
DALI
Controlo de iluminação inteligente e mais –  
com protocolo aberto DALI –  

Diretrizes para proprietários de edifícios,  
projetistas, instaladores e integradores
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SERVIÇO B.E.G.

QUALITÄT UND SERVICE

Produtos tão individuais como o seu projeto

  A nossa equipa externa é composta por especi-
alistas com formação contínua. Por isso contará 
sempre com uma resposta competente do seu inter-
locutor e que caso seja necessário deslocar-se-á às 
suas instalações. 

  A nossa equipa interna é constituída por pessoas 

auxiliar com todos os aspetos da sua encomenda. E 
-

todos os esclarecimentos necessários. 

 
-

-
nados com produtos B.E.G. 

 
-

com os equipamentos recomendados. 

:

Quaisquer requisitos especiais? Então não hesite em contactar-nos.
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-

0 V e ao 

-
-

®

-

DALI – o Sistema bus do futuro 

4
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Porquê DALI?

-

-

-
-

.

Proteja o seu investimento
 

Reduza custos energéticos

 

 

Simplificar a instalação;

5 condutores 

Otimize os custos de comissionamento e de manutenção

 

Melhoria do conforto e da segurança

Boas razões!
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A escolha certa para toda a gente
-

  

DALI

DALI

DALI Compacta
O “detector tudo-em-um” para projetos pequenos e 
médios com requisitos simples

DALISYS®

com requisitos simples e complexos
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O detetor de presença Tudo-em-um - para 
instalação no teto

Vantagens
Processo de comissionamento simplificado

 

Ajustado a:
Projetos de pequena e média dimensão com 

DALI Compacta

EM RESUMO

 

Vantagens

Ajustado a:
Projetos de qualquer dimensão com requisitos simples ou 
complexos

DALISYS®
DALIDALI
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Sensores PIR
Os sensors de presença e os mutlisensores da B.E.G. 

os sensores de presença e os multisensores apenas 

escura. O limite de acendimento pode ser ajustado 

Programação

Os detetores de presença e os multisensores ofere-
-

-

-

Instalação de amostra: secretária

1.

2.

3.  

selecionada por forma a que toda a área de deteção 

. 

4.

. 

5.
-

Dica: -
-

DALIDALI

Multisensor

ca
.4

,0
0

m

5,5 00m
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App de IV’s

-

 

DALI Bluetooth app

® -

sem equipamento adicional. Tudo o que será necessário 
-

Ferramenta para PC (via USB / Ethernet)

® para efeitos de pro-

-

-
.

Router LAN/DALI

®

-

DALI

DALI

DALI

DALI

Ferramentas de comissionamento
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DALI
DALI Compacta
Detetores de presença apenas acendem a luz e outras 
cargas ligadas onde as pessoas estão presentes. Isto 
poupa energia em áreas com padrões de utilização 

-

Os produtos Compactos DALI da B.E.G. são soluções 

sensor de presença envia o sinais de comutação/varia-
ção para todas as luzes. 
Os detetores de presença compactos DALI da B.E.G. 

invólucro único: a fonte de alimentação DALI, controlo 

alojados diretamente na caixa do detetor. Graças ao 

valor de ajuste de luminosidade e do tempo de acendi-
mento (10 minutos), os dispositivos podem ser colocados 
em serviço rapidamente. A gama de detetores DALI da 

interfaces DALI, com canal adicional para ar condicio-
nado, com lentes especiais para corredores ou para 

DALI, endereçando as luminárias ligadas. 
A área monitorizada pode ser estendida de forma 
económica com dispositivos escravos. A parametrização 

gratuita em conjunto com o adaptador de IV’s compatí-

Dica: 

realizamos esses ensaios de forma totalmente gratuita.
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1-
Ca

na
l

3-
Ca

na
l

DA
LI

Escritório com uma zona de 
iluminação com variação 
(dimável) 
  Luz principal, totalmente automática, 
500 lux, 10 minutos de período de 
acendimento;

  Opcionalmente disponível com con-
tacto adicional de comutação para 
iluminação comutada pontual ou para 
função de cut-off (poupa o consumo 

eletrónicos DALI)

Sala de aula com uma 
fachada de janelas e ilumi-
nação do quadro preto
  Luz principal, totalmente automática, 
500 lux, 10 minutos de período de 
acendimento; 

