Presentaties zijn een stuk aangenamer wanneer deze op een leuke 
dynamische manier worden gebracht. Gebruik de bewegingsvrijheid 
en een groot zichtveld voor een aantrekkelijke livestream.

Camera’s met breedhoeklens en PTZ-camera’s zijn de beste keuze 
voor dit werk.

Een draadloze microfoon zorgt ervoor dat u steeds hoorbaar bent. 
Zelfs indien u enkele meters van de camera staat of volledig uit 
beeld bent. 

TIP! Zorg voor voldoende, frontaal licht. Presenteren met licht 
achter de presentator zorgt ervoor dat deze een donkere vlek zal 
zijn. Plaats licht aan de voorzijde om alles duidelijk in beeld te 
brengen.

Vraag van de klant

Afstandsonderwijs werd in 2020 een must in het volledige onder-
wijsnet. Ook docenten in niet-IT richtingen wilden de mogelijkheid 
om hun lessen digitaal aan te bieden. Hiervoor hadden ze een com-
pacte camera nodig met een breed zichtveld om het bord achter de 
docent te kunnen weergeven.
Omdat de docent niet achter zijn scherm gekluisterd wil blijven, 
was er nood aan een draadloos microfoon-systeem, eenvoudig in 
gebruik en te verbinden met een computer.
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> Case Study ADN government applications – ring cabling

ADN PS

ADN PS
ADN CU1

SDC CBL RJ45

 ■ ADN CU1
 ■ ADN C1
 ■ ADN D1 (max. 399)
 ■ ADN PS (max. 15)
 ■ max. 40 units per ADN PS
 ■ max. 20 units per ring
 ■ SDC CBL RJ45

Plan your installation with the
ADN cable calculator

ADN D1

ADN C1

GEMEENTERAAD

Vraag van de klant

Sinds enige tijd zijn steden en gemeentes verplicht een digitale op-
name van de gemeenteraadszitting online te plaatsen. Een confe-
rentiesysteem is hiervoor de ideale tool.

ADN CU1 beheert het volledige systeem (tot 400 microfoons) en 
bevat de aansluiting naar het klank-systeem. Hij levert stroom voor 
40 microfoons. Indien de opstelling meer dan 40 microfoons bevat 
maak je gebruik van de ADN PS. Deze extra voeding voorziet op 
zijn beurt stroom voor 40 microfoons.

Het systeem omvat 2 types microfoons. De ADN D1 is de unit die 
voor alle sprekers kan worden gebruikt. In het systeem kan 1 ADN 
C1 microfoon worden geplaatst. Deze heeft extra functies om ande-
re microfoons te activeren of alle microfoons in het systeem uit te 
schakelen.

Het volledige systeem wordt bekabeld met RJ45 netwerkkabels.

PRODUCTLIJST

> Sennheiser ADN CU1
Centrale unit 

> Sennheiser ADN PS
Voeding

> Sennheiser ADN C1
Tafel-microfoon voor gespreksleider

> Sennheiser ADN D1
Tafel-microfoon voor sprekers 

Conferenties
Persconferentie, panel-discussie of een plenaire zitting. Voor deze 
situaties vertrouwt u het best op een conferentie-systeem om een groot 
aantal microfoons eenvoudig te laten samenwerken.

De eenvoudige bediening zorgt ervoor dat aanwezigen zich kunnen 
concentreren op wat ze willen zeggen en niet hoe ze iets kunnen 
zeggen.

Door de flexibiliteit van het systeem kan het aantal microfoons 
gemakkelijk worden aangepast aan de toepassing.

Met een onopvallend design integreer je het conferentie-systeem 
in elke ruimte.
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> Case Study industrie

Vraag van de klant

Een klanksysteem dat de volledige site van het productiecentrum 
kan voorzien van geluid.
Het systeem moet in apart regelbare zones worden opgedeeld. 
Daarnaast moet het ook ingezet worden om op vaste tijdstippen 
signalen te laten klinken voor werknemers, dienst te doen als om-
roepsysteem met microfoons en personeel waarschuwen bij nood-
situaties.

