Technický katalóg

Connected
Lighting

DALI 4x Relay je DALI kompatibilné
zariadenie navrhnuté tak, aby umožňovalo
nezávislé spínanie 4 zariadení (svietidlá
alebo iné zariadenia) cez DALI rozhranie.
Na

prednom

integrované

paneli

tlačidlo,

sa

nachádza

ktoré

umožňuje

manuálne testovanie kontaktov relé, spolu
s piatimi indikačnými LED. Zariadenie je
uložené v boxe ľahko umiestniteľnom
na štandardnú DIN lištu, čo zabezpečuje
jednoduchú

DALI Interface
Zariadenie spĺňa normy EN 62386-208 typ 7.

inštaláciu

elektrického rozvádzača.

virtuál. úroveň kanálu
254
vrchná hranica vypnutia = “MASK”
spodná hranica vypnutia = “MASK”

Pripojenia
sieťové vodiče
DALI
relé výstup

spodná hranica
vypnutia

1
0
svetelný zdroj

skriniek

Popis funkcie
Po pripojení napájania zariadenie vykoná vnútorný test,
ktorý netrvá dlhšie ako 2 sekundy. Zariadenie je potom
v normálnom režime a čaká na DALI príkazy. LED indikátor
STATUS svieti, ak je DALI zbernica správne pripojená
a napájaná (inak bliká). LED indikátory 1 až 4 ukazujú aktuálny
stav každého relé kontaktu – rozsvietená LED znamená, že
zodpovedajúci kontakt je zopnutý a zhasnutá LED znamená,
že je daný kontakt rozopnutý.
Testovací režim
Testovací režim sa aktivuje stlačením tlačidla TEST. Krátke
stlačenie tlačidla (kratšie ako 3 sekundy) zmení výber
testovaného relé kontaktu, čo je indikované blikaním
zodpovedajúceho LED indikátora. Pri stlačení tlačidla na viac
ako 3 sekundy dôjde k zmene stavu aktuálne vybraného
relé kontaktu. Stav kontaktu je v tomto prípade zobrazený
spôsobom blikania − ak je indikátor dlhšie rozsvietený ako
zhasnutý, kontakt je zopnutý. Ak je indikátor dlhšie zhasnutý
ako rozsvietený, kontakt je otvorený. Zariadenie sa vráti do
normálneho režimu automaticky po 5 sekundách neaktivity
tlačidla.

DALI 4 x Relay
vrchná hranica
vypnutia

do

Hlavné znaky
• štyri nezávislé relé kontakty,
• až 10 A max. spínaný prúd na kontakt,
• tlačidlo pre manuálne ovládanie (testovanie),
• jedna DALI adresa pre každý kontakt (DALI zariadenie 7,
EN 62386-208).

Wires AWG 24–12 (0,2–2,5 mm²)
Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
Wires AWG 24–12 (0,2–2,5 mm²)

Výkonové parametre
napájanie
220–240 V AC/50–60 Hz
maximálny príkon
6W
DALI spotreba
< 2 mA
zaťaženie relé
10 A (na kontakt)
izolácia
4 kV

t

VYP:
ZAP.

Konštrukčné parametre
kryt
4U DIN rail box široký 71 mm
hmotnosť
300 g
mechanické krytie
IP 20

príklad nastavenia

Schéma zapojenia
L1
L2
L3
N

Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 40 ºC
max.relatívna vlhkosť 85 % (nekondenzovaná)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

DA
DA
F=max. 10 A

DA DA

K1
K1’

K2
K2’

K3
K3’

Súlad s reguláciami
EN 55015	Limity a metódy merania
charakteristík rádiového rušenia
elektrického osvetlenia.
EN 61547
Zariadenia na všeobecné osvetlenie.
Požiadavky na EMC odolnosť.
EN 60950-1
Zariadenia informačných
technológií. Bezpečnosť.
Časť 1: Všeobecné požiadavky.
EN 62386-208	Digitálne adresovateľné rozhranie
osvetlenia.

K4
K4’

DALI RELAY 4 x 10 A
L

N

71

90

45

Rozmery

58

Záruka 5 rokov
Spoločnosť si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny špecifikácie produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

DALI Input Unit je plne DALI kompatibilné
rozhranie navrhnuté tak, aby umožnilo
integrovať špecifické spínače, senzory,
časovače alebo iné dvojstavové ovládače
do štandardnej DALI inštalácie. DALI Input
Unit je malý, predkáblovaný a zapuzdrený
modul
fialová
modrá
zelená
žltá
oranžová
červená
hnedá

vhodný

pre

umiestnenie

štandardných boxov pre spínače sieťového

Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
COM
DALI zbernica
DALI zbernica

napätia.

DALI Input Unit
Schéma zapojenia

vstupy1–4 kladný pól vstupu
COM
záporný pól vstupu
(spoločný pre všetky vstupy)
DALI
pripojenie na DALI zbernicu
(bez rozoznania polarity)

Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
DALI INPUT UNIT

do

COM
DALI
DALI

DALI zbernica
(externe napájaná)

vstup

adresa

krátke stlačenie

dlhé stlačenie

vstup 1

broadcast

maximálna hodnota

UP

vstup 2

broadcast

OFF

DOWN

vstup 3

skupina 1

maximálna hodnota

UP

vstup 4

skupina 1

OFF

DOWN

Hlavné znaky
• napájanie z DALI zbernice, kompatibilné s DALI
štandardom,
• až štyri užívateľské vstupy,
• prednastavená funkcionalita − pripravené na okamžité
použitie,
• kompaktný tvar, malé rozmery,
• spotreba z DALI linky < 9 mA.
Popis funkcie
DALI Input Unit rozoznáva priame spojenie medzi vstupmi
1–4 a spoločným kontaktom COM. Modul je navrhnutý pre
použitie so štandardnými zvončekovými tlačidlami − aktivuje
sa vytvorením priameho spojenia. Vnútorná logika modulu
rozoznáva medzi krátkym a dlhým stlačením tlačidla. Krátke
stlačenie je detegované, keď priame spojenie trvá kratšie
ako 1 sekundu. Pokiaľ spojenie trvá dlhšie, je rozoznané ako
dlhé stlačenie. Užívateľ môže nastaviť rôznu reakciu na dlhé
a krátke stlačenie.
Každý vstup DALI Input Unit môže byť nastavený na
rôznu DALI adresu (podpora broadcast, skupinové adresy
a individuálne adresy). Ako reakciu je možné nastaviť tri typy
príkazov: statický príkaz, priame nastavenie úrovne alebo
prepínač. Pri statických príkazoch modul vysiela zadaný
príkaz vždy, keď je detegované stlačenie. Najpoužívanejšie
príkazy sú: MIN LEVEL, MAX LEVEL, UP alebo DOWN. Podľa
potreby je možné nastaviť akýkoľvek príkaz spomenutý
v norme IEC 62386-102. V režime „priame nastavenie
úrovne“ modul vysiela definovanú hodnotu jasu vždy, keď
je detegované stlačenie tlačidla (napríklad 50 %). V režime
„prepínač“ modul strieda dva príkazy vždy, keď je zistené
stlačenie tlačidla. Je možné si vybrať medzi tromi funkciami:
MINIMUM/MAXIMUM, ON/OFF a Scéna X/Scéna Y. Scéna
X a Scéna Y sú nastaviteľné čísla scén v protokole DALI,
medzi ktorými modul prepína. Konfiguráciu je možné meniť
pomocou programátora (na požiadanie).
Ako reakciu na dlhé stlačenie je možné nastaviť či je
príkaz poslaný len raz, alebo je opakovaný (vhodné pre
príkazy UP/DOWN). Perióda opakovania je tiež nastaviteľná
(prednastavená je 1 sekunda). DALI Input Unit je dodávané
s prednastavenou funkcionalitou.
Zariadenie DALI Input Unit je napájané z DALI zbernice,
preto je potrebné zapojiť DALI napájací zdroj na zbernicu.
Poznámka
DALI Input Unit je navrhnuté pre použitie s tlačidlami, ktoré
sa po uvoľnení vracajú do neaktívnej polohy. Kompatibilita
s inými zariadeniami by mala byť konzultovaná s výrobcom.
Tlačidlá použité ako vstupné zariadenie pre DALI Input Unit
musia spĺňať parametre pre sieťové napätie (DALI zbernica
poskytuje len základnú izoláciu).
Pripojenia
Kontrolné vstupy
DALI

