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Compose your light



Wariant pojedynczego Mastera DALI Compact, lub 
„samowystarczalne” rozwiązanie, obejmuje produkt, 
który zawiera wszystko w jednym elemencie, umieszczone 
bezpośrednio w obudowie czujnika: zasilacz DALI, 
sterowanie przyciskiem, przekaźnik i sterownik aplikacji. 
Urządzenie można szybko uruchomić dzięki fabrycznie 
wprowadzonym domyślnym ustawieniom.

Obszar detekcji można w niedrogi sposób powiększyć przy 
pomocy konwencjonalnych czujników typu Slave, które są 
kompatybilne z czujnikami DALI typu Master. Wszystkich 
ustawień i konfiguracji można łatwo dokonać przy pomocy 
pilota lub aplikacji B.E.G. w połączeniu z adapterem IR do 
smartfonów.

Zintegrowane rozwiązanie 
– DALI Compact
Wygodne sterowanie oświetleniem dla 
małych i średnich projektów

The single master variant DALI compact, or “standalone” solution, 
contains products which combine everything in one case: the 
DALI power supply, push button control, relay and application 
controller are housed directly in the detector case. The devices 
can be quickly brought into use thanks to the broadcast feature 
and the pre-installed settings.

The area being monitored can be extended inexpensively with 
conventional slave devices, which are compatible with the 
DALI master devices. All settings and configurations can be 
easily installed via the remote control or the B.E.G. app in 
conjunction with the smartphone IR adapter.

Stand-alone solution 
with DALI Compact
Convenient lighting management for 
small to medium projects



OR

Master

Master

Slave

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

OR

Master

Master

Slave

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

Zintegrowane rozwiązanie – DALI Compact 
Stand-alone solution with DALI Compact

 �  Zintegrowane rozwiązanie dla małych i średnich projektów 
o nieskomplikowanych wymaganiach

 � Transmisja do wszystkich stateczników w obwodzie

 � Kompletny czujnik z montażem sufitowym

 �  Szybkie uruchomienie dzięki preinstalowanym ustawieniom 
fabrycznym (500 lux, 10 min.)

 �  Wszystkie ustawienia i konfiguracje przy pomocy pilota lub 
aplikacji B.E.G.

 �  Niedrogie rozszerzenie obszaru detekcji przy pomocy 
konwencjonalnych czujników Slave

 �  Stand-alone-solution for small to medium size projects with 
simple requirements

 � Broadcast

 � All-in-one occupancy detector for ceiling mounting

 �  Quickly brought into use thanks to the pre-installed settings  
(500 lux, 10min)

 �  All settings and configurations via the remote control or the 
B.E.G. app

 �  Inexpensive extension of the area being monitored with 
conventional slave devices

DALI Compact
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Obwód magistrali DALI – Grupa 1
Powered DALI line BROADCAST Group 1

Obwód magistrali DALI – Grupa 2
Powered DALI line BROADCAST Group 2

Sterowanie przyciskiem lub czujnikiem Slave
Push button or Slave control

Obwód dodatkowego przekaźnika w czujniku
Relais built-in Master

Oprawa naścienna (bez statecznika DALI)
Wall lamp (without DALI ballast)

Sterowanie HVAC
HVAC control

Oprawa oświetleniowa DALI
Lamp with DALI EVG

Legenda/Legend

Przykładowe zastosowanie/Application example



Grupa produktów „System DALI” zawiera wiele indywidualnych 

komponentów, które zapewniają całą gamę funkcji, w zależności 

od potrzeb. Oprócz super-płaskiego czujnika obecności PD11, 

B.E.G. dostarcza pełne wyposażenie dla efektywnego systemu 

sterowania oświetleniem: zasilacz DALI, ruter DALI, przekaźnik 

DALI i interfejs DALI do przycisków.