  Dois sensores de iluminação ajustá-
veis medem a luz do lado da parede 
e da janela, separadamente um do 
outro;

  
diferenciadamente dois grupos de 
iluminação de acordo com os dois 
valores de iluminação; 

  Controlo separado dos grupos de 

  Canal de comutação adicional para 

L N

DALI 1 DALI 2

Botão de 
pressão

L N

DALI COMPACTO 
INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

2-
Ca

na
l

Escritório com uma zona 
segmentada de iluminação 
variável (dimável)
  Luz principal, totalmente automática, 
500 lux, 10 minutos de período de 
acendimento;

  Dois sensores de iluminação ajustá-
veis medem a luz do lado da parede 
e da janela, separadamente um do 
outro; 

  
diferenciadamente dois grupos de 
iluminação de acordo com os dois 
valores de iluminação;

  Controlo comum da iluminação 

pressão;

L N

Botão de pressão

DALI 1 DALI 2

D

Botão de pressão

Botão de 
pressão 

-
ro preto
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DA
A

4G
DA

A
4G

DA
A

4G

DALI

DALI

Botão de 
pressão 

-
ro preto

DALI COMPACTO 
INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Botão de pressão

Botão de pressão para ilumi-
nação principal e iluminação  

Botão de pressão para ilumi-
nação principal e iluminação  

L N

L N

L N

G2

G2

G2

G2

G4

G4 G4 G4

G1 G2

G1 G2

G1 G2

G4

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G2

G2

Sala de aula com duas fachadas  
de janelas e função cut-off

Zona de iluminação A (grupos 1-3):
  Luz principal, totalmente automática, 500 lux,  
10 minutos de período de acendimento;

 Grupo DALI 1: Zona escura  100 %
 Grupo DALI 2: Zona neutra 90 %

Zona de iluminação B (Grupo 4):

DALI 4;

Função cut-off:

 
eletrónicos DALI (tipicamente 0,2 a 0,8 watts 

Sala de aula com uma fachada de 
janelas e área de laboratório

Zona de iluminação A (grupos 1-3):
  Luz principal, totalmente automática, 500 lux,  
10 minutos de período de acendimento;

 Grupo DALI 1: zona escura  100 %
 Grupo DALI 2: zona neutra 90 %

Zona de iluminação B (grupo 4):

funcionamento semiautomático; 

Zona de iluminação C:
-

Sala de aula com uma fachada de 
janelas e AVAC

Zona de iluminação A (grupos 1-3):
  Luz principal, totalmente automática, 500 lux,  
10 minutos de período de acendimento

 Grupo DALI 1: zona escura  100 %
 Grupo DALI 2: zona neutra 90 %

Zona de iluminação B (grupo 4):

DALI 4;

AVAC:
  

-
rada e atraso ao ligar ajustável por opção;

G1

G1

DALI

Botão de 
pressão 

-
ro preto

Botão de 
pressão 

-
ro preto
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DALISYS®

Multisensores, módulos para botões de pressão, 
terminais de utilizador e hoje em amplo crescimento apps 
para smartphone – todo estes controles e dispositivos 
de aplicação têm uma coisa em comum: estes enviam 
comandos de operação despoletados por um utilizador 
ou pelo ambiente, isto é comandos críticos no tempo, 

De forma a assegurar apropriadamente que todos 
os telegramas podem ser processados, apesar de 
todos poderem atingir simultaneamente o seu destino 
quase simultaneamente, o princípio multi-mestre foi 
desenvolvido com a parte 103 da IEC 62386 (parte do 

DALISYS®

de telegramas são prevenidos pelo sistema, por isso 

comando “desligar iluminação” para o seu grupo, os 

botões de pressão) assignado ao mesmo grupo, irá 

na sua própria lógica de aplicação como se o tivesse 

Além do endereçamento e do princípio multi-mestre, 

escalabilidade, da sala individual ao controle de um 
edifício inteiro através do bus DALI, é uma grande 

®

num sistema KNX, inclui componentes DALI individuais 
que podem ser combinados entre si de acordo com os 

também oferecem uma gama de opções para acesso ao 
sistema, tais como programação via USB, Ethernet, LAN 

processo de planeamento e o instalador reduz os custos 
 

DALI
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PLANEAMENTO 

PLANEAMENTO DALISYS®

Cablagem

A instalação é feita com equipamento de instalação 
standard da indústria para tensão de rede, em que dois 

cabo que fornece a tensão de rede à iluminação (por 

no bus, entre a gateway e o dispositivo de interface de 

posterior assignação de grupos de iluminação não é 
relevante para efeitos de instalação da cablagem, uma 