Wires AWG 24 (0,5 mm²)
Wires AWG 24 (0,5 mm²)

Výkonové parametre
DALI napätie
12–25 V DC
DALI spotreba
< 9 mA
Ovládacie vstupy
rozsah napätia	otvorený 5 V DC/uzavretý
max. 0,3 V DC
prúdový rozsah
max. 1 mA
Konštrukčné parametre
kryt
PCB v púzdre
hmotnosť
10 g
rozmery
27 x 20 x 4 mm
dĺžka káblov
150 mm
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 40 ºC
relatívna vlhkosť
85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

Záruka 5 rokov
Spoločnosť si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny špecifikácie produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

DALI TW MODULE je DALI kompatibilné
zariadenie (zariadenie typu 6) špeciálne
navrhnuté pre ovládanie Tunable White
LED modulov pomocou DALI rozhrania.
Pre správnu funkciu je potrebné pripojiť
externý LED driver (DALI LED driver, ak je
požadované aj ovládanie jasu). Samotný
modul je napájaný nezávisle od siete.
Modul neobsahuje kryt a možno ho
jednoducho nainštalovať do svietidla.

DALI TW Module
type 6
26.15

Rozmery

Popis funkcie
DALI TW MODULE je DALI zariadenie navrhnuté pre
riadenie Tunable White. Nie je to napájací zdroj pre LED
modul! Pre správnu funkciu je potrebné pripojiť externý LED
driver. Výber LED drivera záleží na použitom LED module
(napätie a prúd). DALI TW MODULE ovláda výslednú
teplotu chromatickosti podľa prijatých DALI príkazov. Na
DALI zbernici je modul rozpoznaný ako zariadenie typu
6 − LED driver, čo umožňuje priame ovládanie teploty
chromatickosti, skupinové adresovanie, plynulé zmeny
úrovne a nastavenie scén.
DALI TW MODULE predstavuje jednoduchý spôsob
ovládania teploty chromatickosti pomocou DALI s použitím
štandardných prvkov − LED drivera a DALI ovládača.
Pripojenia
sieťové vodiče	Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
DALI
Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
LED
Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
Výkonové parametre
napájanie	90–260 V AC/47–400 Hz
		
120–370 V DC
príkon
< 200 mW
DALI spotreba
< 2 mA
izolácia
trieda ochrany II
Výstupné parametre
výstupné napätie
30–180 V DC
výstupný prúd
0–2 A
výkon
0–150 W

94
23.5

Hlavné znaky
• nezávislé riadenie náhradnej teploty chromatickosti CCT,
• napätie LED modulu až do 180 V,
• DALI riadenie (zariadenie typu 6).

41

45

37

Konštrukčné parametre
kryt
otvorený modul
váha
60 g
rozmery
94 x 45 x 26 mm
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 55 ºC
relatívna vlhkosť
< 85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

4x o/ 3.2

21.5

Súlad s reguláciami
EN 55015
Medze a metódy merania
charakteristík rádiového rušenia
zariadení elektrického osvetlenia
		
a podobných zariadení.
EN 61547 	Zariadenia na všeobecné osvetlenie.
		
Požiadavky elektromagnetickej 		
kompatibility na odolnosť.
EN 62386-102
Digitálne adresovateľné rozhranie 		
osvetlenia. Časť 102: Všeobecné 		
požiadavky. Ovládacie zariadenia.
EN 62386-207
Digitálne adresovateľné rozhranie 		
osvetlenia. Časť 207: Osobitné 		
požiadavky na ovládacie zariadenia.
LED moduly (zariadenie typu 6).

3.05

1.6

Schéma zapojenia
L
N

V out
GND
DALI LED Driver

DALI

DALI INTERNAL

DALI EXTERNAL

COLD LED Anode
COLD LED Cathode
WARM LED Anode
WARM LED Cathode

NL

Záruka 5 rokov
Spoločnosť si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny špecifikácie produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

DALI TW MODULE je DALI kompatibilné
zariadenie (zariadenie typu 8) špeciálne
navrhnuté pre ovládanie Tunable White
LED svietidiel pomocou DALI rozhrania.
Pre správnu funkciu je potrebné zapojiť
externý LED driver (DALI LED driver, ak je
žiaduce ovládanie jasu). Samotný modul
je nezávisle napájaný zo siete. Modul je
bez krytu a je možné ho jednoducho
nainštalovať do svietidla.

DALI TW Module
type 8

Pripojenia
sieťové vodiče
DALI
LED

Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)

26.15

Konštrukčné parametre
kryt
otvorený modul
váha
60 g
rozmery
94 x 45 x 26 mm

45

37

41

Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 55 ºC
relatívna vlhkosť
< 85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

21.5

4x o/ 3.2

3.05

1.6

Schéma zapojenia
V out
GND
DALI LED Driver

DALI

DALI EXTERNAL

DALI INTERNAL

DALI TW MODULE predstavuje jednoduchý spôsob
ovládania CCT cez DALI zbernicu pri použití štandardných
komponentov – LED driver a DALI ovládač. DALI ovládač
musí podporovať DALI protokol pre zariadenia typu 8!

Výstupné parametre
výstupné napätie
30–180 V DC
výstupný prúd
0–2 A
výkon
0–150 W

94

L
N

Popis funkcie
DALI TW MODULE je DALI zariadenie navrhnuté pre
ovládanie Tunable White svietidiel. Nie je to napájací zdroj
pre LED modul! Pre správnu funkciu je potrebné zapojiť
externý LED napájací zdroj (konštantný prúd). Výber LED
zdroja záleží na použitom LED module (napätie a prúd). DALI
TW MODULE ovláda teplotu chromatickosti výstupného
svetla podľa príkazov prijatých cez DALI zbernicu. Na DALI
zbernici sa zariadenie zobrazí pod jednou adresou ako
štandardné DALI zariadenie typu 8 (ovládanie farby), čo
umožňuje priame ovládanie jasu a hodnoty CCT, skupinové
adresovanie, postupný prechod a nastavenie scén.

Výkonové parametre
napájanie
90–260 V AC/47–400 Hz
120–370 V DC
príkon
< 200 mW
DALI spotreba
< 2 mA
izolácia
trieda ochrany II

Rozmery

23.5

Hlavné znaky
• nezávislé ovládanie teploty chromatickosti,
• rozsah výstupného napätia až do 180 V,
• DALI ovládanie (zariadenie typu 8) – jedna adresa.

COLD LED Anode
COLD LED Cathode
WARM LED Anode
WARM LED Cathode

NL

Záruka 5 rokov
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Súlad s reguláciami
EN 55015
Medze a metódy merania 		
charakteristík rádiového rušenia
zariadení elektrického osvetlenia
		
a podobných zariadení.
EN 61547 	Zariadenia na všeobecné osvetlenie.
		
Požiadavky elektromagnetickej 		
kompatibility na odolnosť.
EN 62386-102
Digitálne adresovateľné rozhranie 		
osvetlenia. Časť 102: Všeobecné 		
požiadavky. Ovládacie zariadenia.
EN 62386-207
Digitálne adresovateľné rozhranie 		
osvetlenia. Časť 207: Osobitné 		
požiadavky na ovládacie zariadenia.
LED moduly (zariadenie typu 6).
EN 62386-209
Digitálne adresovateľné rozhranie 		
osvetlenia. Časť 209: Osobitné 		
požiadavky na ovládacie zariadenia.
Ovládanie farby (zariadenie typu 8).

MANUAL TW je modul s patentovanou topológiou prúdového deliča pre ovládanie svietidiel typu
Tunable White. Modul je vhodný na použitie v akomkoľvek Tunable White svietidle, ktoré vyhovuje
jeho operačným podmienkam (vstupné napätie a výstupný prúd). Modul vyžaduje externý LED
napájací zdroj pre vlastné napájanie a pre napájanie pripojeného LED modulu. Module 01 má pevnú
pozíciu pre tlačidlá, preto by mal byť vo svietidle umiestnený tak, aby boli tlačidlá dostupné pre
užívateľa.

Manual TW Module 01
Hlavné znaky
• dve tlačidlá pre manuálne ovládanie,
• výstupný prúd až do 2 A,
• výstupný výkon až do 110 W,
• interné napájanie modulu: 5 V/8 mA (40 mW).

