Een dag uit het leven met

Connected
Lighting

Licht heeft invloed op elk aspect van ons leven, dit is
vooral zichtbaar in het moderne leven waarin we meer
tijd binnenshuis doorbrengen en later in de avond actief
zijn. Verlichting mag daarom niet over het hoofd worden
gezien op weg naar een toekomst van digitalisering,
technologische innovatie en de persoonlijke vrijheid die
het biedt.
Het Connected Lighting assortiment van iLumTech omvat
de belangrijkste concepten en technologieën die de
toekomst van verlichting vormgeven. Praktisch, eenvoudig
te gebruiken apparaten die gemakkelijk kunnen worden
geïntegreerd in ons dagelijks leven terwijl we werken,
rusten en spelen.
Connected Lighting. De vrijheid om het licht te
hebben dat jij wil.

Connected Lighting

Een dag uit het leven met

Slaapkamer

H

et is vroeg in de ochtend en het is overal donker.
Mijn man Luke en ik worden wakker van het geluid

van de wekker. We vinden het eerste ochtendlicht te
sterk dus Luke gebruikt altijd de schakelaar naast het
bed om de verlichting op 50% te zetten, zo is het niet
te fel. Na een paar minuten sta ik op om de jaloezieën te
openen en de ochtendzon binnen te laten. Dan druk ik
op de knop aan mijn kant van het bed om de verlichting

GEMAKKELIJKE
DALI
SCHAKELAAR

uit te schakelen. Genoeg kunstmatig licht, tijd voor de
zon! Het is een prachtige dag buiten. Luke brengt zoals
gewoonlijk nog een paar minuten onder de dekens
door. Ik ga van mijn kleine beetje eigen tijd genieten
in de badkamer terwijl ik me klaarmaak voor de dag.

Caroline

De schakelaars naast het bed
zijn DALI Input Units die selectie
van vooraf ingestelde parameters
mogelijk maken met verschillende
combinaties van indrukken en
ingedrukt
houden.
Door
de
schakelaar één keer in te drukken kan
de verlichting in- of uitgeschakeld
worden, met andere combinaties
van indrukken en ingedrukt houden
is het mogelijk om de helderheid en
de kleurtemperatuur aan te passen.
In feite kan het apparaat worden
ingesteld voor gebruik met een
breed scala aan combinaties naar
keuze van de gebruiker.
De DALI / USB Bridge is een handig,
klein USB apparaat dat een computer
in verbinding stelt met een DALI
bus en afstelling en ingebruikname
van de installatie mogelijk maakt.
Het omvat een gebruiksvriendelijke
applicatie die draait op Windows,
waardoor het heel eenvoudig
is om alle functionaliteiten te
programmeren, van DALI Input
Units tot volledige complexe DALI
installaties.

Badkamer

N

GOEDEMORGEN
TUNABLE
WHITE

u ik helemaal wakker ben, wil ik in de badkamer
helder licht hebben. De temperatuur van het

We maken ook gebruik van DALI
Input Units in de badkamer. Deze
units zijn zo geprogrammeerd dat
de gebruiker niet alleen in staat
wordt gesteld om uit verschillende
lichtniveaus te kiezen, maar
maakt het ook mogelijk om de
kleurtemperatuur aan te passen.

licht wordt koeler als ik de schakelaar ingedrukt
houd. Ik waardeer dit vooral in de ochtend omdat het
verfrissend is, en na een douche voel ik me hierdoor
als herboren.

T

ijd voor make-up! De mogelijkheid om de temperatuur
van het licht te veranderen, helpt me om mijn make-

up perfect aan te brengen. Als ik de schakelaar iets
langer ingedrukt houd, stemt de verlichting af naar een
iets warmere en natuurlijkere kleurtemperatuur die mijn
huid flatteert en ervoor zorgt dat ik er gedurende de dag
hetzelfde uit zal zien als nu in de spiegel. Het beste is om
make-up aanbrengen met neutraal wit licht omdat dit het
dichtst bij het soort verlichting komt dat we de hele dag
zowel binnen als buiten ervaren.

