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DALI LINK
1. Introductie
B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK is een modulair, volledig
geautomatiseerd lichtregelsysteem voor armaturen met een
DALI- of DALI-2 interface. Met de vraaggerichte lichtregeling kan
energie snel, gemakkelijk en betrouwbaar worden bespaard, het
comfort worden verhoogd en de veiligheid worden gegarandeerd.
Bediening en programmering worden uitgevoerd via de Bluetooth-interface van een smartphone, die een verbinding tot
stand brengt met een B.E.G. DALI LINK drukknopmodule met
geïntegreerde Bluetooth DALI gateway. Dit vereist een app van
B.E.G., die gratis kan worden gedownload in de iTunes - en
Google Play appstores.

In het algemeen raadt B.E.G. altijd aan om vóór de installatie een
test uit te voeren met de DALI-1 of DALI-2 armaturen die worden
gebruikt. De fabrikant en het type driver, dat in de armatuur
wordt gebruikt, is niet relevant. Een B.E.G-vertegenwoordiger
kan hier op elk moment worden geraadpleegd.
2.3. Kabel specificaties en kabelgeleiding
B.E.G. beveelt het gebruik van NYM-kabels aan met een
minimale doorsnede van 1,5 mm² voor de DALI-besturingslijn. Als
deze aanbeveling wordt opgevolgd, is de maximale afstand 300
meter tussen de DALI LINK voedingseenheid en de DALI abonnee.

Dit document is gericht tot zowel verlichtingsontwerpers als
elektrische installateurs en integrators die B.E.G. LUXOMAT® net
DALI LINK als lichtregeling voor een verlichtingsinstallatie met
DALI- of DALI-2 armaturen. Grafische elementen in de Androidapp verschillen enigszins van die in de iOS app. Omwille van de
eenvoud worden in dit document alleen screenshots van de iOS
app getoond.

Tip: De DALI bus mag samen met de spanningslijn in
dezelfde kabel lopen (vb. Met XVB5G x 1.5 mm²)

Opgelet: DALI is niet SELV! Neem de overeenkomstige
installatie-instructies in acht en gebruik altijd een
laagspanningskabel (tot 1000 VAC / 1500 VDC) voor de
DALI bus!

2. Planning en installatienota’s

2.4. Topologie
2.1. Voedingspanning
B.E.G. DALI LINK-bedieningsapparaten (multisensoren en drukknopmodules) en B.E.G. DALI LINK-controleapparaten (relaismodules) verkrijgen de nodige voedingsspanning via de DALI-bus
en hebben daarom geen voedingskabel nodig. Daarom heeft
alleen de DALI LINK-voedingseenheid naast de armaturen een
netvoeding nodig om de vereiste 16 VDC (typische) DC-spanning
voor de DALI-besturingslijn te leveren..

Alle DALI-eenheden (DALI armaturen, multisensoren en drukknopmodules) kunnen met elkaar worden verbonden door
middel van doorlussen, of een ster- of boomstructuurverdeling.
Let op: er mag GEEN LUS worden gevormd!

Opgelet: Geen gesloten lus vormen met de Dali lijn!
2.5. Beperking in aantal DALI deelnemers

2.2. Compatibiliteit met DALI armaturen
De DALI-1 standaard heeft alleen betrekking op zogenaamde
"besturingsapparaten" die verschillende soorten lichtbronnen
aansturen. Besturingsapparaten zoals “multisensoren" of, in
principe, "applicatiecontrollers", die deze besturingen besturen,
zijn niet opgenomen in DALI-1. Alleen DALI-2 houdt ook rekening
met controleapparaten, die naar verwachting vanaf 2019/2020
volledig certificieerbaar zijn.
Om deze reden kan er geen 100% compatibiliteitsgarantie met
alle DALI-1 of DALI-2 armaturen op de markt beschikbaar zijn.
B.E.G. heeft zijn besturings- en systeemapparatuur in DALI LINK
al voorbereid voor certificering met DALI-2, door rekening te
houden met de IEC 62386-standaard met de huidige onderdelen
101, 102, 103, 303 en 304 (augustus 2018) bij het ontwikkelen
van hardware en software.
De kans is dus vrij groot dat er met DALI-2-armaturen weinig of
geen compatibiliteitsproblemen zijn. Om de kans op incompatibiliteit met DALI-1-armaturen te minimaliseren, is het raadzaam ervoor te zorgen dat de gebruikte voorschakelapparatuur
aan de volgende voorwaarden voldoet:
Ontwikkeld en getest volgens:
IEC 62386-101-2013
IEC 62386-102-2014

De beperking van DALI deelnemers wordt enerzijds bepaald door
maximaal 64 korte adressen; aan de andere kant hangt het aantal
aansluitbare deelnemers af van hun stroomverbruik. Respectievelijk is er ook een afhankelijkheid van de maximale
uitgangsstroom van de busvoeding.
DALI bepaalt dat 250 mA niet mag worden overschreden! Er is
ook een systeembeperking gedefinieerd door B.E.G. met
betrekking tot het aantal besturingsapparaten dat kan worden
gebruikt. Deze beperking is bedoeld om de communicatiedichtheid op de DALI bus te beperken, die een perfecte regeling
van het verlichtingssysteem moet garanderen.
DALI LINK heeft 2 opties om de bus van voeding voorzien:
a.
Gebruik van het type "PS-DALILINK".
Deze voeding is ontworpen voor lokale installatie in het
verlaagde plafond en kan parallel worden gebruikt om het
beperkte aantal DALI-abonnees te verdubbelen. Met één
"PS-DALILINK" kunnen 25 armaturen en maximaal 6 DALI
LINK bedieningsapparaten worden bediend. Met 2 "PSDALILINK" kunnen 50 armaturen en maximaal 12 DALI LINK
bedieningsapparaten worden gebruikt.
b. Gebruik van het type "PS-DALILINK-USB-REG".
Deze voedingseenheid is ontworpen voor installatie in de
verdeelkast op een DIN-rail en mag alleen afzonderlijk
worden gebruikt. Met "PS-DALILINK-USB-REG" kunnen 45
armaturen en maximaal 10 DALI LINK bedieningsapparaten
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worden gebruikt. Deze voeding is geschikt voor een
systeemverandering naar B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS.

Opgelet: Bij gebruik van een DALI LINK voeding type
"PS-DALILINK-USB-REG" mag deze NIET verdubbeld
worden!
Als er minder DALI LINK besturingsapparaten worden gebruikt
dan gespecificeerd, kunnen 5 extra armaturen worden gebruikt
per niet gebruikt DALI LINK besturingsapparaat, op voorwaarde
dat de som van alle DALI-apparaten niet hoger is dan 64. Voor
een relaismodule, dienen 2 DALI LINK besturingsapparaten of 8
armaturen worden verwijderd.

2.8. Plaatsing van de sensor
Om te voorkomen dat het licht onbedoeld inschakelt, moeten
multisensoren altijd zo ver mogelijk uit de buurt van warmtestralers, ventilatieopeningen en printers / kopieerapparaten
worden geplaatst.
De multisensor moet zo worden gemonteerd dat de hoofdbewegingsrichting altijd tangentieel is (aan de zijkant van het
apparaat).
Als daglichtafhankelijke regeling gewenst is, moet ervoor worden
gezorgd dat de bijbehorende multisensor in een mogelijk donker
gebied moet worden geplaatst (met weinig daglichtinval).

Opgelet: Let op de aangegeven montagehoogte van de
apparaten. Kleinere montagehoogten verminderen het
detectiebereik. Grotere montagehoogten vergroten het
detectiebereik en verminderen tegelijkertijd de
gevoeligheid.

Voorbeeld van "Beperking van DALI deelnemers":
Een PS-DALILINK voeding wordt gebruikt. 12 armaturen, 2
multisensoren en 2 drukknopmodules moeten samen worden
gebruikt. Daarbij wordt een relais gebruikt om de armaturen
van het lichtnet los te koppelen wanneer het licht uit is. Een
volgende relais wordt gebruikt om de aanwezigheidsafhankelijk gestuurde ventilatie te bedienen (HVAC functie).