Vin Vin +
LED W Cathode
LED W Anode
LED C Cathode
LED C Anode

Schéma zapojenia
tlačidlá

Iout = 0–1.5 A
L
N

Vout −
Vout +

LED driver

Vin −
Vin +
LED W Cathode
LED W Anode
LED C Cathode
LED C Anode

(Vout = 25–56 V)

Vf = 25–56 V

Manual TW
module

Popis funkcie
Po zapnutí si MANUAL TW modul načíta naposledy použité
nastavenie pomeru výstupných prúdov (a teda CCT). Nová
hodnota sa uloží do pamäte po 10 sekundách neaktivity
tlačidiel. Tlačidlo PB1 slúži na zvyšovanie a tlačidlo PB2 na
znižovanie pomeru výstupných prúdov. Existujú dva režimy
prechodu – plynulý a skokový.
Skokový režim je východiskový. Pri krátkom stlačení jedného
z tlačidiel (na dobu kratšiu ako 1 sekunda) je hodnota CCT
menená v preddefinovaných krokoch podľa tabuľky. Jedno
stlačenie spôsobí zmenu o jeden krok.
Plynulý režim je aktivovaný, keď je jedno z tlačidiel stlačené
dlhšie ako 1 sekundu. Po ubehnutí 1 sekundy sa hodnota
CCT začne plynule meniť (zvyšovať alebo znižovať – podľa
stlačeného tlačidla) asi o 2 % za sekundu.
Pripojenia
prívodný vodič

Wires AWG 24–12 (0,5–2,5 mm²)

Vf = 25–56 V

Výkonové parametre
vstupné napätie
25 V DC–56 V DC
Warm white LEDs

Cold white LEDs

Výstupné parametre
výstupné napätie
25 V DC–56 V DC
výstupný prúd
0–1,5 A
spotreba modulu
50 mW
Konštrukčné parametre
kryt		
otvorený modul
hmotnosť		
18 g
rozmery		
60 x 45 x 15 mm
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 55 ºC

skokový index

1

2

3

4

5

6

7

8

studený (C) kanál
úroveň (%)

0

9,8

20

31,7

45,1

63,5

85,5

100

teplý (W) kanál
úroveň (%)

100

90,2

80

68,3

54,9

36,5

14,5

0
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MANUAL TW je modul s patentovanou topológiou prúdového deliča pre ovládanie svietidiel typu
Tunable White. Modul je vhodný na použitie v akomkoľvek Tunable White svietidle, ktoré spĺňa
prevádzkové parametre (vstupné napätie a výstupný prúd). Modul vyžaduje externý LED driver pre
vlastné napájanie a pre napájanie LED modulu. Manual TW Module 02 nemá fixnú pozíciu tlačidiel,
takže môže byť umiestnený kdekoľvek v svietidle.

Manual TW Module 02
Vin Vin +

Hlavné znaky
• dve tlačidlá pre manuálne ovládanie,
• výstupný prúd až do 2 A,
• výstupný výkon až do 100 W,
• interné napájanie modulu: 5 V/3 mA (15 mW).

LED W Cathode
LED W Anode

LED C Cathode
LED C Anode

Schéma zapojenia
Iout = 0–1.5 A
Vout −
Vout +

LED driver

Vin −
Vin +
LED W Anode
LED W Catode
LED C Anode
LED C Catode

(Vout = 25–70 V)

Vf = 25–70 V

Vf = 25–70 V

Warm white LEDs

Cold white LEDs

Manual TW
module

Účel zariadenia: elektronické riadiace zariadenie, manuálne
ovládané riadiace zariadenie, vstavané riadiace zariadenie.

tlačidlo2

tlačidlo1

PBI1
COM
PBI2

PBI1

Pripojenie tlačidiel
Manual TW Module 02 je dodávaný s káblovým zväzkom
pre pripojenie tlačidiel. Skladá sa zo štyroch vodičov:
tlačidlo PB1, tlačidlo PB2 a spoločná zem (COM, 2 vodiče).
Vodiče môžu byť pripojené k akémukoľvek typu tlačidiel.
Pripojenia
prívodný vodič

PBI2

COM

COM

Popis funkcie
Po zapnutí si MANUAL TW modul načíta naposledy použité
nastavenie pomeru výstupných prúdov (a teda CCT). Nová
hodnota sa uloží do pamäte po 10 sekundách neaktivity
tlačidiel. Tlačidlo PB1 slúži na zvyšovanie a tlačidlo PB2 na
znižovanie pomeru výstupných prúdov. Existujú dva režimy
prechodu – jemný a skokový.
Skokový režim je východiskový. Pri krátkom stlačení jedného
z tlačidiel (na dobu kratšiu ako 1 sekunda) je hodnota CCT
menená v preddefinovaných krokoch podľa tabuľky. Jedno
stlačenie spôsobí zmenu o jeden krok.
Plynulý režim je aktivovaný, keď je jedno z tlačidiel stlačené
dlhšie ako 1 sekundu. Po ubehnutí 1 sekundy sa hodnota
CCT začne plynule meniť (zvyšovať alebo znižovať – podľa
stlačeného tlačidla) asi o 2 % za sekundu.

Wires AWG 24–12 (0,5–2,5 mm²)

Výkonové parametre
vstupné napätie
25–70 V DC
Výstupné parametre
výstupné napätie
25–70 V DC
výstupný prúd
0–1.5 A
spotreba modulu
15 mW
Konštrukčné parametre
kryt
otvorený modul
hmotnosť
10 g
rozmery
42 x 34 x 15 mm
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 55 ºC
skokový index

1

2

3

4

5

6

7

8

studený (C) kanál
úroveň (%)

0

9.8

20

31.7

45.1

63.5

85.5

100

teplý (W) kanál
úroveň (%)

100

90.2

80

68.3

54.9

36.5

14.5

0
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The DALI Ambient Sensor measures
ambient illuminance (lux [lx]) and Correlated Colour Temperature (Kelvins [K])
parameters. It can be used for only illuminance, only CCT, or dual sensing. The
sensor can operate as a simple sensor with
its data being processed by another device
on the same DALI bus (passive mode), or
as a combined sensor and control device
to regulate the lux and CCT parameters of
DALI addressed Tunable White luminaires
(active mode).

DALI Ambient Sensor
Wiring diagram

DALI

DALI
Ambient
Sensor

DALI
Power Supply

DALI
Controller

N L

Parameter

DALI
Luminaire

Sensor

N L

Ranges of values

Settable by

Description

1- 64

Any DALI configurator

Address of the sensor

Illuminance level

100-30,000 lx

-

Measured illuminance value
(read only)

CCT level

2500-8000 K

-

Measured CCT value (read only)

-

-

Status of the sensor (see below)

5-300 ms

DALI/USB Bridge

The defined period between two subsequent
control commands (a lower value results in faster
regulation)

100-30,000 lx

DALI/USB Bridge

Desired illuminance value

Address

Status
Timing
Final illuminance
level
Final CCT level
Illuminance
regulation
CCT regulation
Regulation mode
Warm channel group
address
Cold channel group
address
Brightness channel
group address
CCT channel group
address
DALI type 8 group
address

2500-8000 K

DALI/USB Bridge

Desired CCT value

Active / Inactive

DALI/USB Bridge

Activates or deactivates the illuminance regulation

Active / Inactive

DALI/USB Bridge

Activates or deactivates the CCT regulation

Cold/warm, Brightness/
CCT, DALI type 8

DALI/USB Bridge

Defines the addressing of TW luminaires – it is
possible to use more address types at the same
time