Tunable White armaturen zijn op
weg een standaard onderdeel van
de moderne kantoor, onderwijs,
detailhandel en horecaverlichting
te worden dankzij de positieve
fysiologische en psychologische
welzijnsvoordelen. Maar waarom
niet verder gaan? De vele voordelen
van Tunable White zijn thuis net zo
relevant als bij werk en spel.
Koel wit licht is perfect om op te
starten in de ochtend. Het voelt fris
en schoon en activeert de hormonen
die ons een alert gevoel geven.
Voor gewone huizen waar DALI niet
standaard wordt gebruikt, is DALI
PLC (Powerline Communication) een
praktische en handige oplossing
omdat het DALI communicatiesignaal
langs de standaard stroomkabels
wordt gezonden in plaats van door
een afzonderlijke DALI-bus. Het
signaal wordt gestuurd door middel
van DALI PLC zenders verbonden
met de bedieningsapparatuur zoals
schakelaars en DALI PLC ontvangers,
welke aangesloten zijn op de
armaturen.

O

p mijn weg langs de kamers van de kinderen maak ik ze
voorzichtig wakker met een kus en zacht gedimd licht,

eenvoudig in te stellen met de schakelaars. Daarna kan onze
dochter Melissa haar jaloezieën openen, de verlichting uitzetten
en zich voorbereiden op haar schooldag. Luke maakt onze zoon
Alexander klaar voor de kleuterschool. In de voorraadkast in de
keuken ga ik op zoek naar een doos ontbijtgranen voor mijn
zoon. Hij eet momenteel niets anders.

EENVOUDIGE
VERBINDING
DOOR DALI
RELAY
DALI Input Units zijn geschikt voor
elke kamer. Zij zijn de eenvoudigste
manier om het lichtniveau en de
kleurtemperatuur te regelen.

Keuken

De verlichting in de voorraadkast
is niet dimbaar zoals in de rest
van de huis, maar kan nog steeds
worden ingesteld samen met alle
andere verlichting omdat deze is
aangesloten met een DALI 4x Relay.
Dit maakt het mogelijk om niet-DALI
apparaten te bedienen met behulp
van DALI. Dit betekent dat wanneer
ik de keuken verlichting uitschakel,
de verlichting in de voorraadkast ook
uitgaat. Dit is erg handig omdat ik
het zelf vaak vergeet.

Kantoor

T

ijdens een middagvergadering met mijn baas stel ik de
verlichting in met behulp van mijn smartphone, zodat ik

niet op hoef te staan en iedereen stoor. Ik hoef alleen maar
de gewenste voorgeprogrammeerde lichtstemming te kiezen op
enig moment tijdens de vergadering. Voor presentaties dimmen
we graag de verlichting en voor besprekingen is heldere neutrale
verlichting de beste keuze.

IDEALE
OMGINGSVERLICHTING
VOOR WERK

A

ls persoonlijke assistent moet ik vóór 8 uur ‘s ochtends op
kantoor zijn om alles voor te bereiden voor mijn baas en

de nieuwe werkdag. De verlichting in onze kantoren en het open
kantoor waar de andere werknemers zitten, wordt aangestuurd
door sensoren die de kunstmatige verlichting afstemmen aan
het daglicht dat door de ramen naar binnen komt. Dit zorgt voor
een consistente helderheid en kleurtemperatuur gedurende de
dag.

De sensoren die worden gebruikt
in de kantoren zijn DALI Ambient
Sensors die de regeling van het
licht volledig automatiseren zodat
de visuele omstandigheden altijd
comfortabel zijn. Geen van de
medewerkers kan zich meer een
ander type verlichtingsbediening
voorstellen. Één van hen heeft
zelfs een DALI Omgevingssensor
in de eigen woonkamer thuis
geïnstalleerd.
DeeBridge kan worden gebruikt op
een computer, tablet of smartphone.
Een installatie kan worden bediend
door verschillende apparaten. Dit
zorgt voor een grote flexibiliteit en
gebruiksvriendelijkheid.