Podobnie jak adresowalność i zasada „multi-master”, możliwość 

dopasowania systemu, od pojedynczych pomieszczeń do 

sterowania całym budynkiem poprzez magistralę DALI, to 

jego ogromna zaleta. Mnogość funkcji i opcji programowania 

poprzez USB, Ethernet, LAN, WLAN lub Bluetooth (interfejs 

zależy od wymaganego pakietu rozwiązań) oznacza, iż 

planiści osiągają większą efektywność w procesie planowania, 

a instalatorzy odnoszą korzyści ze zmniejszonych kosztów 

procesu instalacji.

System DALI –  
rozwiązanie sieciowe
Dopasowany system zrównoważonego 
i skoordynowanego sterowania 
oświetleniem dla projektów każdej 
wielkości

The “DALI System” product group incorporates many individual 
components which can enable a host of functions according to 
requirements. As well as the super-flat PD11 occupancy de-
tector, B.E.G. supplies all the equipment for an effective lighting 

system: DALI power supply, DALI router, DALI relay and DALI 

push button interface.

As well as addressability and the “multiple master principle”, the 
system’s scalability, from single rooms to control of an entire 
building via the DALI bus, is a major advantage. The many 
functions and set-up options via USB, Ethernet, LAN, WLAN or 
Bluetooth (interface depends on solution pack required) mean that 
planners achieve greater efficiency in the planning process and 
installers benefit from reduced installation process costs.

DALI System – The 
networkable solution

Scalable system for balanced and  
coordinated lighting management for 
any size of project 

Compose your light 



 

+ Moduł przekaźnika
Relay module 
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 � Małe i średnie pomieszczenia

 � Bezprzewodowe programowanie poprzez Bluetooth

 �  Funkcja „prowadzącego światła”: synchronizacja kontroli 
oświetlenia pomiędzy grupami 

 �  Zasilacz DALI 100 mA może obsługiwać aż do 25 urządzeń 
DALI od różnych producentów i do sześciu sterowników DALI 
firmy B.E.G. (multisensory i moduły przycisków)

 �  Moduł przekaźnika B.E.G. (urządzenie DALI) może odłączać 
stateczniki elektroniczne od sieci w trybie stand-by

Rozwiązanie do indywidualnych  
(pojedynczych) pomieszczeń – System DALI 

Single room solution with DALI System

 � Small to medium size rooms 

 � Cable-free commissioning via Bluetooth

 �   “Guided Light Function”: cross-group synchronisation of 
lighting control 

 �  The 100mA DALI power supply can drive up to 25 DALI 
devices from any manufacturer, and up to six B.E.G. DALI 
control units (multisensors and pushbutton modules)

 �  The B.E.G. relay module (DALI device) can disconnect 
electronic ballasts from the network in standby mode

DALI System

Przykładowe zastosowanie/Application example
Obwód magistrali DALI 
DALI line

Oprawa naścienna (bez statecznika DALI)
Wall lamp (without DALI ballast)

Sterowanie HVAC 
HVAC control

Linia załączana przez odrębny przekaźnik
Relais switch line

Oprawa oświetleniowa DALI
Lamp with DALI EVG

Legenda/Legend

Moduł DALI do przycisków z systemem Bluetooth /DALI-Push button module with Bluetooth
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PC-Tool Windows

Wymagany tylko do 
programowania i administracji

Needed for commissioning and
maintenance only

Rozwiązanie do wielu pomieszczeń –
System DALI 

Multi-room solution with DALI System

 �  Nieduże budynki, magazyny, biura open-space, biura 
wielopiętrowe, klatki schodowe itp.

 �  Programowanie przy pomocy komputera (Windows) 
poprzez zasilacz DALI ze zintegrowanym złączem USB

 �   Adresowanie aż do 64 komponentów DALI, możliwość 
tworzenia do 16 grup i konfiguracja do 16 scen

 �  Funkcja „prowadzącego światła”: synchronizacja kontroli 
oświetlenia pomiędzy grupami

 �  Zasilacz DALI 210 mA obsługuje wszystkie komponenty, w 
tym do ośmiu multisensorów B.E.G.

 �  Small buildings, warehouses, open plan offices, multi-floor 
offices, stairways, etc.  