Tip: Als de kleinste bewegingen moeten worden
gedetecteerd (bijv. werken met het pc-toetsenbord),
raden we aan om de installatielocatie direct boven het
bureau te selecteren voor een betrouwbare detectie.

-

12 in plaats van 25 armaturen geeft:
reserve van 13 lichtarmaturen (+13L)

-

4 controleapparaten in plaats van 6 geeft:
reserve van 2 controleapparaten (+2S)

In geval van twijfel kan een B.E.G-vertegenwoordiger te allen
tijde worden geraadpleegd over de plaatsing van de sensor.

-

1 relais voor afschakelfunctie geeft:
2 controleapparaten minder toegelaten (-2S)

2.9. Veiligheidsvoorschriften

-

Gelieve de veiligheidsinstructies, vermeld in de korte montageinstructies van de DALI LINK-producten, na te leven!

1 relais voor HVAC functie geeft:
8 armaturen minder toegelaten (-8L)

Er blijft een reserve van 5 armaturen of 1 controle-apparaat .
Het voorbeeld hierboven is dus toegelaten.

2.10. Plaatsing instructies
Neem de respectieve korte montage-instructies van de DALI LINK
producten in acht en volg ze op.

2.6. Adresseringsmethode
In het DALI LINK systeem worden apparaten willekeurig geadresseerd en worden hun korte adressen automatisch beheerd. Dit
voorkomt dat dubbele korte adressen worden toegewezen.
Korte adressen kunnen daarom niet handmatig worden
gewijzigd, waardoor een vaste toewijzing van korte adressen op
voorhand zinloos is. Wat echter kan worden opgegeven in plaats
van het korte adres, is de apparaatnaam.
2.7. Bedradingsinstructies
De polariteit van de DALI stuurleiding is neutraal, d.w.z. de
polariteit (DA + / DA -), die op de DALI LINK voedingseenheid is
gemarkeerd, hoeft tijdens de bedrading niet in acht te worden
genomen. Een uitzondering is het gebruik van twee parallelle
DALI LINK voedingen van het type "PS-DALILINK". Deze moeten
parallel worden bedraad met in acht name van de polariteit die
op beide DALI LINK voedingen is aangegeven!

Opgelet: Wanneer een tweede DALI LINK voeding
wordt geplaatst van het type "PS-DALILINK", moet de
polariteit van de DALI lijn worden gerespecteerd!
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3.3. Stap 3: Controleer de multisensoren

3. Installatietest
3.1. Stap 1: Controleer de busvoedingspanning.
De DALI LINK voedingseenheid is klaar voor gebruik wanneer de
indicatieled groen brandt (klaar voor gebruik zonder busverkeer)
of groen knippert (klaar voor gebruik met busverkeer).
▪

Indien de indicatieled uit is, moet de spanning worden
gecontroleerd.

▪

Indien de indicatieled rood knippert, is er een kortsluiting op de DALI bus of er zijn te veel DALI apparaten
aangesloten.

▪

Indien de indicatieled permanent rood is, is de automatische uitschakeling actief door oververhitting. In dit
geval moet er een betere verluchting worden voorzien.

De rode indicatieled van een multisensor knippert in de eerste
20 seconden na aansluiting van de voeding (initialisatie) en licht
vervolgens op, telkens wanneer beweging wordt gedetecteerd.
Alle ongeprogrammeerde multisensoren schakelen het licht volledig automatisch in en schakelen het na 10 minuten weer uit
zonder verdere bewegingsdetectie.
Indien ten minste één multisensor geen LED indicatie heeft:
▪

Nota: Als de groene LED oplicht wanneer beweging
wordt gedetecteerd, is de multisensor al geprogrammeerd (hoofdfunctie gedeactiveerd). Deze omstandigheid is niet relevant voor de installatietest zelf: de
multisensor is daarom ook klaar voor gebruik als de
groene LED eenmaal oplicht wanneer beweging wordt
gedetecteerd.

3.2. Stap 2: Controleer drukknopmodule(s) en DALI armaturen
Een korte bediening van een drukknop (normaal open contact),
die is aangesloten op een binaire ingang, schakelt alle aangesloten, ongeprogrammeerde armaturen, via uitzendopdrachten
in en uit. Als alle armaturen kunnen worden in- of uitgeschakeld
door kort op de drukknop te drukken, dan zijn de drukknop, de
drukknopmodule en alle DALI-armaturen klaar voor gebruik.

3.4. Test Log van de installatie
Klant:
Datum:

Tip: Bij gebruik van een tuimelschakelaar of een sleutelschakelaar moet een drukknop (normaal open contact)
worden gesimuleerd voor de installatietest. Een lange
toetsaanslag of "Gesloten" tuimelschakelaarstand
heeft geen functie! Met DALI LINK werkt handmatig
dimmen alleen na inbedrijfstelling, wat de installatietest
vereenvoudigt.

▪

Indien geen enkele DALI armatuur in- of uitgeschakeld kan
worden na een drukknoptest, dan is het volgende mogelijk:
▪

controleer de doorvoer van alle DALI busverbindingen
op alle DALI armaturen.

▪

controleer de aansluiting van de drukknopmodule op
de DALI lijn. De indicatieled van de drukknopmodule
is permanent groen bij klaar voor gebruik.

▪

controleer de doorverbinding van alle binaire ingangen (incl. COM) naar de gebruikte drukknop of
schakelaar.

▪

reset de drukknopmodule naar fabrieksinstellingen
(reset knop langer dan 10s. indrukken).

_________________________________________

Teststappen

controleer de lichtbron en de voedingsspanning van
de (respectieve) DALI armatu(u)r(en).
controleer de doorvoer van de DALI busverbindingen
op de DALI armaturen.

_________________________________________

Controle: _________________________________________

Indien één van de DALI armaturen niet in- of uitgeschakeld wordt
na een drukknoptest, moet er het volgende gebeuren:
▪

controleer de aansluiting van de multisensor op de
DALI bus.

OK = ✔

1: DALI bus spanning

(

)

2: Drukknoppen en
armaturen

(

)

3: Multisensoren

(

)

Commentaar:
___________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
QR code voor programmatie toegang:

Looptijd van de test: ___________________________________

Handtekening:
_____________________________________________
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4. Projectplanning / Programmatieplanning

4.2. DALI LINK Applicaties

4.1. Begrip van het principe van DALI LINK sturing

4.2.1. Aanwezigheidsafhankelijke lichtsturing

Het DALI LINK systeem regelt het licht met behulp van de
zogenaamde "multimaster-technologie" en gedistribueerde
intelligentie. Dit betekent dat meerdere applicatiecontrollers op
een DALI bus kunnen worden aangesloten, die met behulp van
botsdetectie (multimaster) vrijwel gelijktijdig telegrammen naar
de DALI bus kunnen sturen.

Het licht kan automatisch worden in- en uitgeschakeld ("volautomatisch"), afhankelijk van de aanwezigheid van mensen of
dieren in het detectiebereik van het sensorsysteem. De automatische uitschakeling kan naar keuze van de gebruiker worden
vertraagd met behulp van een nalooptijd, die kan worden
ingesteld tot op de seconde (fabrieksinstelling: 10 minuten).

Anderzijds beïnvloeden verschillende applicatiecontrollers
tegelijkertijd de status van de aangesloten DALI armaturen
(gedistribueerde intelligentie). Dit heeft het voordeel van een
hoge operationele betrouwbaarheid van het systeem.
Multisensoren en drukknopmodules zijn deze onafhankelijke
applicatiecontrollers in een DALI LINK systeem. Ze bewaken
elkaar ook met als doel de gebruiker een comfortabele maar
vertrouwde lichtregeling te bieden.

Deze automatische regeling is ook afhankelijk van de ingestelde
helderheidswaarde. Als de waarde onder de ingestelde waarde
komt, gaat het licht aan. Het licht blijft uit of dooft na een
overbruggingstijd van 5 minuten, wanneer de ingestelde waarde
wordt overschreden. Met de instelling "2500 Lux" wordt de
ingestelde waarde permanent overschreden, schakelt het licht
onafhankelijk van de gemeten lichtwaarde in en blijft ingeschakeld zolang de nalooptijd loopt.