A

lexander is twee jaar oud en is pas onlangs begonnen
op de kleuterschool. Zijn school heeft vorig jaar

Tunable White armaturen geïnstalleerd. De leraren gebruiken
BlueBridge op tablets om de helderheid en kleurtemperatuur
van de verlichting gedurende de dag te controleren, zodat
de kinderen zich kunnen concentreren tijdens het leren en
zich kunnen ontspannen wanneer ze mogen spelen. Alle
docenten merken dat de kinderen tevredener zijn nu zij de
mogelijkheid hebben om de verlichting aan te passen. Dit is
vooral handig op momenten dat de kinderen overenthousiast
worden, omdat warm wit licht hen schijnt te kalmeren.
Anderzijds is helder koel wit licht perfect om de kinderen te
helpen zich na de lunch te concentreren.

Alexander
Kleuterschool

AANPASBAAR
LICHT VOOR
DE KLEINTJES
Het schoolgebouw is vrij oud
en werd slechts drie jaar eerder
opnieuw bekabeld, dus het had
geen zin om de elektrische installatie
te veranderen toen de nieuwe
verlichting werd geïnstalleerd. In
plaats daarvan werd er gekozen
voor het gebruik van DALI PLC, dat
het mogelijk maakt om alle DALI
communicatie uit te voeren via de
standaard stroomkabels.
BlueBridge gebruikt bluetooth om
met de verlichting te communiceren
en deze te regelen, wat betekent
dat het gebruik van een Wi-Fi
router niet nodig is. Dit maakt het
gemakkelijk om de helderheid en
kleurtemperatuur te regelen van
groepen en individuele armaturen
met enkel een smartphone.

School

M

elissa is 14 jaar. Vandaag volgt ze in ochtend de standaard
lessen en in de middag heeft ze een aantal toetsen.

Alle klaslokalen zijn uitgerust met DALI Omgevingssensoren
om ervoor te zorgen dat de verlichting een vooraf ingestelde
helderheid en kleurtemperatuur behoudt. Dit is geweldig voor
het ondersteunen van het natuurlijke ritme van de kinderen,
vooral omdat tieners vaak worstelen met verstoring van hun
slaap-waakritme.

Melissa
M

elissa maakt haar toetsen in een van de
gemeenschappelijke ruimten. De verlichting

in elke gemeenschappelijke ruimte wordt bestuurd
door een DSL Touch Panel II, welke eenvoudige
instelling en het gebruik van lichtstemmingen
mogelijk maakt. Een van de lichtstemmingen
is specifiek bedoeld voor toetsafname en zet
de verlichting om in een helder koel wit licht. Er
is bewezen dat dit de concentratie en examen
prestaties sterk verbeterd. De docenten zijn erg blij
met de resultaten, en de kinderen voelen veel meer
vertrouwen bij het maken van toetsen.

PERFECTE
VERLICHTING
VOOR
HELDERE
GEESTEN
De school is een gloednieuw gebouw
waarin tijdens de constructie
moderne verlichting is geïnstalleerd.
Tunable White armaturen worden
in elke klas en gemeenschappelijke
ruimte gebruikt.
Voor de gemeenschappelijke ruimtes
zijn vele andere lichtstemmingen
voorgeprogrammeerd, bijvoorbeeld
voor drama en kunst activiteiten.
Daarnaast zijn er vooraf ingeplande
lichtstemmingen voor pauzes en
schoonmaak
die
automatisch
worden uitgevoerd op basis van het
schoolrooster. De DLS Touch Panel II
kan ook worden geprogrammeerd
voor gebruik met RGB-armaturen, en
het hoofd van de school denkt aan
het installeren van een RGB-systeem
in de grote zaal voor evenementen
zoals schooltoneelstukken.

Winkel

I

OVERTUIGENDE EN
VERMAKELIJKE
KLEURCONTROLE

k heb mijn kinderen opgehaald en we gaan samen
winkelen. Het is mijn mans verjaardag morgen en we

willen een heel mooi horloge voor hem kopen. Er is een

De winkeleigenaar begrijpt dat
verlichting kan worden gebruikt
om elk artikel in het best mogelijke
licht te laten zien. Dit stimuleert
de verkoop. In het raam maakt
hij gebruik van DALI Manual
Tunable White spots. Ze laten hem
gemakkelijk de kleurtemperatuur van
het licht afstemmen op verschillende
materialen en displays.

goede juwelier in de buurt van mijn kantoor die een breed
scala aan producten verkoopt, dus er zit vast iets tussen
dat we mooi vinden. Luke kijkt altijd naar de etalages als
we langslopen; dat bracht me op het idee om voor hem
een horloge te kopen. Ook wij zijn onder de indruk van
alle artikelen, die onder speciaal koel wit licht worden
getoond. Het doet de horloges schitteren en oogt zo fris!
Het is een geweldige manier om mij te overtuigen iets te
kopen.