1-16

DALI/USB Bridge

Defines group address for warm channel control

1-16

DALI/USB Bridge

Defines group address for cold channel control

1-16

DALI/USB Bridge

Defines group address for brightness channel
control

1-16

DALI/USB Bridge

Defines group address for CCT channel control

1-16

DALI/USB Bridge

Defines group address for DALI type 8 control
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Key features
• Biasing from the DALI bus with an input voltage range
compatible with the DALI standard
• Illuminance and CCT measurement
• Passive / Active Mode – offers direct regulation of
Tunable White luminaires
• Configuration via DALI bus
• Installation into ceiling
Function
The DALI Ambient Sensor measures illuminance and
Correlated Colour Temperature (CCT) properties within
its scanning area – illuminance in lux and CCT in Kelvins.
Measurement occurs automatically using automatic range
switching within an illuminance range of 100-30,000 lx and
CCT range of 2500-8000 K. The sensor communicates using
the industry standard DALI protocol once addressed and
set using any standard DALI configuration tool. Additional
sensor parameters can be set using a DALI/USB bridge and
related software tool.
By default, the sensor functions in passive mode with
regulation disabled and where measured values can only
be read. The basic parameters required for regulation are
desired illuminance and CCT values and connection to typedefined and controllable Tunable White luminaires. The
sensor can be used to regulate warm/cold two-channel
luminaires, brightness/ CCT two-channel luminaires and
DALI type 8 luminaires. It is possible to assign each channel
its own address, for example, a cold channel, warm
channel, brightness channel, CCT channel or DALI type 8
channel. All connected Tunable White luminaires can be
controlled in parallel using illuminance only regulation, CCT
only regulation or dual regulation.
The parameters and properties of the DALI Ambient Sensor
are outlined in the table below.
Connections
Cable

Wires AWG 24 (0.5 mm²)

Power
Voltage at DALI input
Input current

12-25 V DC
< 9 mA

Mechanical data
IP Rating
Weight
Dimensions
Opening

ø 50 x 64 mm
ø 40 mm

Operating conditions
Ambient temp. range 0 ºC - +40 ºC
Relative humidity
85 % (non-condensing)
Storage temp. range -40 °C - +70 °C

DALI

Ambient

osvetlenia

a

Sensor

hodnotu

meria

intenzitu

náhradnej

ty chromatickosti (CCT). Na

teplo-

napájanie

a komunikáciu využíva DALI zbernicu.
Môže byť použitý ako jednoduchý senzor,
pričom dáta sú spracovené iným zariadením na
DALI zbernici alebo ako kombinovaný senzor
a ovládacie zariadenie, ktoré dokáže regulovať
jas a CCT Tunable White svietidiel na DALI zbernici. DALI Ambient Sensor Outdoor je vhodný pre
vonkajšie aplikácie (IP 65).

DALI Ambient Sensor
Outdoor
Rozmery

Hlavné znaky
• napájanie z DALI zbernice s rozsahom napätia
kompatibilným s DALI normou,
• meranie osvetlenia a CCT,
• pasívny/aktívny režim – možnosť priamej regulácie
Tunable White svietidiel,
• konfigurácia cez DALI zbernicu,
• inštalácia do stropu.
Popis funkcie
DALI Ambient Sensor meria osvetlenie a hodnotu CCT
v oblasti dosahu – intenzitu osvetlenia v luxoch a CCT
v Kelvinoch. Meranie prebieha automaticky s automatickým
prepínaním rozsahov (intenzita v rozsahu 100 až 30 000
lx, CCT v rozsahu 2500 až 8000 K). Senzor komunikuje
pomocou priemyselného štandardu DALI ihneď po
naadresovaní a nastavení prostredníctvom konfigurátora.
Ďalšie parametre senzoru môžu byť nastavené pomocou
DALI/USB Bridge a jeho softvérového nástroja.
Senzor je prednastavený do pasívneho módu, v ktorom
je regulácia vypnutá a namerané hodnoty možno
iba čítať. Základné parametre pre reguláciu sú želané
hodnoty intenzity a CCT, a definovanie Tunable White
svietidiel na reguláciu podľa typu a adresy. Senzor môže
regulovať dvojkanálové svietidlá typu teplá/studená biela,
dvojkanálové svietidlá typu jas/CCT a svietidlá DALI type
8. Každému kanálu možno priradiť jeho adresu − pre teplý
kanál, studený kanál, kanál jasu, CCT kanál a DALI type 8
kanál. Všetky pripojené Tunable White svietidlá môžu byť
ovládané paralelne pomocou samostatnej regulácie jasu,
regulácie CCT alebo zdvojenej regulácie.

95,4

Parametre a vlastnosti DALI Ambient senzoru sú zhrnuté
v tabuľke.

68

R4

Pripojenia
prívodný vodič

o/
5

Výkonové parametre
napätie na DALI vstupe 12–25 V DC
vstupný prúd
< 9 mA

montážny nákres

parameter
adresa

otvory (2) sú navrhnuté pre použitie M4 PAN
Head Machine skrutiek

rozsah hodnôt

nastaviteľnosť (cez)

popis

1–64

akýkoľvek DALI
konfigurátor

adresa senzora

intenzita osvetlenia

100–30,000 lx

–

nameraná hodnota osvetlenia
(iba na čítanie)

CCT level

2500–8000 K

–

nameraná hodnota CCT (iba na čítanie)

status
časovanie
finálna úroveň
osvetlenia

–

–

status senzora (viď nižšie)

5–300 ms

DALI/USB Bridge

časová perióda medzi dvomi po sebe nasledujúcimi
zadefinovanými úrovňami

100–30,000 lx

DALI/USB Bridge

požadovaná hodnota osvetlenia

finálna úroveň CCT

2500–8000 K

DALI/USB Bridge

požadovaná hodnota CCT

regulácia osvetlenia

aktívny/neaktívny

DALI/USB Bridge

aktivácia alebo deaktivácia regulácie osvetlenia

CCT regulácia

aktívny/neaktívny

DALI/USB Bridge

typ regulácie

teplá/studená, jas/CCT,
DALI type 8

DALI/USB Bridge

kanál pre teplú (W)
skupinová adresa
kanál pre studenú (C)
skupinová adresa
kanál jasu
skupinová adresa
CCT kanál
skupinová adresa
DALI type 8
skupinová adresa

Wires AWG 24 (0,5 mm²)

70

60

55

49

,25

1–16

DALI/USB Bridge

1–16

DALI/USB Bridge

1–16

DALI/USB Bridge

1–16

DALI/USB Bridge

1–16

DALI/USB Bridge

aktivácia alebo deaktivácia regulácie CCT
definuje adresovanie TW osvetlenia – je možné
používať viac typov adries v rovnakom čase
definuje skupinovú adresu pre ovládanie
teplej bielej
definuje skupinovú adresu pre ovládanie
studenej bielej
definuje skupinovú adresu pre ovládanie
jasu
definuje skupinovú adresu pre ovládanie
CCT kanála
definuje skupinovú adresu pre ovládanie
DALI type 8
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Konštrukčné parametre
mechanické krytie
IP65
hmotnosť
214 g
rozmery
82 x 112 x 55 mm
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
- 20 ºC–+ 60 ºC
relatívna vlhkosť
85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

A surfaced mounted combined ambient light and PIR motion sensor that can sense the motion of
people and objects and ambient illuminance levels (lux [lx]). The sensor can operate as a simple
sensor with its data being processed by another device on the same DALI bus (passive mode), or as
a combined sensor and control device (active mode).

DALI LM Sensor 01
Wiring diagram

DALI

DALI LM
Sensor 01

DALI
Power Supply

N L

DALI
Controller

DALI
Luminaire

N L

Sensor

Key features
• Motion detection range up to 4 m
• Detection angle of 90º
• Measures illuminance in the range of 10–2000 lx
• Biasing, communication, and configuration via the DALI
bus
• Manually or DALI configurable motion-based dim/		
switch off delay ranging from 5 seconds to 60 minutes,
or “continuous” to disable
• 2-point calibration option
• Setting through DALI USB
Function

Connections
Cable

Wires AWG 24 (0.5 mm²)

Power
System power
DALI consumption
Insulation

<1 W
< 5 mA
Class II

Mechanical data
IP Rating
IP20
Weight		
Dimensions
Ø 50 x 64 mm
Opening
Ø 40 mm
Operating conditions
Ambient temp. range
Relative humidity
Storage temp. range
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A surfaced mounted combined ambient light and microwave presence sensor that can sense the
presence or absence of people and ambient illuminance levels (lux [lx]). The sensor can operate as a
simple sensor with its data being processed by another device on the same DALI bus (passive mode),
or as a combined sensor and control device (active mode).