 �  Commissioning with PC tool (Windows) via DALI power 
supply with integrated USB interface 

 �  Address up to 64 DALI components, form up to 16 groups 
and configure up to 16 scenes. 

 �  “Guided Light Function”: cross-group synchronisation of 
lighting control 

 �  210mA DALI power supply drives all components, including 
up to eight B.E.G. multisensors

DALI System

Przykładowe zastosowanie/Application example
Obwód magistrali DALI  
DALI line

Oprawa naścienna (bez statecznika DALI)
Wall lamp (without DALI ballast)

Sterowanie HVAC 
HVAC control

Linia załączana przez odrębny przekaźnik
Relais switch line

Wyłączenie poprzez przekaźnik 
Cut-off with contactor

Oprawa oświetleniowa DALI
Lamp with DALI EVG

Legenda/Legend
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PC-Tool Windows

Wymagany tylko do 
programowania i administracji

Needed for commissioning and
maintenance only

Zasilacz DALI-REG z interfejsem USB/ 
DALI-REG Power supply with USB-Interface



Rozwiązanie dla budynków –  
System DALI 

Building solution with DALI System

 �  Rozwiązanie do wielu pomieszczeń + ruter DALI B.E.G. = 
rozwiązanie do całego budynku

 � Zarządzanie poprzez LAN / Ethernet

 �  Aż do 100 ruterów DALI, każdy z 4 zintegrowanymi złączami 
USB (możliwe podłączenie sieciowe 400 magistrali DALI)

 �  Centralne sterowanie i kontrola całego oświetlenia – w tym 
awaryjnego

 � Powiadomienia przez e-mail – np. o awarii opraw

 �  Funkcja „prowadzącego światła PLUS”: synchronizacja 
pomiędzy grupami i magistralami

 �  Multi-room solution + B.E.G. DALI router = Whole building 
solution

 � Commissioning via LAN/Ethernet

 �  Up to 100 DALI routers each with 4 integrated USB interfaces 
(400 networked DALI lines possible)

 �  Central management of all lighting control – including 
emergency lighting

 � E-mail notification – lamp errors for example  

 �  “Guided Light PLUS”: Synchronisation across groups as well 
as lines

DALI System

Przykładowe zastosowanie/Application example
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Ruter DALI-REG – sterowanie przez przeglądarkę sieciową/ 
DALI-REG-Router – parametrization with webbrowser
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Obwód magistrali DALI  
DALI line

Legenda/Legend
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ul. Przyrodnicza 2  
PL-05-126 Michałów  Grabina
Tél.: +48 2224 35 165 
Fax: +48 2224 35 166 
E-Mail: info@beg-luxomat.pl 
Internet: www.beg-luxomat.com

Ogólne funkcje B.E.G. DALI

Załączanie zależne od obecności (Auto-Wł / Auto-Wył)

Kontrola światła zależna od światła dziennego (Auto-Dim)

Możliwość ustawienia trybu automatycznego lub półautomatycznego
Manualna obsługa przy pomocy konwencjonalnych przycisków (załączanie 
lub regulacja światła)
Światło orientacyjne (przyciemnione światło po zakończeniu cyklu światła głównego)

Funkcja wygrzewania (100 h)
Soft-Start (światło zostaje łagodnie stopniowo rozjaśniane, a nie od razu 
włączane na pełną jasność)
Światło w czasie inicjalizacji (światło WŁ lub WYŁ w czasie auto-testu czujnika/
multisensora – ok. 1 min.)