Voorbeeld van "Gedistribueerde Intelligentie":
In één bepaald geval worden zowel een multisensor als een
drukknopmodule gebruikt .
Nadat u op de toets hebt gedrukt, wordt een opdracht “On”
(Recall Max) naar de lichten verzonden. De lichten gaan aan.
Als u nogmaals op de knop drukt, wordt het licht nu weer
uitgeschakeld. Omdat de drukknop niet opnieuw wordt
ingedrukt, neemt de multisensor nu zijn taak over: hij heeft dit
commando geregistreerd bij de armaturen en activeert
vervolgens zijn besturingscyclus afhankelijk van de ingestelde
helderheid. Tegelijkertijd start de multisensor de nalooptijd van
de automatische uitschakeling, die opnieuw wordt gestart
telkens wanneer beweging wordt gedetecteerd. Na verloop van
de nalooptijd, stuurt de multisensor een opdracht “Uit” naar de
lichten. De lichten gaan uit. De drukknopmodule heeft dit
commando nu ook geregistreerd en wijzigt de tuimelschakelaarlogica ook, zodat de volgende keer dat de drukknop wordt
ingedrukt, een aan-commando wordt verzonden in plaats van
een uit-commando.

De drukknopmodule informeert de multisensor daarom niet dat
deze het licht moet inschakelen. De drukknopmodule communiceert dit rechtstreeks naar de armatuur, waardoor de multisensor gelijktijdig naar deze opdrachten luistert om overeenkomstig te kunnen reageren, zoals weergegeven in de volgende
afbeelding:

De automatische inschakeling is optioneel en kan tijdens de inbedrijfstelling worden gedeactiveerd ("halfautomatisch"). Dit
maakt het noodzakelijk om op een knop te drukken om het licht
in te schakelen.
Aanwezigheidsafhankelijke lichtregeling kan ook als optie worden gedeactiveerd, wat betekent dat uitsluitend lichtafhankelijke werking ("CdS") kan worden bereikt.
4.2.2. Daglichtafhankelijke sturing
Daglichtafhankelijke regeling kan worden geactiveerd tijdens
inbedrijfstelling (uitgangstype: "regeling"). Het past automatisch
de verlichtingssterkte aan, in relatie tot extra invallend daglicht.
Als deze niet is geactiveerd (uitgangstype: "schakeluitgang"), dan
wordt het licht alleen geschakeld naar een instelbare waarde
("inschakelwaarde").
4.2.3. Daglichtafhankelijke sturing in Duo modus
Als de daglichtafhankelijke regeling wordt gebruikt in de DUOmodus (uitgangstype: "Regeling" / offset-kanaal: "Actief"), dan
worden verlichtingsarmaturen in de directe omgeving van vensters aangestuurd met minder vermogen dan in potentieel
donkere delen van de kamer. De dempingsfactor kan worden
ingesteld tussen 1% en 30%. In extreme lichtsituaties (zeer helder
of zeer donker), wordt de dempingsfactor automatisch ingesteld
op 0%, zodat beide lichtgroepen met dezelfde waarden worden
aangestuurd.
Voorwaarde voor deze functie is een overeenkomstige "digitale"
groepering van de armaturen tijdens de inbedrijfstelling.
4.2.4. Flexibele sturingssnelheid
Met DALI LINK kan de snelheid en vertraging van de regeling
flexibel worden aangepast voor verschillende toepassingen.
4.2.5. Oriëntatielicht
Een procentuele dimwaarde is gedefinieerd voor het oriëntatielicht. Het licht wordt gedimd tot deze waarde, bijvoorbeeld
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wanneer geen beweging wordt gedetecteerd. Veiligheidsrelevante gebieden zijn zo nooit helemaal donker, maar energie
wordt bespaard in vergelijking met de hoofdverlichting.
4.2.6. Automatische overschrijving (drukknop)
De automatische functies van de multisensor kunnen op elk
moment worden opgeheven door middel van een drukknop of
de smartphone-app. Zowel drukknoppen als schakelaars (bistabiel) kunnen worden gebruikt. Aan- en uitcommando's houden
altijd rekening met de automatische functies, terwijl dimcommando's de regeling deactiveren tot de automatische afschakeling via een instelbare nalooptijd. Scènes kunnen alleen de
regeling en tegelijkertijd ook de automatische afschakeling
uitschakelen.

4.2.12. Cut-off functie / vermijd standby stroomverbruik
Zodra alle DALI-armaturen zijn uitgeschakeld, wordt de cut-off
van de B.E.G. DALI-relais gebruikt om de netvoeding automatisch uit te schakelen. Zodra een regeleenheid het licht weer wil
inschakelen, wordt de netspanning opnieuw aangeschakeld.

Nota: Een B.E.G. DALI relaismodule is vereist voor
deze functionaliteit.
4.2.13. Integratie van HVAC systemen
De bewegingsdetecties van DALI LINK multisensoren kunnen ook
worden gebruikt om automatisch een ventilatiesysteem te
bedienen, wanneer de kamer bezet is.

4.2.7. Scènecontrole via Bluetooth App
Met de DALI LINK-app kan de verlichting met scènes geregeld
worden via Bluetooth. Deze functie is ontworpen voor de eindgebruiker en kan alleen worden gebruikt met het individuele
Bluetooth-wachtwoord. De eindgebruiker kan naar eigen inzicht
scènes maken, bewerken en verwijderen.
4.2.8. Guided Light
In toepassingen met meerdere kamers kan Guided Light worden
gebruikt om het licht extra te regelen, afhankelijk van de
aanwezigheidsstatus van aangrenzende kamers. Het licht in een
foyer kan bijvoorbeeld in de stand “oriëntatielicht” worden
gehandhaafd, zolang er beweging wordt gedetecteerd in een
aangrenzende kantoor.

Nota: Een B.E.G. DALI relaismodule is vereist voor
deze functionaliteit.
4.2.14. Impuls functie
De bewegingsdetecties van DALI LINK multisensoren kunnen ook
worden gebruikt om bijvoorbeeld een passagedetectiefunctie te
implementeren (akoestisch signaal bij binnenkomst in een
winkel).
Elke 9s wordt een 2.5 s puls gegenereerd.

Nota: Een B.E.G. DALI relaismodule is vereist voor deze
functionaliteit.

4.2.9. Soft start
"Soft start" verwijst naar de inschakelwaarde, die geldig moet
zijn bij het inschakelen van de verlichting (automatisch of met
een drukknop). Een licht stijgende curve van de lichtopbrengst
kan worden gebruikt om verblinding bij het betreden van de
kamer te voorkomen ( bijvoorbeeld 10%).
4.2.10. Automatische traphalsturing
Als voor een bepaalde groep geen multisensor wordt gebruikt,
kan de drukknop worden gebruikt als een trapautomaat met
instelbare nalooptijd en geïntegreerde uitschakelwaarschuwing
(30 seconden).

4.2.15. Alarm functie
De bewegingsdetecties van DALI LINK multisensoren kunnen ook
worden gebruikt om informatie over de bezetting van de ruimte
te melden aan een gebouwbeheersysteem van een hoger niveau
(via binaire ingangen). Elke 9 sec wordt een puls van 2,5 sec
ingesteld. Om een alarmpuls te activeren, moeten gedurende
een periode van 9 s minstens 3 bewegingen worden gedetecteerd. Het alarm moet worden geactiveerd door het alarmsysteem.

Nota: Een B.E.G. DALI relaismodule is vereist voor deze
functionaliteit.

4.2.11. Integratie van niet-dimbare armaturen
Met behulp van een DALI-relais (apparaattype 7) van elke
fabrikant of de B.E.G. DALI-relais, kunnen armaturen worden
geïntegreerd, die niet kunnen worden gedimd.

Opgelet: let op de hoge inschakelstromen van capacitieve belastingen en gebruik altijd een contactor in geval
van twijfel!

4.3. Definieer de apparaatnamen
In het ideale geval is vooraf al een naamgevingsbeleid vastgesteld volgens welke de DALI-deelnemers tijdens de inbedrijfstelling worden benoemd.