DALI LP Sensor 01
Wiring diagram

DALI

DALI LP
Sensor 01

DALI
Power Supply

N L

DALI
Controller

DALI
Luminaire

N L

Sensor

Key features
• Presence / absence detection range up to 10 m		
• Detection angle of 90º
• Measures illuminance in the range of 10–2000 lx
• Mains biased via integrated power supply
• Communication and configuration via the DALI bus
• Manually or DALI configurable motion-based dim/		
switch off delay ranging from 5 seconds to 60 minutes,
or “continuous” to disable
• 2-point calibration option
• Setting through DALI USB
Function

Connections
Cable

Wires AWG 24 (0.5 mm²)

Power
DALI voltage
Insulation

12–24 V DC
Class II

Mechanical data
IP Rating
IP20
Weight		
Dimensions
Ø 50 x 64 mm
Opening
Ø 40 mm
Operating conditions
Ambient temp. range
Relative humidity
Storage temp. range
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The Energy Harvest Ambient Sensor measures
ambient illuminance (lux [lx]) and Correlated
Colour Temperature (Kelvins [K]) parameters.
It can be used for only illuminance, only CCT,
or dual sensing. The sensor can operate as a
simple sensor with its data being processed by
another device on the same DALI bus (passive
mode), or as a combined sensor and control
device to regulate the lux and CCT parameters
of DALI addressed Tunable White luminaires
(active mode). Regulation and configuration of

Key features
• Measures illuminance in the range of 100–12,000 lx, 		
and CCT in the range of 2500–8000 K
• Biasing via PV cell; no wiring needed and simple to install
• Communication and configuration via wireless Bluetooth
Low Energy (4.1)
• Measurement runs automatically using automatic range
switching
• Due to the energy harvesting biasing circuit, the
measurement period can be up to 20 seconds 		
depending on ambient light parameters
• Can control 2-channel (warm/cold), 2-channel (lx/CCT), 		
and DALI Type 8 luminaires in parallel.
Function

TW luminaires are possible using BlueBridge and
Connections
Cable

its app.

Energy Harvesting
Ambient Sensor

Power
Voltage at DALI input
Input current
Mechanical data
IP Rating
Weight
Dimensions

40 x 40 x 20 mm

Operating conditions
Ambient temp. range
Relative humidity
Storage temp. range

Dimensions

DALI
DALI
Power Supply
BlueBridge
N L

DALI
Controller

DALI
Luminaire

N L

EHA
Sensor
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Sensor

DeeBridge je systém skladajúci sa z DeeBridge prevodníku a jednoducho ovládateľného užívateľského
rozhrania v podobe aplikácie. Toto riešenie ponúka intuitívne ovládanie svietidiel v DALI inštalácii
cez ethernetovú sieť pomocou PC, tabletu alebo smatfónu. Softvér je podporovaný OS Windows,
Android a iOS. DeeBridge zariadenie je umiestnené v štandardnom DIN boxe, ktorý umožňuje
inštaláciu do rozvádzača. Je napájané externým 12 V jednosmerným zdrojom (štandardne nie je
súčasťou, ale je dostupný na požiadanie). Softvér je voľne dostupný na Google Play, Apple store alebo
na www.ilumtech.eu.

DeeBridge
Hlavné znaky
• umožňuje intuitívne ovládanie DALI inštalácie z počítača,
tabletu alebo smartfónu,
• aplikáciu podporuje Windows, Android a iOS,
• možnosť vytvorenia ovládačov jasu prostredníctvom
tlačidiel, prepínačov a posuvníkov,
• možnosť ovládania Tunable White a RGB svietidiel,
• integrovaný web server pre základné nastavenie,
• bezdrôtové ovládanie prostredníctvom externého Wi-Fi
routera.

Schéma zapojenia

existujúca
DALI inštalácia
s napájaním

DALI DALI +
12 V DC

+

Konštrukčné parametre
kryt
2U sized DIN box
hmotnosť
70 g
rozmery
94 x 36 x 60 mm
indikátor napájania
DALI indikátor
indikátor stavu zariadenia

PE

N
RESET tlačidlo
RJ45 ethernet konektor

LAN

Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm²)
UTP CAT5E

Výkonové parametre
napájacie napätie
12 V DC
príkon
< 0,5 W
DALI spotreba
< 2 mA
izolácia
trieda II

-

12 V DC
napájací zdroj

L

Pripojenia
napájanie
DALI
ethernet kábel

230 V AC

Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt		0 °C–+ 40 °C
max. relatívna vlhkosť < 85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota		- 40 °C–+ 70 °C
Súlad s reguláciami
EN 61347-1	Ovládacie zariadenia svetelných
zdrojov. Časť 1: Všeobecné
a bezpečnostné požiadavky.
EN 61347-2-1
Ovládacie zariadenia svetelných 		
zdrojov. Časť 2-1: Osobitné 		
požiadavky na zapaľovacie 		
zariadenia.
EN 62386-102	Digitálne adresovateľné rozhranie
osvetlenia, všeobecné požiadavky
pre ovládacie zariadenia.
Pôvodné nastavenie pre TCP/IP a porty
TCP/IP adresa
192.168.1.252
port
8421
Pôvodné prístupové údaje k web konfigurácii
užívateľské meno
admin
heslo
admin
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BlueBridge je systém obsahujúci prevodník DALI na BLE a jednoducho ovládateľné aplikačné
rozhranie, ktoré umožňuje intuitívne ovládanie svietidiel v DALI inštalácii pomocou Bluetooth Low
Energy (Bluetooth 4.1) prostredníctvom tabletu alebo smartfónu.

BlueBridge
Wiring diagram
k svetelnému zdroju

Hlavné znaky
• bezdrôtové vládanie DALI svietidiel cez Bluetooth Low 		
Energy,
• kompatibilita s väčšinou tabletov a smartfónov,
• prívetivé užívateľské rozhranie pre Android a iOS,
• napájanie z DALI zbernice − potrebné je externe pripojiť
DALI napájací zdroj!
• odpojiteľná DALI svorkovnica – jednoduchá inštalácia.
Pripojenia
DALI

sieťové napätie

Výkonové parametre
DALI vstupné napätie 12–25 V DC
príkon
< 0.25 W
DALI spotreba
< 10 mA
izolácia
trieda II
Konštrukčné parametre
kryt
ABS plastový box
hmotnosť
50 g
rozmery
33 x 47 x 10 mm
pripojenie k
DALI zbernici

Softvér je voľne dostupný na Google Play, Apple alebo na www.ilumtech.eu.
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Wires AWG 28–16 (0,08–1,5 mm2)

Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 °C–+ 40 °C
max. relatívna vlhkosť < 85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

DALI napájací zdroj je členom rodiny produktov Connected Lighting. Ako základná súčasť DALI
inštalácie poskytuje napájanie pre celú DALI zbernicu. Je plne kompatibilný s DALI normou a schopný
napájať DALI zbernicu s prúdovým odberom až 250 mA. Zelená LED indikuje napätie na DALI zbernici
a blikajúca červená LED dióda signalizuje DALI komunikáciu.

DALI Power Supply
Schéma zapojenia

smerom k DALI
zbernici

sieťové napätie

Poznámky k inštalácii
• pripojené sieťové napätie musí byť chránené prúdovým		
		 chráničom,
• na DALI linke môže byť použitý iba jeden napájací zdroj.

Charakteristiky

Pripojenia
sieťové vodiče
DALI vodiče

60
60

Efficiency (%)

Efficiency (%)

55
50
45
40

50

100

150

200

250

55

300

45

0.00

VIN=230 V AC
VIN=110 V AC
0.05

Input Voltage (V)

0.55

0.60

0.50
Power Factor

Power Factor

0.55
0.50
0.45
0.40
50 % Load
0

50

100

150

200

0.20

0.25

0.45
0.40
0.35

250

0.25
0.00

300

VIN=230 V AC
VIN=110 V AC
0.05

Input Voltage (V)

závislosť účinníka na vstupnom napätí (50 %-né zaťaženie)

0.10

0.15

0.20

0.25

Load Current (A)

závislosť účinníka na zaťažení
25

Output Voltage (V)

20
15
10
5
0
0.00

Konštrukčné parametre
kryt
2U DIN box
hmotnosť
82 g
rozmery
90 x 36 x 58 mm
mechanické krytie
IP20
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 °C–+ 40 °C
relatívna vlhkosť
85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C

0.30

0.35

0.15

závislosť účinnosti na zaťažení

0.65

0.30

0.10

Load Current (A)

závislosť účinnosti na vstupnom napätí (50 %-né zaťaženie)

0,5–4 mm2 (AWG 20–10)
0,08–2,5 mm2 (AWG 28–12)

Výkonové parametre
vstupné napätie
85–264 V AC (47–63 Hz)
príkon
max. 3,7 W
DALI výstup
18 V DC (250 mA)

50

40

50 % Load
0

Hlavné znaky
• napájanie pre DALI zbernicu do 250 mA,
• tepelná ochrana,
• ochrana pred preťažením,
• ochrana poistkou na vstupe,
• signalizácia napájania a komunikácie,
• široký rozsah vstupného napätia.