PRODUCTLIJST

> Audac IMP40
Internet Radio player

> Audac M2
Digitale audio matrix

> Audac CAP448
4-kanaals 100V Versterker

> Audac APM108 MK2
Omroep microfoon

> Audiophony PHP650
100V Outdoor luidspreker

> Audiophony EHP520B
100V HiFi luidspreker

Klanksystemen
Een centraal gestuurde klankinstallatie wordt voor meer gebruikt dan het 
afspelen van muziek. Zo kan je ook bezoekers en personeel informeren 
via audio boodschappen of signalen.

Wij ontwerpen een op maat gemaakte oplossing voor uw project. 
Tot in de puntjes afgewerkt. Elke kleine winkel tot grote industrie-
site kan met onze maatoplossingen worden uitgerust.

Een grote keuze aan luidsprekers zorgt ervoor dat het systeem 
maximaal inzetbaar is over het hele terrein.

Installaties met tijdsklok bieden de mogelijkheid om op vaste 
tijdstippen of intervallen audioboodschappen en signalen af 
te spelen. Met een paging-microfoon gebruik je het geheel als 
omroepsysteem.

ARLU
ARDOOIE

Arlu is gespecialiseerd in het ontwerp en de 
fabricatie van oplossingen voor draai- en 
schuifdeuren voor interieur en exterieur.
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> Case Study omroepsysteem> Case Study retail

Vraag van de klant

Door de omvang van het tuincentrum was een goede verspreiding 
van het geluid van groot belang om een goed werkend omroe-
psysteem te bekomen. Het type luidspreker werd aangepast naar 
gelang de locatie. Vanaf verschillende microfoons een boodschap 
naar 1 of meerdere zones sturen.

Vraag van de klant

Om het winkelen aangenaam te maken moet een radio over de hele   
winkel weerklinken, internetradio bij voorkeur door het verdwijnen 
van FM in de toekomst. Op regelmatige tijdstippen moeten vooraf 
opgenomen boodschappen worden afgespeeld.

PRODUCTLIJST

> Audac XMP44
Modulair audio systeem

> Audac MMP40
Media player & recorder module

> Audac M2
Digitale audio matrix

> Audac CAP448
4-kanaals 100V Versterker

> Audac APM108 MK2
Omroep microfoon

> Audac ASP20
100V hangende 360° luidspreker

> Audac Ateo 6
Opbouw luidspreker

> Audac CS75
Inbouw luidspreker

PRODUCTLIJST

> Audac XMP44
Modulair audio systeem

> Audac IMP40
Internet radio player

> Audac FMP40
Voice file media player

> Audac CAP448
4-kanaals 100V Versterker

> ART MX821S
8-kanaals mixer

> Audiophony EHP410B
100V HiFi 4” luidspreker

> Audiophony EHP520B
100V HiFi 5” luidspreker

FLORALUX
DADIZELE

Het grootste en goedkoopste tuincentrum 
van België.

GLOBUS
LENDELEDE

Globus HandyHome is al reeds 50 jaar dé 
winkel waar vakmannen, hobby klussers, 
vrouwen en kinderen zich thuis voelen.
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> Case Study fitness

Vraag van de klant

Spinning Is een opwindende en actieve training op de fiets met 
swingende muziek. De spinning corner moest echter meer bieden 
dan een goed klanksysteem. Het moest een totaal concept worden 
met geprojecteerde visuals en een lichtshow. Dit alles moest be-
dienbaar zijn vanaf de spinningfiets van de lesgever.

PRODUCTLIJST

> Audac SMQ750
4-kanaals versterker

> Audac PRE116
6-kanaals mixer

> Celto Acoustique CT8
8” Full range luidspreker

> Celto Acoustique CT18S
18” subwoofer

> Epson EB-L1500UH
Full HD laser projector

> Optoma PS200
Presentatie switcher

> Bluestream HEX70SL Kit
HDBaseT  extender set

> Chamsys MagicQ 
DMX Software

> Bekaled LS24RGB70
RGB LED-strip

> Nicols BPdot
Infinite beam moving head

VISION 21
ROESELARE

State-of-the-art sportclub met een groot 
aanbod aan sporten en lessen.

