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DALI LINK

De intelligente en kostenefficiënte multiroom-oplossing van B.E.G.

DALI LINK-multiroom-oplossing

De instapset voor kleine kantoren bestaat uit
een DALI LINK-voedingsadapter, een PD11 DALI
LINK-multisensor en een DALI LINK viervoudige
drukknopinterface met geïntegreerde Bluetooth-gateway. De supervlakke PD11 vormt de
eerste keuze bij hoge architectonische eisen
met een groot detectiebereik voor zijn klasse.
In tegenstelling tot andere systemen is de DALI
LINK PD11 niet alleen een multisensor, maar ook
een master-aanwezigheidsmelder met eigen
intelligentie als controller. Daardoor is de B.E.G.
DALI LINK buitengewoon bedrijfszeker, uitbreidbaar en kostenefficiënt. Alle componenten
zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, bijvoorbeeld
om grotere ruimten zoals conferentiezalen en
klaslokalen te kunnen afdekken.
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De gratis DALI LINK-app voor iOS en Android
heeft een eenvoudig en intuïtief design, zowel
voor de eindgebruiker als voor de ingebruikname. De adressering van de DALI-armaturen,
de aanpassing van de fabrieksinstellingen of
de programmering van scènes, vindt intuïtief
plaats en omvat weinig stappen.
De 4 drukknopingangen van de drukknopmodule kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd om (maximaal 16) scènes op te roepen of
lichtgroepen te regelen. Aangezien er slechts
zelden ruimte is voor 16 drukknoppen, heeft
de B.E.G. DALI LINK-app als bijzonder kenmerk
een functie waarmee scènes met een mobiele
telefoon kunnen worden opgeroepen.

De reeds bekende functie “Guided Light” van
B.E.G. DALISYS is uniek in deze vorm en kan
met name in gangen/trappenhuizen worden
gebruikt om het licht in te schakelen in de desbetreffende sectie en de gebieden eromheen.
De persoon in kwestie wordt met “Guided
Light” als een lichtwolk door het gebouw geleid, waardoor optimale energie-efficiëntie bij
maximaal comfort wordt geboden.

De B.E.G. PD11 DALI LINK-multisensor als master-aanwezigheidsmelder biedt een offset-constantlichtregeling voor maximaal 2 lichtzones.
Afhankelijk van de aanwezigheid wordt er ook
rekening gehouden met het daglicht, waarmee een homogenere verlichtingssterkte kan
worden gerealiseerd, wat bovendien energie
bespaart.
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DALI LINK-multiroom-oplossing

Alle DALI-lichtgroepen, de drukknopinterface(s)
en alle melders (inclusief slaves) hebben slechts
één DALI-bekabeling nodig. Daardoor wordt
met name de installatie achteraf aanzienlijk ge-
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makkelijker. De bestaande 2-draadse bedrading
voor lichtknoppen of -schakelaars kan voor de
DALI-bus worden gebruikt voor het aansluiten
van de B.E.G. DALI LINK-drukknopmodule.

Aanpassing met aanwezige bekabeling

1. U
 itgangspunt: een
lichtschakelaar.

2. Gebruik van voormalige L en
N voor de DALI-bus..

3. Aansluiting van een viervoudige drukknop.

3. Inbouw van de
drukknopinterface

4. Nu is in plaats van een
schakelaar een
drukknopinterface
met vier aanraakpunten
beschikbaar.
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De Bluetooth-app

instellen en scènes samenstellen


D e B.E.G. DALI LINK-app bevat een
afgeschermd gedeelte, waar de installateur
de componenten van DALI LINK kan
instellen.





 lle apparaten en hun instellingsopties
A
kunnen automatisch in de app worden
opgevraagd en weergegeven.


E r kan gebruik worden gemaakt van
standaardscènes of er kunnen eigen scènes
worden aangemaakt.
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 aarnaast kan de verlichting naar behoefte
D
worden ingeschakeld en gedimd, en kunnen
scènes worden geactiveerd.

Voorbeeld van een multiroom-oplossing

Sitzungsraum
Multisensor

4-voudige
drukknopinterface

5,8 m
7,5 m

DALI-voedingsadapter
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Voordelen van een DALI-single-room-installatie

DALI
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Regelbaar vanaf elke smartphone

Guided Light

 et de DALI LINK Bluetooth-app kan
M
een gebruiker met een compatibele
smartphone de ruimteverlichting en
de scèneverlichting apart regelen.

Extra DALI-multisensoren kunnen
niet alleen als slave-apparaten,
maar ook als „Guided Light“ worden
ingezet. Aangrenzende gebieden
worden dan op comfortabele wijze
van oriëntatieverlichting voorzien.

Eenvoudige verlichtingsregeling

Hoge designeisen

De definitie van twee verlichtingsgroepen (DUO-functie) met offset-functie bij reguliere DALI-bekabeling kan snel en direct via de
programmering worden uitgevoerd
met een afzonderlijke multisensor.

Met de supervlakke PD11 is nu tevens
een design-georiënteerde DALIruimteoplossing beschikbaar.
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DALI

Uitbreidbaar
Op de netvoedingsbron kunnen
maximaal 25 DALI-armaturen en
6 stuureenheden (multimasters
of drukknopinterfaces) worden
aangesloten. Door een extra DALI
LINK-voedingsadapter te gebruiken,
kan het aantal te gebruiken apparaten worden verdubbeld.

4 drukknopingangen

Oriëntatieverlichting

Lichtscènes

De activeerbare functie „Oriëntatieverlichting“ wordt actief na de
ingestelde nalooptijd. Deze begrenst
de maximale dimwaarde van de
aangesloten armaturen tot een instelbare waarde. Zo is het op plekken
die belangrijk zijn voor de veiligheid
nooit helemaal donker en wordt tevens energie bespaard in vergelijking
met volledige verlichting.

Er kunnen maximaal 16 lichtscènes
worden geprogrammeerd. Deze
scènes kunnen met een drukknop
of via de DALI LINK Bluetooth-app
worden opgeroepen.

Alle drukknopingangen kunnen vrij
worden geconfigureerd en gebruikt
voor het regelen van lichtgroepen of
het oproepen van scènes.
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DALI LINK-componenten

DALI LINK Bluetooth-drukknopinterface


Instelling via B.E.G. DALI LINK-app



Instelling via DALI LINK-app



Spanning: 16 V DC DALI-BUS



Detectiebereik: verticaal 360°



Kabellengte: max. 50 cm



Spanning: 16 V DC DALI-BUS





 ijdsinstelling: 1-150 min, alleen in
T
trappenhuismodus


Combineerbaar met alle 1- tot 4-delige
schakelaarinterfaces van bekende
fabrikanten
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DALI LINK-multisensor PD11



 ereik: max. Ø 9 m dwars, max. Ø 6 m
B
voorzijde, max. Ø 3 m kleinere bewegingen/zittende activiteit

Behalve de PD11 zijn voor DALI LINK ook
nog andere multisensoren met verschillende montagemogelijkheden verkrijgbaar.

DALI LINK-componenten

DALI LINK Bluetooth-app






DALI LINK-voeding


De B.E.G. Bluetooth-app wordt gratis



Spanning: 230 V AC

beschikbaar gesteld in de desbetreffende
appstores.



Afmetingen: 165 x 24 x 24 mm

 rogrammering is, zonder enige extra
P
apparatuur, direct met de smartphone
mogelijk



Kortsluit- en
oververhittingsbeveiliging


Smartphone niet meegeleverd
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Elegant en
onopvallend
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