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Het sportcentrum dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw. 
Naast de evidente ouderdomsverschijnselen kwamen ook een 
aantal mankementen aan de oppervlakte drijven die een reno-
vatie noodzakelijk maakten. De grondige renovatie, waarbij tal 
van ruimtes een andere invulling kregen, maakte het ook mo-
gelijk een multiroom verlichtingsregeling van BEG te installeren.

VERLICHTINGSREGELING 
IN GERENOVEERD 
SPORTCENTRUM TERNAT

Verlichtingsregeling in gerenoveerd sportcentrum Ternat

In de gemeente Ternat loopt de grondige re-
novatie van een sportcentrum met zwembad 
stilaan op zijn einde. De receptie, de verschil-
lende sportzalen en de cafetaria werden ge-
koppeld aan het verlichtingsregelingssysteem 
Dalisys van BEG. Na de voltooiing van deze 
renovatie volgt ook nog het zwembad.

Tekst Tom Rampelbergh   Beeld BEG

Dalisys
Een centraal beheersysteem om de verlichting 
doorheen quasi het hele sportcentrum te sturen. 
Vanuit die stelling begon BEG met de planning 
van het project. De receptie in de vernieuwde 
inkomruimte is als het ware het commandocen-
trum van waaruit de verlichting in de verschillende 
zalen, sommige niet zichtbaar vanaf die receptie, 
beheerd kunnen worden. Thierry Lucas van BEG: 
“Vanuit de receptie kan de verlichting in elke 
zaal afzonderlijk in- en uitgeschakeld worden.  
De gekende ‘alles-uit’-functie is uiteraard 
ook aanwezig. Toch kan in elke ruimte zelf 
de verlichting bediend en in sommige, waar 
nodig, gedimd worden. Aangezien sommige 
zalen niet in het zichtveld van de receptie lig-
gen, krijgt men aan de balie een statusweer-
gave van de verlichtingssituatie in die zalen. 
Zo heeft de baliemedewerker in één oogopslag 
een overzicht van het gehele gebouw.”

Voor het sportcentrum in Ternat koos BEG 
voor een Dalisys-oplossing. De ingebruikname 
van Dalisys gebeurt via een gebruiksvriende-
lijke interface op een laptop of tablet.   ►
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Tot 64 DALI-deelnemers per DALI-netvoeding 
kunnen worden geadresseerd. Meerdere net-
voedingen samenbrengen, en zo het aantal 
DALI-deelnemers gevoelig uitbreiden, be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor 
dient een DALI-router te worden geïnstal-
leerd. Maximaal 100 DALI-routers met elk vier 
geïntegreerde USB-interfaces kunnen via een 
lokaal netwerk samenwerken. Dit betekent 
een maximum van 400 DALI-lijnen of 25.600 
DALI-toestellen in een gedecentraliseerd 
lichtcontrolesysteem. 

In het sportcentrum werden alle lichtpunten 
van de grote sportzaal, de kleinere zalen voor 
gevechtsporten, de danszaal, de cafetaria en 
de multifunctionele zaal in het lichtregelsys-
teem opgenomen. Ook de verlichting in de 
kleedkamers van het zwembad en die van 
het zwembad zelf worden via de Dalisys-
oplossing aangestuurd. Thierry Lucas: “In het 
sportcentrum in Ternat installeerden we een 
Dalisys-oplossing bestaande uit twee DALI-
routers met daarop vijf DALI-voedingen, ruim 
voldoende om alle lichtpunten te integreren.” 
De verlichting in de sanitaire ruimtes, burelen 
en overige wordt geregeld via bewegings- en 

aanwezigheidsmelders. Deze kregen een ei-
gen, standalone systeem. De firma Bouclier 
nv uit Asse, verantwoordelijk voor de elektri-
citeitswerken in samenwerking met Megavolt 
bvba uit Dilbeek, volbracht dit project.

Klein broertje
Dalisys is de oplossing waarmee BEG werkt bij 
projecten van grote omvang, projecten waar-
bij meerdere ruimtes in één systeem moeten 
worden opgenomen. Is het project kleiner 
van omvang, zelfs beperkt tot één ruimte, 
dan komt Dalilink meer tot zijn recht. Thierry 
Lucas: “Met de 100mA-DALI-voedingsadap-
ter kunnen maximaal 25 DALI-voorscha-
kelapparaten van willekeurige fabrikanten 
en maximaal zes BEG DALI-stuureenheden 
(multisensoren en drukknopmodules) worden 
gebruikt. De installatie kan éénmalig uitge-
breid worden met een extra voeding om zo 
het aantal DALI-deelnemers te verdubbelen. 
Dalilink is een intelligente oplossing wanneer 
het gaat om projecten van kleinere omvang. 
Daarom vragen we om reeds van bij de aan-
vang van een project ingeschakeld te worden, 
zodat de klant de meest geschikte oplossing 
voor zijn project krijgt.”   ●

Het bedieningspaneel aan de receptie met weergave van de huidige 
verlichtingssituatie én de mogelijkheid meteen in te grijpen. 

"Een intelligente 
verlichtingsregeling 

kan nuttig zijn in 
eender welk project."

Enkele 
componenten 
van een DALISYS-
oplossing.