Tip: B.E.G. beveelt het gebruik van sprekende namen
aan. Over het algemeen moet de naam van de kamer
worden opgenomen in de apparaatnaam. Bijv. "Foyer
LED wandzijde links" of "Foyer LED1.1" (eerste cijfer
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voor de lichtrij, tweede cijfer voor de armatuur / het
apparaat).
4.5. Groeperingsvoorbeelden
4.4. Creëer een groepsplan
Voordat de inbedrijfstelling kan plaatsvinden, moet de
groepering van alle DALI-apparaten worden gedefinieerd.

Tip: Voor eenvoudige toepassingen kan een groepsplan
ook handmatig op een vel papier worden geschetst. Dit
bespaart tijd en vervult zijn doel!

De volgende groeperingsvoorbeelden zijn bedoeld om een
indruk te geven over hoe een groepering kan worden ontworpen.
Elke aanvraag wordt in 2 varianten gepresenteerd:
Standaard regeling of schakeling
Regeling in "Duomodus”
Door de regeling in de DUO-modus kan extra energie worden
bespaard, omdat een instelbare dempingsfactor kan worden
gebruikt om de lichtopbrengst in de buurt van het raam te
dempen. Hiervoor moeten de armaturen in de buurt van het
raam in een aparte, eerstvolgende hogere groep worden
ondergebracht.
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4.5.1. Kantoor

4.5.2. Kantoor (DUO modus)
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4.5.3. Kantoor en foyer

4.5.4. Kantoor en foyer (DUO modus)
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4.5.5. Kantoor, foyer en gang

4.5.6. Kantoor, foyer en gang (DUO modus)
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4.5.7. Kantoor, foyer, gang en WC

4.5.8. Kantoor, foyer, gang en WC (DUO modus)
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apparaatnamen bevindt zich echter alleen op de
smartphone.

5. Inbedrijfstelling
5.1. DALI LINK App begrip van het principe van de functies

5.1.2. Beveiligingsmechanismen/Toegangsrechten
5.1.1. Rollen in DALI LINK
De DALI LINK-app is ontworpen voor 2 soorten gebruikers:
- Installateur / Integrator
- Eindgebruiker / kamergebruiker
Om toegang te krijgen tot de functionele gebieden van de app,
die betrekking hebben op de adressering en parametrering van
de apparaten, moet een QR-code worden gescand via de
smartphone. De QR-code wordt geleverd met de drukknopmodule type "PBM-DALILINK-4W-BLE".

B.E.G. DALI LINK biedt 2 beveiligingsmechanismen om alleen
toegang te verlenen aan geautoriseerde personen:
•
Toegang tot hardware (drukknopmodule met Bluetooth) alleen mogelijk met 6-cijferig wachtwoord
(pincode)
•
Toegang tot configuratiemenu in app alleen mogelijk
met QR-code (geleverd met drukknopmodule)
5.2. Voorbereidingsmaatregelen op de smartphone
5.2.1. Installeer de DALI LINK App

Nota: Een QR code sticker is al aangebracht op de
drukknopmodule, een tweede QR code sticker zit los in
de verpakking van de drukknopmodule type "PBMDALILINK-4W-BLE".
Beide rollen hebben toegang tot het scènemenu, waar scènes
kunnen worden gemaakt, opgeslagen, gewijzigd en verwijderd.

Nota: De database met apparaatparameters wordt op
meerdere plaatsen bewaard: in de app en in de
apparaten zelf. Fysiek bevinden apparaatparameters
zich in de apparaten zelf en gaan ze niet verloren in
geval van spanningsverlies. De database met scène- en

De gratis DALI LINK-app is te vinden in de app-winkels van Apple
("iTunes") en Google ("Play Store") met de zoekterm "DALI LINK".
5.2.2. Activeer Bluetooth
Om de app toegang te geven tot de Bluetooth-interface, moet
Bluetooth worden geactiveerd in de systeeminstellingen van de
smartphone.
5.2.3. Cameratoegang toestaan
Voor smartphones met iOS-besturingssysteem moet toegang tot
de camera via de app "B.E.G. DALI LINK" handmatig worden
geaccepteerd in de systeeminstellingen voor "Privacy".
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5.3. Voorbereidingsmaatregelen in de app
5.3.1. Selecteer de taal
In de standaardinstelling verkrijgt de app automatisch de informatie over de gewenste taal van het besturingssysteem van de smartphone
("Auto"). De handmatige selectie van een gewenste taal voorkomt deze automatische instelling.

5.3.2. Vind koppelbare Bluetooth apparaten
De lijst met aansluitbare apparaten kan op elk moment worden bijgewerkt op het scherm met een veeg naar beneden.

Tip: De blauwe balken geven aan hoe sterk het Bluetooth-radiosignaal is. Hoe meer balkjes, hoe dichter de afstand tot de drukknopmodule - daarom kan dit display ook helpen om de drukknopmodule sneller te vinden als meerdere drukknopmodules binnen
bereik zijn.
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5.3.3. Verbinden met de DALI LINK drukknopmodule
De verbinding met de DALI LINK-drukknopmodule wordt gestart door op de naam van het aan te sluiten apparaat te tikken:

Nota: De succesvolle verbindingsinstelling wordt bevestigd met een signaaltoon (beep) van de drukknopmodule.
5.3.4. Ingave Bluetooth PIN code (password)
In de fabrieksinstelling – alsook na een hardware reset – is het paswoord, dat gevraagd wordt bij de eerste verbinding: 123456

Opgelet: Wijzig uw wachtwoord onmiddellijk na deze stap, want het is zeer waarschijnlijk dat u het op een later tijdstip vergeet te
wijzigen!
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5.3.5. Verander de Bluetooth PIN code (password)
Wijzig het wachtwoord zodat personen zonder toestemming geen toegang hebben tot het lichtregelsysteem via Bluetooth!

Opgepast: Als na het wijzigen van het wachtwoord de verbinding verbroken wordt met een foutmelding, verwijdert / negeert u
alle DALI LINK-apparaten in de systeeminstellingen - categorie "Bluetooth" - en probeert u het later opnieuw.
5.3.6. Zorg ervoor dat u verbonden bent met het juiste apparaat.
Om ervoor te zorgen dat u op het juiste apparaat bent aangesloten, kan het licht in het scènemenu worden in- en uitgeschakeld vóór de
daadwerkelijke inbedrijfstelling.
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5.3.7. Wijs de naam van de drukknopmodule toe
De standaardnaam "B.E.G. DALI LINK" kan nu worden aangepast aan de omstandigheden. De "Bluetooth-naam" wordt alleen opgeslagen
op de smartphone.

Tip: B.E.G. beveelt aan om "sprekende namen" te gebruiken, bijvoorbeeld kamernummer of kamernaam.
5.3.8. Verander de verbindingsstatus (afsluiten en heraansluiten)
De verbinding met de DALI LINK-drukknopmodule kan worden verbroken en opnieuw worden gemaakt via een schuifknop.
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5.4. Procedure voor inbedrijfstelling
5.4.1. De configuratiemodus inschakelen met de QR code
Om toegang te krijgen tot het configuratiemenu, moet de QR code correct worden gescand.

Tip: B.E.G. beveelt aan dat installateurs de tweede QR-code in de verpakking van de drukknopmodule aan de
projectdocumenten hechten.
5.4.2. Stap 1: Adressering van de apparaten (korte adrestoewijzing)
"Smart adressering" kan gelijktijdig worden gebruikt voor de eerste inbedrijfstelling en onderhoudsprocedures en is al geactiveerd in
de standaardinstelling. Met deze functie wordt een adresseringsmethode gebruikt, die automatisch:
nieuwe apparaten adresseert en toevoegt aan de apparatenlijst
reeds geadresseerde apparaten in de apparatenlijst bevat
problemen oplost met mogelijke dubbele korte adressen
Als "Smart adressering" is gedeactiveerd, worden alle apparaten teruggezet naar de fabrieksinstellingen vóór het
adresseringsproces.

Opgelet: Deactiveer "Smart-adressering" alleen als u zeker weet dat de apparaatinstellingen van alle aangesloten deelnemers
mogen worden overschreven!
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5.4.3. Stap 2: Groepeer en benoem de apparaten
De groeperingswizard vergemakkelijkt de toewijzing van een groepsadres en biedt ook de mogelijkheid om elk apparaat afzonderlijk een
naam te geven.