E

enmaal binnen wordt Alexander onmiddellijk
aangetrokken door een kleurrijk assortiment

aan sieraden. De winkeleigenaar koos ervoor

E

lders in de winkel wordt elke display weergegeven onder
verlichting met verschillende kleurtemperaturen. Zo worden er

ringen van goud en kettingen met kostbare edelstenen getoond onder

om RGB-licht te gebruiken in een aantal displays

warm wit licht dat de rijkdom en gloed van de kleuren goed naar voren

voor een dramatisch effect. Als hij Alexander ziet

brengt. Verderop benadrukt koel wit licht de helderheid van platina

naderen, kiest hij een dynamische lichtstemming

voorwerpen. De eigenaar kan de kleurtemperatuur van deze armaturen

met behulp van het touch control panel naast de

gemakkelijk veranderen vanaf zijn computer of smartphone met behulp

balie. Mijn kleine jongen lijkt erg blij om te zien dat

van DeeBridge. De RGB-armaturen kunnen ook worden bediend met

de kleur van het licht elke paar seconden verandert.

behulp van DeeBridge.

W

e kochten een horloge waarvan wij denken dat Luke het
heel mooi vindt en zijn nu op weg naar huis om deze avond

gezamenlijk als gezin door te brengen.

De winkel is ook uitgerust met
een DLS Touch Panel II om de
RGB verlichting in de winkel te
besturen. Het stelt de eigenaar in
staat de verlichting aan te passen
om de klantbetrokkenheid aan
te moedigen, en dat allemaal
vanachter de toonbank. Dit betekent
dat hij zelfs als hij de ene klant aan
het helpen is, iets kan doen om de
interesse van een andere klant vast
te houden.
DeeBridge en BlueBridge kunnen
worden gebruikt als een superieure
bediening ten opzicht van een
aantal andere bedieningsmethoden.
In dit geval kan de DALI Touch
Panel II worden overschreven
door RGB lichtstemmingen die
worden geselecteerd in DeeBridge
of
BlueBridge.
Dit
betekent
dat de winkeleigenaar al zijn
binnenverlichting overal kan regelen,
wat geweldig is voor het inrichten
van displays.

L

uke werkt als productiemanager bij een industriële
firma waar hij zijn dagen werkend in zijn kantoor en

wandelend door de fabriekshal en magazijnen doorbrengt.
Zijn kantoor is uitgerust met speciale schakelaars, zoals
thuis. Deze maken het mogelijk om de verlichting te
dimmen en lichtstemmingen te selecteren op basis van
de tijd van de dag en het beschikbare daglicht.

Luke
Kantoor

DAGELIJKS
DIMMEN
MAKKELIJK
GEMAAKT
Luke maakt gebruik van DALI Input
Units om zijn kantoorverlichting
te regelen. Daar ontdekte hij hoe
eenvoudig en handig ze zijn en dit
bracht hem op het idee deze ook
thuis te installeren. We zijn blij dat
hij dit deed, omdat het hele gezin ze
erg nuttig vindt.

Fabriek

D

e meeste magazijnen in het bedrijf zijn
uitgerust met DALI dimbare verlichting en

aanwezigheidssensoren die het mogelijk maken
het licht te dimmen tot een veiligheidsniveau in
gebieden waar er geen activiteit plaatsvindt. Er
is echter één klein magazijn dat niet vaak wordt
gebruikt, hier wordt de niet dimbare verlichting
gewoon aan en uit gezet naar behoefte. Er wordt
een speciale relais unit gebruikt om de niet-DALI
verlichting als onderdeel van de gehele DALI
installatie te bedienen.