VIN=230 V AC
VIN=110 V AC
0.05

0.10

0.15

0.20

Load Current (A)

krivka regulácie
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0.25

DALI/USB Bridge je ovládacie a konfiguračné zariadenie, ktoré spája DALI zbernicu s PC vybaveným USB
rozhraním. Použitím DALI/USB Bridge je užívateľ schopný nastaviť všetky parametre definované DALI
normou a tiež parametre všetkých iLumTech ovládacích prostriedkov. Malé rozmery a jednoduchosť
pripojenia robia DALI/USB Bridge ideálnym zariadením pre nastavenie DALI siete a jej adresovanie.

DALI/USB Bridge
Pripojenie
DALI napájacia koncovka

Hlavné znaky
• izolácia od DALI zbernice – potrebný je externý DALI 		
napájací zdroj,
• napájanie z USB – iný zdroj nie je potrebný,
• malé rozmery USB kľúča,
• podpora štandardných DALI príkazov pre ovládacie
prvky – zariadenia typu 1, 6 , 7 a 8,
• podpora iLumTech zariadení.
Popis funkcie
DALI/USB Bridge je navrhnuté najmä na prvotné nastavenie
DALI siete a jej adresovanie. Najskôr je potrebné nainštalovať
softvér, ktorý je dostupný na našich webových stránkach.
Počas inštalácie sú nainštalované aj USB ovládače. Po
úspešnej inštalácii softvéru môžete pripojiť DALI/USB Bridge
k PC. Ak je DALI sieť správne napájaná, svieti zelená LED
dióda. Červená LED dióda bliká vtedy, keď DALI/USB Bridge
vysiela dáta, zatiaľ čo zelený indikátor bliká simultánne,
vyznačujúc aktivitu na DALI linke. Ak bliká len zelená LED
dióda, znamená to, že vysiela iné DALI zariadenie. Detailný
popis softvéru je zhrnutý v užívateľskom manuále.

USB konektor

Pripojenia
DALI napájanie

pripojenie k DALI zbernici (bez polarity)

Wires AWG 24 (0,5 mm²)

Vstupné parametre
napätie na DALI vstupe 12–25 V DC (z externého DALI
napájacieho zdroja)
vstupný prúd
< 2 mA
napätie na USB vstupe 5 V DC
vstupný prúd
< 10 mA
Konštrukčné parametre
mechanické krytie
IP20
hmotnosť
50 g
rozmery
70 x 23 mm, výška 20 mm
Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 ºC–+ 40 ºC
max. relatívna vlhkosť
85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C
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DLS TOUCH Panel II je 7’’ dotykový panel, ktorý je vhodný najmä pre použitie v kanceláriách,
triedach, menších výrobných prevádzkach a pre podobné aplikácie. DLS TOUCH PANEL II ponúka
široké možnosti pre ovládanie Tunable White a RGB svietidiel. Užívateľ môže použiť prednastavené
sekvencie alebo vytvoriť svoje vlastné. Automatické riadenie môže byť kedykoľvek prerušené
manuálnym ovládaním. Možnosť pripojenia senzoru robí svetelnú inštaláciu ešte inteligentnejšou
reagujúc na prítomnosť ľudí a zmeny osvetlenia v priestore. DLS TOUCH PANEL II ponúka ovládanie
troch DALI zberníc, a teda umožňuje rozsiahle svetelné inštalácie. DLS TOUCH PANEL II je navyše
kompatibilný so zariadeniami DALI typu 8.

DLS Touch Panel II

HLAVNÉ MENU

OVLÁDACÍ REŽIM

ČASOVÁ OS

UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA

Hlavné znaky
• dva režimy: Tunable White a RGB,
• manuálne alebo plne automatické ovládanie svietidiel,
• podpora DALI type 8 až 192 DALI type 8 zariadení,
• možnosť pripojenia až 81 Tunable White svietidiel alebo
64 RGB svietidiel,
• tri nezávislé DALI zbernice − 1 interne napájaná,
2 externe napájané,
• užívateľsky nastaviteľný časovač,
• možnosť pripojenia svetelného alebo pohybového 		
senzoru,
• energeticky úsporné riešenie,
• simulácia denného osvetlenia − navodenie prirodzených
podmienok v interiéri,
• možnosť zabezpečenia − ochrana nastavení heslom,
• jednoduché a rýchle nastavenie farby s Tunable white 		
alebo RGB,
• prívetivé užívateľské rozhranie,
• užívateľsky nastaviteľné šetriče obrazovky,
• statické prednastavenia,
• prednastavené dynamické scény.

Schéma zapojenia
220–240V
50–60Hz

svietidlo

svietidlo

DALI LINK

svietidlo

Všeobecné
príkon
napájacie napätie
chladiaci systém
rozsah teplôt

max. 64 ks
interne napájaná
DALI zbernica

DALI driverov

svietidlo

svietidlo

DALI LINK

Hardvér
CPU		
Texas Instruments AM3354,
		720 MHz
pamäť		
256 MB SDRAM
		
128 MB NAND FLASH
sieť		
LAN 100BaseTX, Bluetooth, Wi-Fi
I/O		
3xDALI (1 x DALI interne
		
napájané – 250 mA)

svietidlo

max. 64 ks
+ externý DALI
napájací zdroj

DALI driverov

svietidlo

svietidlo

DALI LINK

svietidlo

max. 64 ks
DALI driverov

+ externý DALI
napájací zdroj

Rozmery
310
235
151

32

90
160

110

31

4–45

50
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max. 9 W
12 V DC
bez ventilátora
0 °C–+ 40 °C

Displej
veľkosť
LCD typ
rozlíšenie
uhol pohľadu (H/V)
svetelnosť
kontrastný pomer
dotykový displej
rozsah teplôt

7“
TFT, transmisívny, anti-glare filter
800x480, 262K farieb
140/120°
350 Cd/m2
350:1
priestranný
0 °C–+ 40 °C

iLumTech DALI PLC Bridge patrí do produktovej rodiny Connected Lighting. Toto zariadenie slúži na
prepojenie dvoch alebo viacerých DALI sietí pomocou elektrickej siete. Tým je odstránená potreba
používať prídavné vodiče pre DALI komunikáciu, nakoľko sú využité vodiče elektrickej siete. Využitie
nájde v aplikáciach, v ktorých nie je prítomná inštalácia pre DALI komunikáciu a ich rekonštrukcia nie
je možná alebo by bola nákladná.

DALI PLC Bridge
Hlavné znaky
• podpora obojsmernej komunikácie s DALI protokolom
podľa normy IEC 62386-102,
• napájané z DALI linky,
• podpora pre trojfázovú inštaláciu,
• detekcia chýb komunikácie,
• prepäťová ochrana.

Schéma zapojenia

PLC strana (smerom
k ďalšiemu DALI PLC)

doplnkové fázy

DALI Power Supply

Poznámky k inštalácii
• na jednu sieť môže byť pripojených maximálne
64 zariadení s jedinečnou adresou,
• je možné použiť len jeden DALI napájací zdroj.
Vstupné parametre
DALI
12–25 V DC, vstupný prúd < 20 mA
PLC
110/230 V AC
Pripojenia
DALI
sieťové napájanie

0,08–2,5 mm2 (AWG 28–12)
0,5–4 mm2 (AWG 20–10)

Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt
0 °C–+ 40 °C
max.relatívna vlhkosť 90 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota
- 40 °C–+ 70 °C
Konštrukčné parametre
kryt
uzavretá DIN lišta
rozmery
90 x 36 x 58 (mm)
hmotnosť
82 g
mechanické krytie
IP20

smerom na DALI sieť
DALI
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iLumTech DALI PLC-IN patrí do rodiny produktov Connected Lighting. Toto kompaktné zariadenie je
určené na použitie vo vnútri svietidla a umožňuje ovládať svietidlo cez DALI PLC sieť. DALI PLC-IN musí
byť použité v kombinácii s aspoň jedným DALI PLC Bridge alebo ďalším DALI PLC-IN zariadením, ktoré
tvorí opačnú stranu DALI PLC siete. DALI PLC-IN ponúka možnosť ovládať svietidlo pomocou DALI
príkazov bez dodatočných vodičov pre komunikáciu.