Volgende
Vorige
apparaat apparaat

naam

groep
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5.4.4. Stap 4: Parameters instellen en beheren
5.4.4.1. Parameters instellen
Nu worden de parameters ingesteld, die volgens de eisen in de projectengineering moeten worden gebruikt.

5.4.4.2. Parameters overbrengen naar apparaat

Tip: Blauw of rood gekleurde waarden worden alleen opgeslagen in de app, niet in het apparaat! Vergeet niet om de ingestelde
waarden naar het apparaat over te brengen met de pijltjestoets (pijl omhoog).
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5.4.4.3. Save / kopieer de parameters naar de App

5.4.4.4. Laad / parameter invoegen vanuit de App

5.4.4.5. Lees alle apparaatparameters opnieuw
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5.4.4.6. Laad fabrieksinstellingen

5.4.5. Stap 5: IJking/aanpassing van daglichtafhankelijke regulering
a) Maak de kamer donkerder
b) Stel de reflectiefactor in (zie de sectie "Functies in detail" voor een gedetailleerde uitleg).
c) Plaats de gekalibreerde luxmeter onder de sensor.
d) Wijzig de lux-instelwaarde totdat de gewenste lux-waarde wordt weergegeven op de gekalibreerde luxmeter.
Nadat alle benodigde apparaatparameters voor automatische lichtregeling zijn opgeslagen, moet altijd een praktische test van de
toepassing worden uitgevoerd.
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5.4.6. Stap 6: Test en regel het detectiebereik
Testmodus versnelt het proces van testen en aanpassen van het detectiebereik.

Tip: Er zijn twee manieren om de detectiezone na installatie te wijzigen:
a) Digitaal via een parameter die de gevoeligheid van de sensoren in 3 stappen verdeelt
b) Mechanisch via de meegeleverde afdekplaatjes

5.4.7. Stap 7: Documentatie / QR Code bewaren
Naast de documentatie, waarin eisen en definitieve functieparameters zijn vastgelegd, moet de QR-code, die bij de drukknopmodule is
gevoegd, ook naar eigen inzicht worden bewaard.

Opgelet: Als de QR-code niet meer kan worden gevonden, moet de drukknopmodule worden vervangen. Dit betekent dat alle
namen opnieuw moeten worden toegewezen. De QR-code bevindt zich op 2 plaatsen:
op een sticker die al op de drukknopmodule is bevestigd
als losse sticker in een plastic zak in de verpakking van de drukknopmodule
5.4.8. Vervanging van defecte DALI apparaten
Om een defect DALI-apparaat te vervangen, moet het eerst uniek worden geïdentificeerd. De lokalisatiefunctie in de weergave van de
respectieve parameters dient dit doel. De procedure voor een uitwisseling is als volgt:
a) Identificeer het apparaat op unieke wijze
b) Parameterset opslaan
c) Verwijder kort adres (apparaat verdwijnt uit de lijst)
d) Vervang het apparaat. Druk op "Apparaten zoeken" met "Smart addressing" geactiveerd.
e) Laad de parameter ingesteld op nieuw apparaat

6. Scènes beheren en ophalen
6.1. Begrip scène manager
Er kunnen tot 16 verschillende lichtscènes worden gemaakt met de scène manager. De geheugenbanken, die zijn opgeslagen in de
elektronische voorschakelapparaten (EB), worden voor dit doel gebruikt, wat een zeer homogene en nauwkeurige reactie van de armaturen
garandeert. De scène-ID, die op de achtergrond wordt gebruikt, wordt aan de rechterkant van het scherm weergegeven als een hint voor
elke gemaakte scène. Dit nummer kan ook worden gebruikt voor oriëntatie, als er eerder een drukknop is voorbereid voor scènebediening
(bijvoorbeeld: een dubbele knop is geprogrammeerd, zodat de linker knop scène 0 activeert en de rechterknop scène 1). Dit betekent dat de
eerste twee scènes in de app altijd ook via de dubbele knop kunnen worden opgeroepen.
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6.2. Creëer een scene
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6.3. Wijzig of verwijder een scène
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6.4. Programmeerbare functies in detail
6.4.1. B.E.G. Multisensor
B.E.G. multisensor

ALGEMENE
INFORMATIE
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

BESTEMMING

G0, G1, G2, G3,
G4, G5, G6, G7,
G8, G9, G10, G11,
G12, G13, G14,
G15, BROADCAST
(BC)

BROADCAST (BC)

Het ingestelde groepsadres wordt
gebruikt als "bestemmingsadres"
(voor commando's naar lichten)
en als "afzenderadres" (voor
"B.E.G. beweging"). Er kan slechts
één groep of uitzending worden
geselecteerd. BROADCAST betekent dat opdrachten naar alle
aangesloten armaturen worden
verzonden. Als een groep is
geselecteerd, reageren alleen die
lampen op de opdrachten, waaraan eerder hetzelfde groepsadres
is toegewezen.

Broadcastcommunicatie is geschikt voor eenvoudige kantoortoepassingen en heeft het voordeel dat armaturen niet noodzakelijkerwijs gelokaliseerd en
gegroepeerd hoeven te worden.
Groepscommunicatie kan complexere toepassingen of toepassingen met meerdere kamers
realiseren, maar vereist de
lokalisatie en groepering van
armaturen.

GEVOELIGHEID
VAN DE BEWEGINGSDETECTIE

Hoog, Midden,
Laag

Hoog

Hoe hoger de gevoeligheid van de
bewegingsdetectie, des te vaker
en sneller beweging wordt gedetecteerd.

Beperkende
storingsbronnen
(bijv. Veroorzaakt door kopieerapparaten of plafondopeningen
van ventilatiesystemen)
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B.E.G. multisensor

MASTER
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

MASTER MODE

Volautomatisch,
halfautomatisch,
CdS, masterfunctie uit

Volautomatisch

Met deze parameter kan de bedrijfsmodus van de geïntegreerde
applicatiecontroller worden geactiveerd, die DALI-opdrachten naar de
armaturen kan verzenden.

Gebruik

Volautomatisch

In de volautomatische modus reageert de multisensor op beweging
en schakelt het licht automatisch in
en uit. Er wordt rekening gehouden
met de ingestelde helderheidsinschakeldrempel en de nalooptijd
voor het uitschakelen. Als de regeluitgang is geactiveerd, vertegenwoordigt de ingestelde helderheidsinschakeldrempel ook de ingestelde
helderheidswaarde. Als het licht via
een drukknop wordt uitgeschakeld,
blijft de automatische inschakelfunctie gedeactiveerd totdat de
nalooptijd is verstreken.

Foyer, gang, WC

Halfautomatisch

De halfautomatische modus is bijna
identiek aan de volledig automatische modus. Het verschil is dat het
licht altijd via een drukknop moet
worden ingeschakeld. Speciale functie: om veiligheidsredenen is de
volautomatische modus actief gedurende een periode van 10 seconden na de automatische uitschakeling door de multisensor.

Kantoor, vergaderruimte, relaxatie ruimte

CdS

In de CdS-modus is bewegingsafhankelijke lichtregeling gedeactiveerd. Dit betekent dat alleen de
ingestelde inschakeldrempel van de
helderheid in de in- en uitschakellogica in aanmerking wordt genomen. Als de besturingsuitgang is
geactiveerd (zie parameter ID MS1
P2.3), vertegenwoordigt de ingestelde helderheidsinschakeldrempel ook de ingestelde helderheidswaarde. Wanneer beweging wordt
gedetecteerd, verzendt de multisensor nog steeds het "B.E.G. motion" -telegram met het bijbehorende afzenderadres naar de DALIbus.

Foyer, gang, kantoor, vergaderruimte - als het verlichtingssysteem via netvoeding wordt
in- en uitgeschakeld.

Master functie uit

De waarde "Master functie uit" deactiveert alle bestaande functies
voor directe aansturing van armaturen. Wanneer beweging wordt
gedetecteerd, verzendt de multisensor nog steeds het "B.E.G. motion" -telegram met het bijbehorende afzenderadres naar de DALI-bus.