D

e fabriekshal is momenteel niet in gebruik omdat
deze wordt uitgerust met nieuwe machines. De

verlichting is aangepast aan de nieuwe lay-out en kan nu
ook bestuurd worden met het DLC Touch Panel II, zodat
ploegchefs lichtstemmingen kunnen instellen op basis
van de activiteiten die worden uitgevoerd. Om kosten te
besparen, maakt de nieuwe DALI-installatie gebruik van
DALI PLC.

EFFECTIEVE
EENVOUD
VOOR
COMPLEXE
REGULATIE
Het DLS Touch Panel II is heel
eenvoudig te programmeren en
maakt
nauwkeurige
besturing
mogelijk. De firma heeft ervoor
gekozen om dit bedieningssysteem
te
gebruiken
vanwege
de
mogelijkheid om de verlichting van
complexe ruimtes te regelen.
DeeBridge is ook geschikt voor deze
toepassing. Dit maakt het eenvoudig
om lichtstemmingen te selecteren
of deze te laten lopen volgens
tijdschema’s.
De DALI 4x Relay zorgt voor
eenvoudige schakeling van niet-DALI
armaturen als onderdeel van een DALI
installatie, wat betekent dat deze
nog steeds worden opgenomen in
een DALI Lighting besturingssysteem
en kunnen worden bediend door
DALI-apparaten, zoals het DLS Touch
Panel II.

VERLICHTING
OM DE
ZINTUIGEN TE
KALMEREN

L

uke kijkt er al de hele dag naar uit om de familie mee te
nemen voor een verjaardagsdiner in hun favoriete restaurant

waar ze heerlijke pizza maken. De kinderen zijn dol op de speelse
sfeer, gecreëerd door dynamische RGB verlichting waarvan het
lijkt alsof deze zich door de ruimte beweegt.

Restaurant

Het personeel kan de RGBverlichting regelen met behulp van
een DALI Touch Panel II dat zich
naast de keukendeur bevindt. Als
het een rustige avond is, worden
er meer subtiele effecten gebruikt,
maar als er een feest is, in het
bijzonder een kinderfeestje, hebben
ze de mogelijkheid om te kiezen
voor spannende effecten die een
gevoel van plezier geven aan de
gelegenheid.

M

elissa maakt zich ook klaar om naar bed te gaan en stelt de
verlichting in haar kamer in op 50% met een warm witte

kleurtemperatuur. Ze zal nog een paar minuten zitten te lezen voor
het slapen gaan.

N

a een lange en drukke dag keren we met z’n allen terug naar
huis. Warm wit licht in de woonkamer helpt iedereen om te

ontspannen voor het slapengaan. Luke neemt Alexander naar de
badkamer om hem klaar te maken om te gaan slapen, waar hij kiest voor
een kalmerend 50% warm wit licht. Nadat Alexander klaargemaakt is
voor de nacht, stopt hij hem in en stelt hij de verlichting in op 10%
zodat de kamer niet volledig donker is. Alexander is nog erg jong en

VERLICHTING
OM HET
RUSTIG AAN TE
DOEN

nog steeds bang in het donker.

Huis

We gebruiken DeeBridge om de
verlichting in de woonkamer te
regelen, omdat het ons in staat stelt
om precies het juiste licht te kiezen,
zonder te op hoeven te staan om een
schakelaar te vinden. Het is geweldig
voor ontspannen avonden, voor tijd
samen met het gezin, en zelfs voor
het kijken van films omdat we enkele
van de lichten in kunnen schakelen
zodat de kinderen de weg naar het
toilet kunnen vinden.

M

ijn moeder Evelyn en haar kat Spot
wonen in een klein appartement bij het

huis. Ze is al 72 en niet in goede gezondheid,
daarom brengt ze het grootste deel van haar tijd
binnenshuis door. Soms doet ze licht werk in de
tuin en zorgt ze voor Alexander. Daarom hebben
we verlichting geïnstalleerd in haar appartement
die daglicht simuleert en helpt bij het reguleren
van haar natuurlijke dagritme, zodat ze een goede
nachtrust heeft en functioneert op haar best.
Deze vorm van verlichting wordt biodynamische
verlichting genoemd en maakt gebruik van
Tunable White armaturen. Luke heeft een
automatisch verlichtingsschema geïnstalleerd met
behulp van een DLS II paneel dat de verlichting
afstemt op de natuurlijke veranderingen van het
licht gedurende de dag, zonder dat mijn moeder
daar niet over na hoeft te denken.