0m, para uma 
2 que deve ser mantida em 
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Limites do Sistema

Cada um dos components DALI (até 4 balastros 
eletrónicos DALI ou dispositivos de controlo) tem 

componente DALI pode ser assignado de 1 a 16 

Limites físicos

balastros eletrónicos, que só podem consumir do bus 
2

são alimentados através da alimentação da rede e 
apenas necessitam de consumir do bus a corrente 

dispositivos de controle DALI não têm alimentação 
da rede, sendo apenas alimentados através do bus 

0
As fontes de alimentação DALISYS® podem alimentar 
até 210 -
trolo DALI (multisensores, módulos para botões de 
pressão, módulos de relé) cada um requere entre 7 
e 10

PLANEAMENTO DALISYS®

® oferece uma variedade de opções para com-
binar dispositivos e funções, que podem ser selecionados e 
parametrizados de acordo com os requisitos locais e o edifí-

adequada do sistema DALISYS®

todo o projeto, desde o primeiro desenho até ao comissio-
namento, estaremos ao seu lado com ajuda para alcançar o 

Está interessado no  
DALISYS®? 

Estamos ansiosos para  
estudar o seu projeto:

Telefone: +351 / 214 147 305

info@luxomat-beg.pt 
Internet: www.beg-luxomat.com

A opção livre de 
preocupações

Vários components DALISYS® são pré-montados e pré-

terá que ligar os cabos de entrada e de saída a um 

terá que ligar a entrada de alimentação e os cabos 
de saída para o bus DALI e ligação Ethernet LAN, e o 

Controlo de iluminação DALI pré-cablado



B.E.G.

16

1o Passo: Instalação dos equipamentos

programação dos grupos de controlo e modos de 
operação planeados dos dispositivos de controlo, 
para que o agrupamento dos balastros eletrónicos 

2o

Todos os componentes numa linha DALI num Sistema 
DALISYS® multi-mestre têm um único endereço 
(„endereço curto“), para que possam ser endereçados 

DALISYS® é realizado em aplicações que automaticamente 
previnem que sejam assignados endereços duplicados

3o Passo: Localização

Se posteriormente procurar um dispositivo, a sua 

balastros eletónicos piscam as luzes ao serem localizados, 

um pequeno besouro, que chama a atenção para ele 

4o Passo: formação de grupos

linha no standard DALI), deverá ser elaborado um 
Ao ativar o cenário “Reunião”, todos os balastros no grupo 1 são 
ajustados para 100% e o grupo 2 para 80%. Em cada grupo, a 
saída de luz de todas as luzes são por isso idênticas. No entanto, 
a ativação do cenário “Apresentação/Filme”, onde por exemplo 
apenas as luzes próximo do écran de projeção no grupo 1 são 
desligadas, acontece independentemente dos grupos. 

5o

Neste passo, as funções são gravadas através da 

de pressão duplo para comutar e dimerizar 2 grupos, e 

6o

os cenários são independentes dos grupos, no entanto 

Cenário 1 “Apresentação/Filme”

1

2

1

2

Cenário 2 “Reunião”

1

22

CONFIGURAÇÃO DALISYS®

Amostra de funções de cenários

Dica: ao planear uma solução DALI multi-mestre, 

espaço no seu projeto onde esses endereços pos-

integrador/instalador, ou para o software com end-

grupos na maioria dos casos deve ser elaborada na 
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Solução para sala individual 

Quer o comissionamento quer o contro-
lo remoto é realizado através de uma 
app para smartphone para Bluetooth 

simples, os componentes DALI ligados podem ser end-
-

pode ser usada como controlo remoto pelos utilizado-

“Reunião”) ou para ligar/desligar a luz ou regular a 

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

Uma linha DALI
Auto-endereçamento
Comprimento máximo 
300m

Máx. 
25 dispsitivos de 
iluminação 
6 dispositivos de control

Comissionamento, 
manutenção, controlo 
remoto (cenários) através 
do smartphone e interface 
Bluetooth

A fonte de alimentação compacta DALI de 100 mA, 

qualquer fabricante, e até 6 dispositivos de controlo 

podem ser implementadas, ou ligar e desligar a ilu-
minação de uma sala dependendo da presença de 

INSTALAÇÃO DALISYS® - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO
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G1