Uitbreiding van de detectiezone in een kamer/groep
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B.E.G. multisensor

MASTER
NALOOPTIJD

1s - 120m

10m

Als er geen beweging meer wordt
gedetecteerd, begint de nalooptijd,
waarna het licht wordt uitgeschakeld. Speciale functie in volautomatische modus: als het licht handmatig wordt uitgeschakeld via een
drukknop, blijft het licht uit zolang
beweging wordt gedetecteerd, plus
de ingestelde nalooptijd.

De nalooptijd zorgt ervoor dat
mensen, die een tijdje niet bewegen, niet plotseling in het
donker zitten. De nalooptijd
kan worden verlengd om ongewenste schakelcycli te voorkomen. Hij kan worden ingekort
om meer energiekosten te besparen. Korte opvolgtijden
(minder dan 10 minuten) zijn
alleen geschikt als ledlampen
worden gebruikt en / of de
oriëntatielichtfunctie wordt gebruikt.

TYPE UITGANG

Dimuitgang,
schakeluitgang

schakeluitgang

Deze parameter bepaalt of het licht
automatisch wordt gedimd naar een
instelbare helderheidsinstelwaarde
(regeluitgang) of niet (schakeluitgang) afhankelijk van de hoeveelheid daglicht.

De schakeluitgang is geschikt
voor ruimtes zonder daglicht
(bijv. Berging, technische ruimte, WC). De regeluitgang bespaart extra energiekosten en is
geschikt voor alle ruimtes met
veel daglicht.

HELDERHEID VAN
HET REFLECTIEOPPERVLAK

Zeer helder, helder, middel, donker, zeer donker

Zeer helder

De helderheid van het reflectieoppervlak vertegenwoordigt een vermenigvuldiger voor de parameter
"ingestelde helderheid". Hoe helderder het reflectieoppervlak, hoe
beter de lichtefficiëntie op het plafond en hoe hoger de reflectiefactor. "Zeer helder" vereist bijvoorbeeld een witte vloer en witte meubels en komt overeen met een
reflectiefactor 1, d.w.z. de applicatielogica veronderstelt dat de LUXwaarde gemeten aan het plafond,
bijna overeenkomt met de LUXwaarde gemeten op het bureau of
de vloer. "Zeer donker" daarentegen kan de eerste keuze zijn voor
een donker tapijt met zwart meubilair en komt overeen met een
reflectiefactor van 0,2 (1/5), dwz de
applicatielogica veronderstelt dat
de LUX-waarde, gemeten aan het
plafond, 5 keer lager is dan de LUXwaarde, gemeten op het bureau of
de vloer.

Kalibratie van de parameter "ingestelde helderheid". In geval
van twijfel kan de waarde worden ingesteld op "Donker". Deze instelling komt overeen met
een reflectiefactor van 1: 4
(slechts een kwart lichtrendement op het plafond, in vergelijking met de lichtintensiteit op
het bureau of de vloer). In de
meeste gevallen leidt dit tot
een lichte oversturing van de
kunstmatige verlichting.
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B.E.G. multisensor

MASTER
WAARDE
HELDERHEIDSINSTELLING

10-2500 LUX

2500 LUX

Deze parameter vertegenwoordigt
zowel de ingestelde helderheidswaarde voor daglichtafhankelijke
regeling als de drempelwaarde voor
het inschakelen van de helderheid,
elk op een reflectieoppervlak (bureau, vloer, enz.). De nauwkeurigheid van de ingestelde waarde is
afhankelijk van de instelling van de
parameter "Helderheid van het
reflectieoppervlak". De waarde
"2500"
komt
overeen
met
"oneindig", d.w.z. de applicatielogica veronderstelt bij deze instelling
altijd dat deze "te donker" is, ongeacht de werkelijke omstandigheden.

Pas de gewenste ingestelde helderheid aan op het bureau of
boven de vloer. Plaats in een
donkere ruimte een gekalibreerd
LUX-meetinstrument
onder de multisensor en wijzig
de waarde totdat de gewenste
ingestelde helderheidswaarde
op het meetinstrument is bereikt. Met de instelling "2500"
kunnen toepassingen met puur
bewegingsafhankelijke lichtregeling worden uitgevoerd, zonder rekening te houden met de
helderheid.

SNELHEIDSREGELING

Snel, gemiddeld,
traag

Snel

Als de lichtomstandigheden in de
kamer veranderen, begint het regelalgoritme te werken. Deze parameter beïnvloedt de snelheid van de
regeling tot de ingestelde helderheidswaarde.

In sommige toepassingen kunnen snel passerende wolken er
de oorzaak van zijn dat de regeling tot storingen voor gebruikers in de ruimte leidt. Dit kan
worden verholpen door de
regeling te vertragen.

UITSTEL
REGELING

0s - 20s

0s

Als de verlichtingsverhouding in de
kamer verandert, begint het regelalgoritme onmiddellijk te werken in
de fabrieksinstelling van deze parameter (0s). De zogenaamde regulatiecyclus begint. Als deze parameter
wordt gewijzigd, wordt de regelcyclus niet gestart voor de duur van
deze parameter. Als na de ingestelde duur, de verandering van de
lichtomstandigheden nog steeds
aanwezig is, start de regelcyclus.
Een nieuwe regelcyclus kan alleen
worden gestart en daarom worden
uitgesteld, nadat een regelcyclus is
verstreken. De regeling oscilleert
naar de ingestelde helderheidswaarde en blijft daar gedurende 3
seconden.

Soms kan het gebeuren dat de
regeling ervoor zorgt dat gebruikers in de ruimte zich gestoord voelen als, juist in het
gebied van de lichtmeting, de
lichtomstandigheden vaker en
sneller dan gemiddeld veranderen als gevolg van voorbijgangers of een constant veranderend werkoppervlak. Dit kan
worden verholpen door de
regeling uit te stellen.

INSCHAKELWAARDE (SOFTSTART PLUS)

5%,
30%,
60%,
90%,
kend

100%

De instellingen van deze parameter
beïnvloeden het inschakelgedrag direct nadat beweging is gedetecteerd. In de halfautomatische modus is deze parameter alleen relevant als het licht weer wordt ingeschakeld door een gedetecteerde
beweging vanaf het oriëntatielichtniveau.

Een licht stijgende curve van
het lichtniveau kan worden gebruikt om verblinding bij het
betreden van de kamer te
voorkomen (bijv. 10%). Als de
parameter "Uitgangstype" is
ingesteld op "Uitgang schakelen", komt deze parameter
overeen met de lichtwaarde die
gedurende de nalooptijd wordt
vastgehouden.

10%,
40%,
70%,
100%,

20%,
50%,
80%,
bere-
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MASTER
ORIENTATION
LIGHT (PLUS)

Uit, op tijd,
permanent

Uit

Het oriëntatielicht (OL) begint na de
reguliere nalooptijd en kan in de tijd
beperkt zijn of oneindig / permanent actief. Als het uitgangstype
"regulatie-uitgang" is ingesteld,
blijft de OL-fase reguleren naar de
ingestelde helderheid. Als de ingestelde helderheidswaarde gedurende minstens 5 minuten wordt overschreden, schakelt het licht uit. Als
de lichtomstandigheden vervolgens
opnieuw veranderen, zodat de ingestelde helderheidswaarde te laag is,
wordt het oriëntatielicht weer
ingeschakeld, als de tijdslimiet nog
niet is verstreken. Als het uitgangstype "Schakeluitgang" is ingesteld,
wordt de ingestelde oriëntatielichtwaarde in % binnen de tijdslimiet
gehouden tijdens de OL-fase, waardoor er geen automatische uitschakeling plaatsvindt als de ingestelde
helderheidswaarde wordt overschreden.

Kan het gevoel van veiligheid
van de gebruiker verbeteren en
's nachts oriëntatie bieden in de
mate dat gebieden, die niet in
de buurt liggen, maar wel zichtbaar zijn, niet pikdonker lijken.

ORIENTATIELICHT
WAARDE

5%, 10%, 20%,
30%, 40%, 50%,
60%, 70%, 80%,
90%, 100%

20%

Past de lichtwaarde van het oriëntatielicht aan.

Hoe lager de waarde, hoe hoger
de energiebesparing. Hoe hoger de waarde, hoe beter de
oriëntatie van de gebruiker en
het gevoel van veiligheid.

ORIENTATIELICHT NALOOPTIJD

1s - 120m

5m

Past de duur van het oriëntatielicht
aan.