Evelyn
Oma’s
appartement

EENVOUDIG
TE REGELEN
VERLICHTING
VOOR
GEZONDHEID
Met het DLS Touch Panel II
kunt u gebruik maken van
voorgedefinieerde
lichtsequenties
of zelf lichtsequenties creëren. U
kunt hiermee ook elke automatische
instelling op elk gewenst moment
overschrijven. Dit staat oma toe
om de verlichting om te zetten van
automatische naar handmatige
bediening wanneer zij maar wil,
door de juiste knop te gebruiken
op het touchscreen. Bijvoorbeeld
als ze vroeger naar bed wil of als ze
simpelweg ander licht wil hebben.
Op deze manier is het gemakkelijk
voor haar om zelf de regie te
houden zonder iets van IT te hoeven
begrijpen.

Tuin

L

uke en ik zitten nog een tijdje te praten over de dag en onze
plannen voor het grote feest morgen. Het is eenvoudig om

verlichting van de woonkamer te dimmen met behulp van DeeBridge
op een smartphone. We zijn ontspannen en kijken uit naar de volgende
dag. Morgen geven we een feest in de tuin voor Lukes 40ste verjaardag
en we hebben besloten om de RGB verlichting buiten te gebruiken. Om
eerlijk te zijn is het meer voor de kinderen dan voor hem, maar waarom
niet! Ze blij en opgewonden zien is het beste cadeau. We hebben het
verlichtingssysteem gehuurd bij een lokaal bedrijf, dat morgenochtend
langs zal komen om het te installeren op zo’n manier dat wij het kunnen
bedienen met DeeBridge op onze smartphones.

N

u is het tijd voor ons om te gaan slapen. Morgen is de grote dag!

LICHT VOOR
PLEZIER
BINNEN EN
BUITEN
Het is gemakkelijk om nieuwe
armaturen

en

instellingen

toe

te voegen aan DeeBridge. Het
verlichtingsbedrijf was erg blij dat we
thuis DeeBridge hebben en weten
hoe we het moeten gebruiken.
Dat maakt hun taak een stuk
eenvoudiger.

DALI 4X RELAY

DALI INPUT UNIT

• Het enige kabelgebonden DALI conform schakelapparaat op de markt
• Maakt de controle van niet-DALI, niet-dimbare armaturen binnen een DALI netwerk mogelijk
• DALI apparaat type 7 - elke uitgang is onafhankelijk
• Geïntegreerde drukknop voor handbediening
• Bevestigd in een standaard DIN-geleide monteerbare doos

• Maakt aansluiting van elk type standaard schakelaar of knop mogelijk
• Gevoed door de DALI bus met maximaal 4 ingangen
• Compatibel met DALI deel 103 om alle standaard DALI commando’s te ondersteunen
• Universeel Binaire (2 standen) ingang met DALI bus uitgang
• Pre-definieerbare functionaliteit
• Kleine vormfactor

DALI PLC
• Maakt het koppelen van het DALI netwerk via het lichtnet mogelijk, zonder het gebruik van extra bekabeling
• Omzetten van het DALI- signaal naar de PLC (Power Line Communication) en van PLC terug naar het DALI-signaal
• DALI bedrading is niet nodig, gewoon het standaard lichtnet voor de communicatie van DALI commando’s

DALI TW MODULE TYPES 6 AND 8
• Verlengstuk voor standaard LED-driver die DALI Tunable White bediening mogelijk maakt
• Standaard 1 DALI LED driver nodig voor dimmen
• DALI device type 6 met alle functies heeft twee DALI functionaliteiten - helderheid en CCT
• DALI device type 8 heeft één DALI functionaliteit - gelijktijdige bediening van de helderheid en CCT
• Hiermee kan de gebruiker een breed scala aan lichtstemmingen instellen