DALI PLC-IN
Schéma zapojenia

hlavný vstup
riadiacej jednotky

sieťové
napätie

DALI vstup
riadiacej jednotky

Hlavné znaky
• podpora obojsmernej komunikácie s DALI protokolom
podľa normy IEC 62386-102,
• napájané z DALI linky,
• podpora pre trojfázovú inštaláciu,
• detekcia chýb komunikácie,
• prepäťová ochrana.
Poznámky k inštalácii
• na jednu sieť môže byť pripojených maximálne
64 zariadení s jedinečnou adresou,
• žiadny ďalší DALI napájací zdroj nie je potrebný − DALI 		
zdroj je integrovaný.
Vstupné parametre
DALI

Príklad typického zapojenia

PLC
PLC-IN
Luminaire
DALI driver
DALI linka s ovládacími prvkami

DALI PLC Bridge

DALI PLC Bridge

DALI linka so svietidlamis

PLC-IN
Luminaire
DALI driver

Zapojenie vo vnútri svietidla

L
N
sieťové napätie

DALI zariadenie

k svetelnému zdroju

Terminal Block
DALI
maximálne 3 DALI zariadenia
NL
IN

L
N

DALI
PLC-IN

DALI

OUT

DALI zariadenie

NL

DALI

vnútorná DALI zbernica – ďalší zdroj nie je potrebný!
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k svetelnému zdroju

Pripojenia
DALI

12–25 V DC,
výstupný prúd < 20 mA
110/230 V AC,
vstupný prúd < 20 mA

sieťové napájanie

0.08–2.5 mm2
(AWG 28–12)
0.5–4 mm2 (AWG 20–10)

Konštrukčné parametre
kryt
rozmery
hmotnosť
mechanické krytie

plastový box
94 x 44 x 27 (mm)
66 g
IP20

Infinitas 3in1 LED modul je pripravený na použitie bez potreby ďalšieho zdokonaľovania. Optimalizovaná
kombinácia vysokovýkonných LED diód s bezpečným tepelným chladením a efektívnou hybridnou
optikou vytvára flexibilný, účelný a odolný modul, ktorý je možné jednoducho začleniť do celej rady
rôznych dizajnov svietidiel. K dispozícii je v dvoch veľkostiach.

INFINITAS 04
Aplikácie
Hlavné znaky
•	kompaktný LED modul s integrovanou duálnou optikou
a tepelným chladením, pripravený na použitie,
•	jednoduchá inštalácia do svietidla alebo stropov, políc,
profilov či nábytku,
•	ideálny pre použitie v širokej škále aplikácií (kancelárie,
priemysel, maloobchod),
• dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť.
Technické parametre
optický systém
		
tepelné riadenie
stupeň účinnosti
operačný prúd
vyžarovací uhol
UGR
		
CCT
MacAdam
CRI
životnosť
IP krytie

20

17,8

Rozmery

o/ 4,5

Aplikácia
Svetelné parametre, predovšetkým veľmi nízka hodnota
oslnivých odleskov, predurčujú Infinitas modul na použitie
v kanceláriách a iných vizuálne náročných oblastiach, ako
sú zasadacie miestnosti, showroomy, knižnice a školy.
Jednoduchá inštalácia umožňuje začlenenie modulu do
celej rady svietidiel, s malou modifikáciou je možná aj
inštalácia do ultra tenkých dizajnov.
Vďaka CCT 3000 K a 4000 K, a CRI 83 (alebo 93 na
požiadanie), je modul pripravený uspokojiť širokú škálu
potrieb svetelného dizajnu.

65

55

Prídavný rám

130

LIDC Infinitas modulu

90°

75°

90°

90°

75°

75°

90°

75°

200

200

300

60°

60°

300

60°

400

60°

400

500

500
45°

45°

45°

45°

600

600

cd/klm

cd/klm
30°
C0,0-C180,0

15°

0°
C90,0-C270,0

Infinitas 04 830 597 lm

15°

30°

30°
C0,0-C180,0

PMMA difúzor, 		
metalizovaný reflektor
hliníková montážna doska
až do 137 lm/W
až do 620 lm
73°/76°
21/24
(16 in situation)
3000 K/4000 K
3
83 (CRI 93 na požiadanie)
až do131,500 h / L70 B50
IP20

15°

0°
C90,0-C270,0

Infinitas 04 840 602 lm
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15°

30°

Infinitas 3in1 LED modul je navrhnutý tak, aby dokonale zapadal do jednoduchých, trakových a
modulárnych systémov svietidiel a spĺňal takmer akúkoľvek potrebu svetelného dizajnu. Infinitas
predstavuje optimalizovanú kombináciu vysokovýkonných LED diód s bezpečným tepelným chladením
a efektívnou hybridnou optikou v jednom malom module.

INFINITAS 08
Štruktúra
Hlavné znaky
•	kompaktný LED modul s integrovanou duálnou optikou
a tepelným chladením, pripravený na použitie,
•	jednoduchá inštalácia do svietidla alebo stropov, políc,
profilov či nábytku,
•	ideálny pre použitie v širokej škále aplikácií (kancelárie,
priemysel, maloobchod),
• dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť.

hliníková montážna doska slúžiaca zároveň ako chladič modulu

materiál pre tepelné rozhranie
FR4 PCB s flexibilným svetelným tokom
daným výškou operačného prúdu
skrutky uľahčujúce inštaláciu modulu v širokej
škále aplikácií

Technické parametre
optický systém
		
tepelné riadenie
stupeň účinnosti
svetelný tok
vyžarovací uhol
UGR
		
CCT
MacAdam
CRI
životnosť
IP krytie

krycí blok
PMMA mikroprizmatický difúzor
metalizovaný reflektor

Aplikácia
Svetelné parametre, predovšetkým veľmi nízka hodnota
oslnivých odleskov, predurčujú Infinitas modul na použitie
v kanceláriách a iných vizuálne náročných oblastiach, ako
sú zasadacie miestnosti, showroomy, knižnice a školy.
Jednoduchá inštalácia umožňuje začlenenie modulu do
celej rady svietidiel, s malou modifikáciou je možná aj
inštalácia do ultra tenkých dizajnov.
Vďaka CCT 3000 K a 4000 K, a CRI 83 (alebo 93 na
požiadanie), je modul pripravený uspokojiť širokú škálu
potrieb svetelného dizajnu.

o/ 4,5

85
95

20

17,8

Rozmery

130

LIDC Infinitas modulu

90°

75°

90°

90°

75°

75°

90°

75°

200

200

300

60°

60°

300

60°

400
500

500
45°

600
30°

0°

15°
C90,0-C270,0

Infinitas 08 830 1250 lm

45°

45°

600

cd/klm
C0,0-C180,0

60°

400

45°

15°

30°

cd/klm
30°
C0,0-C180,0

0°

15°
C90,0-C270,0

Infinitas 08 840 1252 lm
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15°

30°

PMMA difúzor, 		
metalizovaný reflektor
hliníková montážna doska
až do 137 lm/W
až do 1,240 lm
73°/76°
21/24
(16 in situation)
3000 K/4000 K
3
83 (CRI 93 na požiadanie)
až do131,500 h / L70 B50
IP20

Fortis IP66 je vysoko efektívny a extra odolný 3in1 LED modul, dizajnovaný pre náročné priemyselné
podmienky vyžadujúce vysoký stupeň IP krytia a špičkový svetelný výkon. Svetelný tok do výšky až
9 800 lm v siedmych odlišných distribučných variantách predurčuje modul pre použitie v širokej
škále špecifických svietidiel a inštalácií. Konštrukcia modulu umožňuje veľmi jednoduché a efektívne
spájanie modulov do rozmanitých kombinácií dosahujúcich bezkonkurenčnú aplikovateľnosť (High
Bay/ Low Bay) individuálne alebo v modulárnych lineárnych systémoch.
Optika je vyrobená z PMMA s LOR až 93 %. Vysoká svetelná vodivosť je garantovaná 30-ročnou
zárukou. Tieto vlastnosti, v súčinnosti s vynikajúcou životnosťou 195 000 hodín tvoria z modulu Fortis
IP66 ideálne riešenie pre osvetlenie priemyselných prevádzok.