> Case Study horeca

Vraag van de klant

Het creëren van een goede sfeer is van groot belang in een voetbal 
kantine. Een update van de geluidsversterking was noodzakelijk zo-
dat supporters voor de match werden klaargestoomd om als 12de 
man hun ploeg te ondersteunen. Nieuwe luidsprekers en verster-
kers met een hoog vermogen en een perfect afgeregeld systeem 
waren een must. De mogelijkheid om meerdere bronnen zoals mi-
crofoon, radio of een DJ-installatie om deze voor meerdere toepas-
singen bruikbaar te maken.

PRODUCTLIJST

> QSC RMX2450A
2-kanaals versterker

> Xilica XP-2040
DSP systeem controller

> ART MX624
6-kanaals mixer

> Celto Acoustique CT8
8” Full range luidspreker

> Celto  Acoustique iFix13S
13” subwoofer

> Audac APM108 MK2
Omroep microfoon

KFC MANDEL UNITED
IZEGEM

Voetbalploeg uit 1e nationale met Izegem als 
thuisbasis.

foto: Vandorpe Stefaan
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> Case Study 

Vraag van de klant

De acht schermen in het onthaal moeten allemaal samen 1 presen-
tatie kunnen afspelen. Afhankelijk van de situatie moet het scherm 
kunnen opsplitsen in 2 tot 8 afzonderlijke visuals. Elke configuratie 
is mogelijk.

PRODUCTLIJST

> Brightsign HD1024
Digital Signage player

> 2x Datapath FX4/H
Videoprocessor

Digital Signage
Weg met pancartes en reclame posters. Informeer klanten omtrent uw 
bedrijf of breng werknemers en studenten op de hoogte van belangrijke 
medelingen. Met Digital Signage beslist u wat en wanneer iets zichtbaar 
moet zijn. 

Digital Signage via USB: Gebruik een USB-stick met filmpjes en 
foto’s en speel eenvoudig inhoud of je schermen af.

Digital Signage via netwerk: Koppel je schermen in een netwerk en 
beheer deze vanaf een computer. Bepaal welke content, wanneer 
moet worden weergegeven en op welke schermen.

Integreer online diensten zoals het weer, RSS-feeds voor nieuws, 
Instagram foto’s of YouTube video’s.

Cloud-functies bieden de mogelijkheid schermen buiten het 
netwerk te beheren. Zo heeft u de controle over elk scherm binnen 
de onderneming, zelfs op externe locaties.

Ga EXTRA-LARGE. Digital Signage is niet enkel mogelijk met 
klassieke displays, maar ook met projectoren en videowalls.

TER MOLST INTERNATIONAL
WIELSBEKE

Ter Molst ontwerpt en produceert interieurtextiel 
vanuit zijn weverijen over de hele wereld.
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> Case Study 

Vraag van de klant

Voor rondleidingen met bezoekende klanten in de productiehallen 
van de de vestiging in Ardooie zocht d’Arta naar een systeem om 
goed verstaanbaar  te blijven in deze lawaaierige omgeving.

Voor de gids wordt een handmicrofoon met geïntegreerde zender 
voorzien. Elke bezoeker krijgt een stethoset met ingebouwde ont-
vanger die comfortabel gedragen kan worden.
Alle onderdelen worden opgeborgen in een stevige koffer. Deze 
bevat een oplaadsysteem om alles opnieuw op te laden voor de 
volgende rondleiding.

PRODUCTLIJST

> Sennheiser SKM 2020-D
Handmicrofoon  met zender

> 20x Sennheiser HDE 2020-D-II
Stethoset ontvanger

> Sennheiser EZL 2020-20L
Transportkoffer met oplaadfunctie

Rondleidingen
Heeft u regelmatig bezoekers over de vloer? Verzorg uw rondleidingen 
met een Tourguide systeem. Hou de aandacht van uw bezoekers bij de 
begeleider, ideaal voor locaties met omgevingsgeluid.