G2

G3

G4

G8

G7

G6

G5

Cu
t-

off
Cu

t-
off

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

Uma linha DALI
Auto-endereçamento
Comprimento máximo 
300m

Máx. 
64 componentes
16 grupos
8 zonas de regulação  
constante de luminosidade

Comissionamento e 
manutenção através de 
USB

Solução Multi-salas

Esta solução é ideal para pequenos 
edifícios armazéns, escritórios em 
open space, escritórios multi-pisos, 
escadas, etc… com requesitos simples 

-

fonte de alimentação DALI para montagem em calha 

utilizando um conveniente interface para utilizador, 

podem ser endereçados, até 16 grupos podem ser 

Com a solução multi-salas, a função luz de orien-
-

fonte de alimentação DALI de alta performance de 
210 mA pode controlar balastros de qualquer fabri-

-
lação constante de luminosidade (em função da lumi-

 

INSTALAÇÃO DALISYS® - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO
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LAN

Uma “Mesh B.E.G.”, 
Consistindo em até
100 Routers DALI

Máx.
100x4 Linhas DALI
400x64 Componentes
400x16 Grupos 
400x8 zonas de regu-
lação constante de lumi-
nisidade

Comissionamento, manu-
tenção, monitorização, 
controlo baseado em tem-
po, relatórios, gestão de 
iluminação de emergência 
através de LAN/Ethernet.

Solução para Edifícios

Até 100 Routers DALI cada um com 4 
interfaces USB integrados, na prática 
400 linhas DALI interligadas podem 

primeiro lugar disponibilizar controlo central de todo 
o sistema de controlo de iluminação descentraliza-
do – incluindo iluminação de emergência – em um 

iluminação pode ser automatizado numa base de 
tempo utilizando a função calendário, e os processos 

-

o controlo de iluminação despoletado por deteção 
de movimento não apenas aravés de grupos, mas 

não há mais restrições no controle de iluminação 

e informação sobre o consumo de energia e a função 
de atualização oferecem proteção adicional do seu 
investimento através da otimização regular e funciona-
lidade adicional

INSTALAÇÃO DALISYS® - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO
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FUNÇÕES DALISYS®

Regulação de dois canais

Os multisensores DALISYS® podem controlar dois canais. 
Assim, por exemplo, duas áreas de iluminação podem ser 

utilizado por outro multisensor. 

baixo de luminosidade do que as que se encontram do 

Zona 2
Grupa n+1

Zona 1
Grupa n

La
do

 d
a 

Ja
ne

la

La
do

 d
a 

pa
re

de

Função Luz Guiada

Uma função especial do DALISYS® é a função “Luz Guiada” 

-
nação na área onde o utilizador está localizado. As áreas 

sala escura. 

-
rar a função de Luz Guiada. Por exemplo, tomemos uma 

intensidade principal para a luz de orientação e posterior-

3

30% 100%0%

5

7

9

2

4

6

8

1

3

5

7

9

2

4

6

8

1

3

5

7

9

2

4

6

8

1

3

5

7

9

2

4

6

8

1

A entrar na escada no piso mais baixo. Imediatamente, os grupos 1 e 2 são ativados como luzes principais e o grupo 3 como iluminação de orientação. 
Enquanto as escadas estiverem a ser utilizadas, a luz principal está sempre ligada para o piso onde o utilizador se encontra, e para os pisos diretamente 
adjacentes. Dois pisos abaixo e acima, a luz de orientação está também ligada. Após o utilizador ter deixado as escadas no quarto andar os grupos 
desligam-se em sequência.
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FUNÇÕES DALISYS®

Modo Comutação / Regulação

Existe a opção de selecionar entre modo de 

contribuição da iluminação natural, ou intensidade 

completo o detetor de presença para usar como 
sensor crepuscular.

Função automático de escada

Especialmente para escadas onde não 
existam detetores de presença, a função automático 

pressionar o botão para reiniciar a temporização. A 
.

Operação automática ou semi-
automática

automaticamente de acordo com a presença de pessoas 

pode ser realizado automaticamente ou manualmente. 

O modo semi-automático comporta-se de forma idêntica 
ao modo automático, com exceção que o acendimento é 
manual. 

Luz de Orientação

disponibilizar uma iluminação de presença (luz de baixo 

luminosidade de presença pode ser limitada no tempo ou 

.