Fortis IP66 LED module
Rozmery

71

110

Hlavné znaky
• odolnosť a vysoká účinnosť priemyselného 3in1 modulu,
• flexibilný spájací systém,
• 7 rôznych variánt distribúcie svetla: narrow beam,
medium beam, wide beam, extra wide beam, extra 		
large, opal a clear,
• 9 800 lm zo 132 cm2 modulu,
• kombinácia 36 vysoko účinných LED diód s IP66 a IK08,
• aplikácia: priemyselné budovy, montážne a výrobné haly,
supermarkety, štadióny a interiérové priestory,
• voliteľná hodnota prúdu riadiacej jednotky.

120

Technické parametre
spotreba
73 W
svetelný tok
až do 9 800 lm
stupeň účinnosti
až do 161 lm/W (bez drivera)
CCT
5000 K, 4000 K, 3000 K
CRI
80, 70
účinnosť LOR
93 %
životnosť @ 25°C
L80 B20 195,000 h (350 mA)
		
L80 B20 142,000 h (500 mA)
		
L80 B20 92,000 h (700 mA)
Max. Ta
45 ºC

120

Príslušenstvo

Materiál
optika

141

chladič
tesnenie

141

120

Konštrukčné parametre
rozmery
110 x 120 x 71 mm
váha
1050 g / modul
IP a IK krytie
IP66, IK08

97

98

PMMA PLEXIGLAS® trademark - 		
stabilnosť a vysoká svetelná vodivosť
garantovaná 30-ročnou zárukou
anodizovaný UV stabilný hliníkový		
profil
silikón

Optické varianty
FORTIS IP66 NA
FORTIS IP66 ME
FORTIS IP66 WI
FORTIS IP66 EW
FORTIS IP66 EL
FORTIS IP66 OV
FORTIS IP66 CV

narrow beam 22°
medium beam 24°
wide beam 28°
extra wide 48°
extra large 20° x 40°
opal 110°
clear 125°

Pripojenie
Používajte pevné káble s priemerom 0.2-0.75 mm2
a zvýšenou tepelnou odolnosťou (>100°C).
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Aplikácia

Technické charakteristiky
CRI 70

CCT
(K)

CRI 80

variant optiky

FORTIS IP66 NA

FORTIS IP66 ME

FORTIS IP66 WI

3000

FORTIS IP66 EW

FORTIS IP66 EL

FORTIS IP66 CV

FORTIS IP66 OV

FORTIS IP66 NA

FORTIS IP66 ME

FORTIS IP66 WI

4000

FORTIS IP66 EW

FORTIS IP66 EL

FORTIS IP66 CV

FORTIS IP66 OV

FORTIS IP66 NA

FORTIS IP66 ME

FORTIS IP66 WI

5000

FORTIS IP66 EW

FORTIS IP66 EL

FORTIS IP66 CV

FORTIS IP66 OV

typ. spotreba
(W)
@ Ta 25°C

typ. tok
(lm)
@ Ta 25°C

350

35

5250

150

700

73

9050

124

nominál.
prúd
(mA)

typ. účinnosť
(lm/W)
@ Ta 25°C

350

35

5200

149

700

73

8950

123

350

35

5000

143

700

73

8600

118

350

35

4850

139

700

73

8350

114

350

35

5000

143

700

73

8600

118

350

35

5050

144

700

73

8700

119

350

35

3900

111

700

73

6700

92

350

35

5650

161

700

73

9700

133

350

35

5600

160

700

73

9650

132

350

35

5350

153

700

73

9200

126

350

35

5200

149

700

73

8950

123

350

35

5400

154

700

73

9250

127

350

35

5450

156

700

73

9350

128

350

35

4200

120

700

73

7200

99

350

35

5550

159

700

73

9800

134

350

35

5500

157

700

73

9700

133

350

35

5250

150

700

73

9250

127

350

35

5100

146

700

73

9000

123

350

35

5250

150

700

73

9300

127

350

35

5350

153

700

73

9400

129

350

35

4100

117

700

73

7250

99

vyžar.
uhol

CCT
(K)

variant optiky

22°

FORTIS IP66 NA

24°

FORTIS IP66 ME

28°

FORTIS IP66 WI

48°

3000

FORTIS IP66 EW

20°/40°

FORTIS IP66 EL

125°

FORTIS IP66 CV

110°

FORTIS IP66 OV

22°

FORTIS IP66 NA

24°

FORTIS IP66 ME

28°

FORTIS IP66 WI

48°

4000

FORTIS IP66 EW

20°/40°

FORTIS IP66 EL

125°

FORTIS IP66 CV

110°

FORTIS IP66 OV

22°

FORTIS IP66 NA

24°

FORTIS IP66 ME

28°

FORTIS IP66 WI

48°

5000

FORTIS IP66 EW

20°/40°

FORTIS IP66 EL

125°

FORTIS IP66 CV

110°

FORTIS IP66 OV

Záruka 5 rokov
Spoločnosť si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny špecifikácie produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

nominál.
prúd
(mA)

typ. spotreba
(W)
@ Ta 25°C

typ. tok
(lm)
@ Ta 25°C

350

35

4600

131

700

73

7900

108

typ. účinnosť
(lm/W)
@ Ta 25°C

350

35

4550

130

700

73

7800

107

350

35

4350

124

700

73

7500

103

350

35

4250

121

700

73

7250

99

350

35

4400

126

700

73

7500

103

350

35

4450

127

700

73

7600

104

350

35

3400

97

700

73

5850

80

350

35

4850

139

700

73

8300

114

350

35

4800

137

700

73

8250

113

350

35

4600

131

700

73

7850

108

350

35

4450

127

700

73

7650

105

350

35

4600

131

700

73

7900

108

350

35

4650

133

700

73

7800

107

350

35

3600

103

700

73

6150

84

350

35

4800

137

700

73

8500

116

350

35

4750

136

700

73

8450

116

350

35

4550

130

700

73

8050

110

350

35

4450

127

700

73

7850

108

350

35

4600

131

700

73

8100

111

350

35

4650

133

700

73

8200

112

350

35

3550

101

73

6300

86

vyžar.
uhol

22°

24°

28°

48°

20°/40°

125°

110°

22°

24°

28°

48°

20°/40°

125°

110°

22°

24°

28°

48°

20°/40°

125°

110°

Prepojenie osvetlenia cez protokol DALI. Princípy prepojovania a prenosu

DALI užívateľské rozhranie

prevodník

DLS Touch Panel

DALI protokol

PLC spojenie

DALI Input unit

DALI PLC

DALI protokol

DALI/USB Bridge

DALI protokol

IP-protokol

BLUETOOTH protokol

BlueBridge

DALI protokol

DeeBridge

bez DALI

DALI 4 x Relay
prevodník

PLC spojenie

DALI protocol

štandardná sieťová infraštruktúra

PLC spojenie

DALI PLC

DALI protocol

DALI driver

DALI Ambient Sensor

DALI TW Module

DALI driver

DALI protocol

DALI Ambient Sensor

Prepojenie osvetlenia cez protokol DALI. Princípy prepojovania a prenosu –
integrovaná koncepcia

DALI užívateľské rozhranie

prevodník

DLS Touch Panel

DALI protokol

PLC spojenie

DALI Input unit

DALI PLC

DALI protokol

DALI/USB Bridge

DALI protokol

IP-protokol

BLUETOOTH protokol

BlueBridge

DALI protokol

DeeBridge

DALI
protokol

DALI driver
DALI PLC-IN

štandardná sieťová infraštruktúra

prevodník

PLC spojenie

PLC spojenie

DALI PLC

DALI protokol

DALI
protokol
DALI driver

DALI
protokol
DALI PLC-IN
DALI
protokol

DALI Ambient Sensor

DALI TW Module

DALI 4 x Relay

DALI protokol

DALI Ambient Sensor
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