Rondleidingsystemen zijn specifiek ontwikkeld voor een hoge 
verstaanbaarheid in spraak en een eenvoudig gebruik.  Meerdere 
sets kunnen samen gebruikt worden om de tour in verschillende 
talen tegelijk uit te voeren.
Mensen met een auditieve beperking kunnen aan de hand van een 
inductie neklus mee genieten van de rondleiding.

D’ARTA
ARDOOIE

Een wereldspeler in het verwerken van vriesverse 
groenten, fruit, kruiden en kan-en-klare gerechten.
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Telewerken
We kunnen er niet omheen, het afgelopen jaar vereiste een aanpassing 
voor heel wat bedrijven omtrent werken op afstand. Voorzie uw home 
office van de nodige tools om vlot van thuis uit te werken.

> DESKTOP MONITOREN

> PROFESSIONELE HEADSETS

> SPEAKERPHONES

> WEBCAMS

DESKTOP MONITOREN

Behoud het overzicht met een groot of extra display. We hebben 
een groot gamma aan standaard schermen, business schermen 
die je kan aanpassen aan je werkplek voor meer comfort en pro-
fessionele schermen met een groot kleurenbereik voor fotografen, 
grafische vormgevers en videobewerkers.

PROFESSIONELE HEADSETS 

Ons gevarieerd assortiment omvat eenvoudige basis headsets 
voor sporadisch gebruik tot betrouwbare professionele headsets 
voor callcenters met hoog draagcomfort en klankkwaliteit. Deze 
laatste bieden een uitgebreide connectiviteit voor gelijktijdig ge-
bruik met zowel PC als telefoon.

WEBCAMS

Bij gebruik van de ingebouwde webcam in je laptop ontdek je al 
snel zijn limieten. Externe webcams voorzien je videocalls van een 
helder beeld, ga voor een exemplaar met breedhoeklens voor een 
groter zichtveld.

SPEAKERPHONES

Speakerphones zijn het ideale werkmiddel om kleine tot middel-
grote werkgroepen te voorzien van een microfoon en luidspreker 
voor digitale communicatie. Plaats deze centraal op de tafel en ge-
niet van duidelijke spraak tijdens conference calls.
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Hogeschool West-Vlaanderen
Kortrijk

In samenwerking met Howest werd hun nieuwe aula uitgerust met 
een state-of-the-art projectie- en klanksysteem werkende op QSC 
Q-sys. Het geheel kan eenvoudig door elke docent gebruikt worden, 
inclusief beheer op afstand door de IT-afdeling.

Descaplant
Kortrijk  

Deze bloemenzaak voorzien wij elk jaar van een in het oog springende 
kerstdecoratie. Elk project starten we met een simulatie en een op 
maat gemaakte offerte. Begin december plaatsen we de decoratie, 
en in januari wordt alles opgeruimd. 

Sporthal Schiervelde
Roeselare

Wij verzorgden de geluidsversterking in de wedstrijdzaal van 
volleybalclub Knack Roeselare. Een krachtige Amate Audio luidsprekerset 
met high-end RAM versterkers die bijdraagt aan de sfeer, zodat de 
supporters als één man achter hun ploeg staan. 

De Normandie
Koksijde

Voor dit iconische restaurant langs de kustweg betrokken we al 
onze specialisten. Een perfect afgestemde klank in het restaurant 
gecombineerd met moderne feestverlichting en projectie in de feestzaal. 
Alles is gemakkelijk stuurbaar via een tablet.

Westfront
Nieuwpoort

Het museum bevat een gebogen scherm van 32 x 4m met een 
animatiefilm. Projectie gebeurt door zes projectoren in een boog 
gemonteerd. VIOSO Integrate Server staat in voor de verdeling van 
het beeld naar elke projector met een nauwkeurige overlapping.

The Hub
Gent

The Hub is een materiaalbibliotheek voor architecten en ontwerpers 
om merken en fabrikanten te ontdekken. Bekafun voorzag deze locatie 
van klank en projectie in de event-ruimte, stuurbaar via een tablet 
tijdens workshops en presentaties.
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