DeeBridge
• Maakt intuïtieve regeling van alle DALI installaties mogelijk vanaf computers, tablets en smartphones
• Applicatie werkt met Windows, Android en iOS
• Biedt controle over dimmen door middel van knoppen, schakelaars en schuifbalken
• Biedt standaard of geavanceerde Tunable White en RGB controle, evenals lichtstemmingen en tijdschakelaars
• Geïntegreerde web server voor de eerste instelling
• Draadloze bediening via externe Wi-Fi router

MANUAL TV MODULE
• Maakt CCT bediening via drukknoppen mogelijk, maakt de noodzaak van een DALI bus overbodig
• Aangedreven door standaard LED drivers (FIX , 1-10 V en DALI)
• Soepele CCT bediening met behulp van het ingedrukt houden van knoppen
• Discrete stapsgewijze CCT bediening met behulp van het kort indrukken van knoppen
• Twee varianten met vaste of flexibele positionering van de drukknoppen op het armatuur

BlueBridge
• Zorgt voor draadloze bediening van DALI- installatie via Bluetooth 4 (laag energieverbruik)
• Applicatie draait op Android 4.3 en hoger
• Rechtstreeks gevoed via de DALI bus met een constante stroom van minder dan 10 mA
• Kleine vormfactor
• Eenvoudige elektronische constructie

DALI AMBIENT SENSOR
• Maakt meting van lichtsterkte (lux [lx]) en kleurtemperatuur (Kelvin[K]) mogelijk
• Lichtsterkte of CCT bediening, of dubbele bediening
• Passieve modus meet helderheid en CCT waarden die worden gebruikt in de centrale aansturing
• Actieve modus zorgt voor meting en directe aansturing van aangesloten armaturen
• Bevestigd aan het plafond

DALI/USB Bridge
• Eenvoudig te gebruiken hulpmiddel voor de installatie en inbedrijfstelling van DALI netwerken
• Ondersteunt DALI standaarden voor apparaattypen 1, 6, 7 en 8 en alle apparaten van iLumTech
• Applicatie draait op Windows (Android app wordt binnenkort uitgebracht)
• Functioneert onafhankelijk van het DALI netwerk – voeding via USB aansluiting
• Kleine vormfactor (USB-stick)
• Eenvoudige elektronische constructie

DLS PANEL II
• 7 inch touchscreen apparaat met gebruiksvriendelijke GUI voor bediening van Tunable White en RGB armaturen
• Ondersteunt DALI type 8 voorschakelapparaten (tot 192)
• 3 onafhankelijke DALI lijnen – waarvan één intern aangedreven
• Biedt automatische of handmatige bedieningsopties
• Biedt vooraf ingestelde dynamische lichtstemmingen - daglicht simulatie
• Aanpasbare statische en dynamische lichtstemmingen
• Mogelijkheid om aan te sluiten op sensoren voor lichtsterkte en beweging
• Mogelijkheid voor wachtwoordbeveiliging

STANDAARD TUNABLE WHITE VERGELEKEN MET ILUMTECH’S TRUE TUNABLE WHITE
Standaard Tunable White armaturen vereisen het gebruik
van twee onafhankelijke stroombronnen om afzonderlijk
warme en koude witte LED rasters te voorzien. Efficiëntie is
afhankelijk van de geselecteerde CCT, waarvan de koudste
of warmste instelling het beste presteert. Het is lastig om
dergelijke CCT besturing te combineren met dimmen.
Dergelijke armaturen hebben een langere stuklijst en een
lagere betrouwbaarheid.

True Tunable White gebruikt slechts één voeding voor beide
LED rasters, die constante efficiëntie biedt over het gehele
bereik van de CCT. Het is gemakkelijk om Tunable White
bediening te combineren met dimmen. Dit type maakt
het mogelijk om geavanceerde bedieningsopties te bieden
- door middel van DALI of het handmatig gebruik van
drukknoppen. Dergelijke armaturen hebben een kortere
stuklijst en een hogere betrouwbaarheid.

NIET DALI

Connected light DALI protocol transmissie- en vertalingsprincipe
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NIET DALI

Connected light DALI protocol transmissie- en vertalingsprincipe – geïntegreerd concept

DALI gebruiksinterface met geïntegreerde PLC module
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