Możliwe różne tryby pracy przekaźnika, np. HVAC, wyłączenie, alarm, impuls

Ustawienia fabryczne / Reset
Podstawowe ustawienia możliwe do wprowadzenia na potencjometrach lub 
przełącznikach DIP switch

Specjalne funkcje DALI Compact Special DALI Compact functions

Zintegrowany / samodzielny Master / centralny układ sterowania (w obudowie) Stand-alone/Single-Master/central intelligence (in housing)

Czujnik „Wszystko w jednym” – tylko montaż sufitowy “All-in-One-detector – solely ceiling mounting”

Transmisja do wszystkich stateczników w obwodzie Broadcast

Dla małych i średnich projektów o nieskomplikowanych wymaganiach For small to medium size projects with simple requirements

Prosty proces programowania Efficient commissioning process

Możliwość zastosowania konwencjonalnych czujników typu Slave Conventional slave devices can be used

Zasilacz DALI znajduje się w obudowie czujnika DALI power supply is built in detector´s housing

Wejścia przycisków znajdują się w obudowie czujnika Push button inputs are built in detector´s housing

Przekaźnik znajduje się w obudowie czujnika Relay is built in detector´s housing

Sterowanie przy pomocy adpatera IR do smartfonów i aplikacji (Android / IOS) Parametrization via IR-Adapter for smartphones and app (Android/iOS)

General B.E.G. DALI functions

Switching depending on occupancy (Auto-On / Auto-Off)

Daylight harvesting control (Auto-Dim)

Toggel between full and semi-automatic mode

Manual operation by conventional pushbuttons (switching or dimming)

Orientation light (dim light after main light cycle)

Burn-in function (100 h)

Soft start (light is dimmed up "soft", instead of switched on "abrupt")

INI light (lighting ON or OFF during self-test cyclus of the detector/multisensor – 
approx. 1 minute)

Different relay operation modes available, f.ex. HVAC, cut-off, alarm, pulse

Factory setting / Reset function

Basic settings possible via potentiometer and DIP switches

Specjalne funkcje Systemu DALI Special DALI System functions

Sieciowy / dopasowany / Multi-Master / rozproszony układ sterowania Cross-linked / scalable / Multi-Master / dispersed intelligence

System modułowy – montaż również na szynie DIN "Modular system – also DIN-rail mounting"

Adresowalny Addressable

Dla projektów każdej wielkości, o różnym stopniu skomplikowania wymagań For projects of any size with simple to complex requirements

Prosty proces planowania Efficient planning process

Czujnik o nazwie „Multisensor”, czyli Master i Slave w jednym elemencie Detector named "Multisensor" is Master and Slave in one housing

Zasilanie urządzeń kontrolnych poprzez DALI bus Power supply of control units via DALI bus

Obwód DALI jest niezależny od klasyfikacji grup DALI wiring is independent of classification

Czujniki posiadają krótki adres i grupowe ID Detectors have a short address and group ID

Sterowanie poprzez USB/PC lub LAN / ruter DALI lub Bluetooth/App Parametrization via USB/PC tool or LAN/DALI router or Bluetooth/App

Soft-Start+ (patrz powyżej + mierzona lub skalkulowana wartość załączania światła) Soft-Start + (see above + adjustable or calculated swicht-on value)

Funkcja „prowadzącego światła” (międzygrupowa zsynchronizowana 
kontrola oświetlenia) Guided Light (intergroup light control adapted to synchronisation)

Funkcja „prowadzącego światła PLUS” (patrz powyżej + synchronizacja 
pomiędzy magistralami DALI) Guided Light + (see above + DALI line crossed)

Kontrola scen (ze specjalną aplikacją Bluetooth jako operacja dla użytkow-
nika końcowego) Scene control (with special Bluetooth app as operation for end user)

Funkcja schodowa Staircase function

Dodatkowo możliwość ustawienia trybu automatycznego jako regulacji lub 
załączania światła Automatic mode additionally adjustable as regulating or switching output

Dodatkowo możliwość ustawienia trybu czujnika zmierzchowego Automatic mode additionally adjustable as motion independent mode

Funkcja kalendarza, np. „300 luksów o godz. 18:00” Calendar function, f.ex. "300 Lux at 6.00 PM"

Usługa powiadomień e-mail, np. o awarii oprawy Notification services, f.ex. lamp fault e-mailing

Centralne sterowanie oświetleniem awaryjnym Central emergency lights management

Analiza zużycia energii Energy consumption analysis