VA HA

Acendimento suave

Sem esta função, quando é detetado 

Controlo manual por botão de pressão

O interface para botão de pressão permite que 

para permitir sobrepor o comando automático de 

pressiona-se o botão com toques curtos. As luzes 

detetadas pessoas, mais o tempo de acendimento que 

®, 

Função Cut-off

Nos sistemas DALI tradicionais, as luzes são colocadas 
em modo standby quando não são necessárias. Por isso 

Função AVAC

canal de comutação de iluminação, no entanto as 

detetor deteta a presença de pessoas por curto espaço 
de tempo.
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FUNÇÕES DALISYS®

Controlo de cenários

para o cenário desejado.

Visualização do estado da iluminação

Na solução DALISYS® 

mostrar o estado da instalação de iluminação num piso. 

luminosidade e estados de ocupação.

Painel de controlo virtual

Na solução DALISYS®

utilizadores que podem controlar a iluminação para salas 

Reporte de erros por e-mail

Manutenção da instalação de iluminação 

de iluminação com defeito. 

Função calendário

o router DALISYS®

controlos dependentes do tempo e ter comandos 

0 lux. Esta função 
.

Gestão de Iluminação de Emergência

O router DALISYS®

Os ciclos de teste podem ser estabelecidos pelo utilizador. 
Nos testes, qualquer erro encontrado é mostrado, e 
a documentação automática dos mesmos pode ser 

Monitorização de emergência

A aplicação do router DALISYS® mostra os consumos 
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Lista de Items

DALI CompactoDALI

Produto   PD2 PD4 PD9 Interfaces-DALI Telegrama Relais

Regulação constante 
de luminosidade seg-
mentadas em função 
da contribuição da 
iluminação natural

AVAC Cut-off
Botão de 
pressão de 
tensão de rede

M-DALI/DSI
SM - 92280
FC - 92258

SM - 92279
FC - 92275 FC - 92920 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-1C FC - 92486 FC - 92488 – 1 Broadcast 1 – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-HKL FC - 92698 FC - 92699 – 1 Broadcast 1* – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-K – SM - 92530
FC - 92328 – 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-GH – – FC - 92938 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DUO-DALI/DSI – FC - 92276 – 2 Broadcast – X – – 110 - 240 V AC

M-TRIO-DALI/DSI – SM - 92750
FC - 92755 – 3 Broadcast – X – – 110 - 240 V AC

M-TRIO-2DALI/DSI-1C – SM - 92751
FC - 92756 – 2 Broadcast 1* X – 110 - 240 V AC

M-DAA4G – SM - 92743
FC - 92591 – 1 / (4Gr end) Grupo 1* X (com Offsets) 12 V DC

 Opcional  | *livre de potencial  | SM = Montagem de superfície | FC = Montagem em teto falso

O DALISYS® oferece uma variedade de opções para 
combinar dispositivos e funções, que podem ser selecionados 
e parametrizados de acordo com os requisitos locais e o 
edifício em causa. A B.E.G. irá planear a solução perfeita 
para o seu projeto consigo. Se nos disser quais os seus 
requisitos, os nossos especialistas podem planear uma 

® no seu projeto 
CAD. Durante todo o projeto, desde o primeiro desenho até 
ao comissionamento, estaremos ao seu lado com ajuda para 
alcançar o nosso objetivo comum: clientes satisfeitos.

Está interessado no  
DALISYS®? 

Estamos ansiosos para  
estudar o seu projeto:

Telefon: +351 / 214 147 305

info@luxomat-beg.pt 
Internet: www.beg-luxomat.com

A opção livre de 
preocupações

Controlo de iluminação DALI pré-cablado

Vários components DALISYS® são pré-montados e pré-
cablados pela B.E.G. num quadro. O instalador apenas 
terá que ligar os cabos de entrada e de saída a um 
bloco de terminais etiquetado. O instalador apenas 
terá que ligar a entrada de alimentação e os cabos 
de saída para o bus DALI e ligação Ethernet LAN, e o 
quadro está pronto a utilizar. 
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B.E.G.

BRÜCK ELECTRONIC, UNIPESSOAL LDA
Largo da Lagoa, 7-C . PT - 2795-116, Linda-a-Velha . Tel: (+351) 214 147 305 
E-Mail: info@luxomat-beg.pt . Internet: www.beg-luxomat.com

As imagens e caraterísticas técnicas ou de desenho dos produtos que aparecem neste catálogo, não são vinculativas.  