De tijdslimiet van het oriëntatielicht kan bovendien energie
besparen.

GEDRAG MET
SPANNINGSVOORZIENING

Geen actie, licht
aan, licht uit.

Licht aan

Direct na het inschakelen van de
DALI-busspanning wordt een aan- of
uit-commando naar de armaturen
verzonden. Als u het gedrag bij
spanningstoevoer aan de armaturen zelf wilt overlaten (via de
parameter "Inschakelwaarde / inschakelniveau" in de EVSA’s), moet
de waarde "Geen actie" worden
geselecteerd.

Als bijvoorbeeld de volledige
voedingsspanning van het verlichtingssysteem 's nachts
wordt losgekoppeld van het
lichtnet, kan de instelling 'Licht
uit' energie besparen, wanneer
de voedingsspanning de volgende ochtend opnieuw wordt
ingeschakeld. Houd er rekening
mee dat de apparaten dan de
eerste 20 seconden (initialisatietijd) het licht niet inschakelen.

REACTIE BIJ B.E.G.
LOCK

Licht uit, 5%, 10%,
20%, 30%, 40%,
50%, 60%, 70%,
80%, 90%, 100%,
geen actie

100%

Het commando "B.E.G. Lock", dat
kan worden verzonden met een
DALI LINK-knop of een geactiveerde
scène, zet het doelapparaat in een
"slaapmodus": alle automatische
functies (regeling en opvolgtijden)
worden op deze manier gedeactiveerd. Voordat het apparaat naar
de slaapstand overschakelt, kan het
een opdracht naar de lampen verzenden, die met deze parameter
kunnen worden ingesteld. Als dit
niet gewenst is, moet de waarde
"Geen actie" worden geselecteerd.

Op evenementen of andere
speciale momenten (bijv. chirurgie in het ziekenhuis,
schoonmaken voor of na kantooruren, onderzoekssituaties,
enz.) Kan het wenselijk zijn dat
het verlichtingssysteem werkt
zonder mogelijk storende automatische functies. Deze functie
kan ook worden gebruikt om de
lichtopbrengst te definiëren
waarmee het verlichtingssysteem gedurende deze tijd moet
worden bediend.
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MASTER
REACTIE BIJ B.E.G.
UNLOCK

Licht uit, 5%, 10%,
20%, 30%, 40%,
50%, 60%, 70%,
80%, 90%, 100%,
geen actie

Licht uit

Voordat het apparaat met de
opdracht "B.E.G. ontgrendelen" terugkeert van de slaapmodus naar de
ingestelde master bedrijfsmodus,
kan het een opdracht naar de
armaturen verzenden, die met deze
parameter kunnen worden ingesteld. Als dit niet gewenst is, moet
de waarde "Geen actie" worden
geselecteerd. De waarde "Licht uit"
komt overeen met het commando
"B.E.G. Centraal uit" (zie parameterbeschrijving van de drukknopmodule), waarmee de geselecteerde
volautomatische lichtregeling direct
opnieuw wordt geactiveerd.

Als de automatische modus opnieuw wordt geactiveerd (na
gebeurtenissen of speciale momenten - zie "Reactie op B.E.G.
Lock"), kan deze parameter
worden gebruikt om een
"begintoestand" van de verlichting te herstellen.

INBRANDTIJD
(BURN-IN)

1-100u

100u

De regeluitgang is gedeactiveerd tijdens de inbrandtijd. Deze kan worden gestart met de app-opdracht
"Start Inbranden" en wordt beëindigd met de app-opdracht "Einde
Inbranden". Hij is alleen actief voor
de lichten, die zich in de groep van
het regelapparaat bevinden.

Indien T8 of T5 lampen worden
gebruikt, moeten die eerst gebruikt worden zonder te dimmen voor een bepaalde periode, opgegeven door de fabrikant.

DUO MODUS
(OFFSET
CHANNEL)

Gedeactiveerd,
actief

Uit

Als de DUO-modus (offsetkanaal)
actief is, wordt de aangrenzende,
hogere DALI-groep automatisch parallel geregeld met een instelbare
dempingsfactor (offset) in de regelcyclus. Door het bestemmingsadres
via een drukknop in en uit te schakelen, wordt ook de aangrenzende
DALI-groep via de multisensor in- en
uitgeschakeld.

De DUO-modus wordt gebruikt
wanneer er 2 lichtbanden in
een kamer zijn en één daarvan
(aan de raamzijde) moet worden geregeld met minder lichtopbrengst. Dit leidt tot verdere
energiebesparingen.

DEMPING OFFSET
KANAAL

0%-30%

25%

Demping kan worden gebruikt als
een percentage om te bepalen hoe
sterk de vensterlichtband zwakker
wordt bestuurd ten opzichte van de
muurlichtband.

Hoe groter de demping, hoe
groter de energiebesparing
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SLAVE
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

INTERVAL
BEWEGING

1s - 4m15s

10s

Bepaalt de cyclus hoe vaak een
"B.E.G. Motion" opdracht naar de
bus kan worden verzonden.

Als een DALI LINK relais met de
modus "Alarm" of "Puls" wordt gebruikt, is een instelling van 2s-3s
vereist. Bij gebruik van “Guided
Light” met extreem korte opvolgtijden kan een verlaging van deze
waarde ook voordelig zijn. Let op:
hoe lager de waarde, hoe hoger de
busbelasting en de bijbehorende
gevoeligheid van het totale systeem voor fouten. De fabrieksinstelling is ideaal voor de meeste
toepassingen.

PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

GEDRAG TIJDENS
BEWEGING IN
G0-15

Negeren, hoofdlicht, oriëntatielicht

Negeren

Bepaalt hoe te reageren op "B.E.G.
beweging" opdrachten van de
respectieve groepen. "B.E.G. beweging" van de eigen doeladresgroep wordt automatisch geïnterpreteerd als "hoofdlicht", ongeacht deze parameter. De instelling
"Hoofdlicht" start de normale
lichtregelcyclus in het apparaat,
terwijl "Oriëntatielicht" de lichtregelcyclus activeert na de normale nalooptijd. Als het oriëntatielicht op zichzelf wordt gedeactiveerd, wordt het tijdelijk geactiveerd voor "B.E.G. beweging" van
deze groep.

Met deze functie kan extra energie
worden bespaard met inachtneming van veiligheids- en comfortaspecten (tenminste oriëntatielicht in alle zichtbare gebieden)
(niet-zichtbare gebieden zijn uitgeschakeld). In kleine kantoren met
een aangrenzende foyer, kan de
foyer bijvoorbeeld altijd in het
oriëntatielicht worden gehouden
zolang er iemand op kantoor is. In
magazijnen kan deze functie
worden gebruikt om aangrenzende gangen, die zichtbaar zijn, in
het oriëntatielicht te houden om
het gevoel van veiligheid van de
gebruiker te vergroten en tegelijkertijd energie te besparen, omdat een "permanent oriëntatielicht" niet nodig is in alle andere
gangen. Ook in trappenhallen kan
nog meer energie worden bespaard zonder dat de gebruiker
het merkt.

GEDRAG TIJDENS
BEWEGING IN
BROADCAST

Negeren, hoofdlicht, oriëntatielicht

Hoofdlicht

Zie Gedrag in G0-15 met het
verschil dat "B.E.G. beweging" is
verzonden vanaf een apparaat
waarop "broadcast" is ingesteld
als het bestemmingsadres. Bovendien is de fabrieksinstelling hier
"Hoofdlicht".

-

B.E.G. multisensor

GUIDED LIGHT
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SCÈNES
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

GEDRAG BIJ
SCÈNE 0-15

B.E.G. Lock, B.E.G.
Unlock, auto uit,
negeren

Auto uit

Geef op wat er moet gebeuren
met de toepassingslogica van de
multisensor, wanneer een scène
naar de lichten wordt gestuurd via
de DALI LINK-smartphone-app of
een knop.

B.E.G. Lock.

Gebruik

Zie parameter beschrijving voor
"B.E.G. Lock".
Zie parameter beschrijving voor
"B.E.G. Unlock".

Zie gebruiksbeschrijving voor parameter "Reactie op B.E.G. Lock".
Zie gebruiksbeschrijving voor parameter "Reactie op B.E.G. Unlock".

Auto uit

Als de regeluitgang wordt geactiveerd, wordt de huidige regelcyclus beëindigd en wordt de
regeling gedeactiveerd. De automatische uitschakeling van de verlichting (auto-off) gedurende de
ingestelde nalooptijd is echter nog
steeds actief.

De bewegingsafhankelijke, automatische uitschakeling van de
verlichting bespaart energiekosten, zelfs wanneer scènes worden
gebruikt.

Negeren

De applicatielogica van de multisensor beschouwt de scène met
deze instelling als irrelevant voor
armaturen met een eigen bestemmingsadres.

Hiermee kunnen scènes worden
opgeroepen in multi-room-applicaties met behulp van de uitzendprocedure. Het vereenvoudigt dus het scènebeheer en het
oproepen van scènes, omdat de
DALI-groepering niet hoeft te worden nageleefd.

B.E.G. Unlock
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COMMANDOS
COMMANDO

Betekenis

Gebruik

START INBRANDEN

Start de inbrandtijd, rekening houdend met
de parameterinstelling.

Zie parameter "Inbrandtijd".

EINDE INBRANDEN

Manueel beëindigen van de inbrandtijd.

Zie parameter "Inbrandtijd".

START TEST

Start de testmodus, die het licht gedurende
2 seconden inschakelt, telkens wanneer een
beweging wordt gedetecteerd.

De testmodus is geschikt voor het beperken
van storingsbronnen of in het algemeen
voor het testen van het detectiebereik.

EINDE TEST

Beëindigd de test modus

Als de testmodus niet handmatig via deze
opdracht wordt beëindigd, wordt deze na 3
minuten automatisch beëindigd.

WIS KORT ADRES

Wist het korte adres in het apparaat, geeft
dit korte adres vrij voor nieuwe toewijzing
en verwijdert het apparaat uit de lijst.

Als besturingsapparaten of schakelapparaten, die al in een ander systeem waren geïnstalleerd, worden aangesloten op de DALIbus, kunnen er problemen optreden bij het
toevoegen van deze apparaten aan het
nieuwe systeem (dubbele korte adressen).
Voordat u een al gebruikt apparaat aan het
nieuwe systeem toevoegt, moet u het
afzonderlijk op de DALI-bus aansluiten, het
adres adresseren en vervolgens het korte
adres verwijderen.

LAAD FABRIEKSINSTELLING

Herstelt de fabrieksinstelling.

In geval van een storing, kan het apparaat
worden gereset naar de fabrieksinstellingen, waardoor de installatie snel en eenvoudig kan worden gecontroleerd in overeenstemming met de installatie testinstructies.
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6.4.2. B.E.G. Drukknopmodule
B.E.G.
drukknopmodule

PBM 1-4
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

BESTEMMING

G0, G1, G2, G3,
G4, G5, G6, G7,
G8, G9, G10, G11,
G12, G13, G14,
G15, BROADCAST
(BC)

BROADCAST (BC)

TYPE
CONTROLLER

Drukknop (NO
contact), schakelaar

Drukknop
(normaal open)

Het ingestelde groepsadres wordt
gebruikt als het "bestemmingsadres" (voor commando's naar lampen). Er kan slechts één groep of
uitzending worden geselecteerd.
BROADCAST betekent dat opdrachten naar alle aangesloten armaturen
worden verzonden. Als een groep is
geselecteerd, reageren alleen die
lampen op de opdrachten, waaraan
eerder hetzelfde groepsadres is toegewezen.
De parameter “Control type” bepaalt of een tijd- of flankevaluatie
moet worden uitgevoerd. In de
instelling "Drukknop (NO)" worden
de toestanden "ingedrukt" en "niet
ingedrukt" in de tijd vastgelegd, op
basis waarvan logische blokken kunnen worden opgeslagen in de parameters "Korte drukknopactie" en
"Lange drukknop actie ". De instelling "Schakelaar" bepaalt daarentegen alleen de richting van de
flanken (dicht contact, open contact), op basis waarvan logische
blokken kunnen worden opgeslagen
in de parameters "Positieve flank"
en "Negatieve flank".

Broadcastcommunicatie is geschikt voor eenvoudige kantoortoepassingen en heeft het voordeel dat armaturen niet noodzakelijkerwijs gelokaliseerd en
gegroepeerd hoeven te worden.
Groepscommunicatie kan complexere toepassingen of toepassingen met meerdere kamers
realiseren, maar vereist de lokalisatie en groepering van armaturen.
Drukknoppen (normaal open contacten) worden meestal gebruikt
voor eenvoudige bediening van
de verlichting. Terwijl een bistabiele schakelaar, zoals een sleutelschakelaar voor het deactiveren en opnieuw activeren van het
automatische systeem, wordt gebruikt met de B.E.G. commando's
"Vergrendelen / ontgrendelen".
De "schakelaar" wordt vaak ook
gevonden in oude gebouwen, wat
het voordeel heeft dat bestaande
schakelaars kunnen worden gebruikt met de DALI LINK drukknopmodule.

KORTE
TOETSAANSLAG

Tuimelschakelaar
(maximum waarde/uit), uit, maximum waarde, scène, tuimelschakelaar (scène/uit),
waarde (%), tuimelschakelaar
(waarde/uit),
B.E.G. Lock, B.E.G.
Unlock, B.E.G.
centraal uit,
gedeactiveerd

Tuimelschakelaar
(maximum waarde/uit)

Een korte of lange toetsdruk kan
altijd hetzelfde commando of afwisselend twee commando’s verzenden ("schakelen"). Als er geen functie gewenst is, moet de waarde
"Gedeactiveerd" worden geselecteerd. "Scène" en "Waarde (%)"
houden altijd rekening met de
dimtijd (FADE TIME), die is ingesteld
in het EVSA en brengen elk een verdere parameter mee om het scènenummer of de lichtwaarde in % te
kunnen definiëren. "Maximale
waarde" roept de maximale waarde
op, die is opgeslagen in het EVSA,
zonder rekening te houden met de
in het EVSA ingestelde dimtijd (FADE
TIME) en biedt ook de optie om een
puur tijdsafhankelijke automatische
uitschakelfunctie te activeren. De
bijbehorende parameters "Nalooptijd activeren" en "Nalooptijd" verschijnen zodra de waarde "Maximale waarde" is geselecteerd. Nadat de nalooptijd is verstreken, blijft
het licht nog 30 seconden branden,
wat wordt aangekondigd door het
licht kort uit en weer aan te zetten.

De toepassingsmogelijkheden zijn
divers. Het logische blok "Maximale waarde" met geactiveerde
nalooptijd kan worden gebruikt
voor eenvoudige trapverlichting.
Let op: gebruik de nalooptijd in de
drukknopmodule niet in combinatie met de nalooptijd van een
multisensor, omdat dit kan leiden
tot een conflict, dat op zijn beurt
kan leiden tot ongewenste lichtregeling.
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B.E.G.
drukknopmodule

PBM 1-4
LANGE
TOETSDRUK

Tuimelschakelaar
(op/neer), stap
op, stap neer,
Scène, tuimelschakelaar (scène/uit) waarde
(%),tuimelschakel
aar (waarde/uit),
B.E.G. Lock, B.E.G.
Unlock, B.E.G.
centraal uit,
gedeactiveerd
Tuimelschakelaar
(maximum waarde/uit), uit, maximum waarde,
scène, tuimelschakelaar (scène/uit), waarde
(%), tuimelschakelaar (waarde/uit),
B.E.G. Lock, B.E.G.
Unlock, B.E.G.
centraal uit,
gedeactiveerd

Gedeactiveerd

Zie beschrijving "Korte toetsdruk".

De
toepassingsmogelijkheden
voor een lange toetsaanslag zijn
even gevarieerd als die voor een
korte toetsaanslag. In de regel
wordt echter een lange druk op
de knop gebruikt voor het handmatig dimmen van de verlichting.
De logische component werkt zodanig, dat de dimrichting verandert telkens wanneer de toets
opnieuw wordt ingedrukt.

-

Een positieve of negatieve flank verzendt altijd alleen hetzelfde commando (logische blokken met "schakelaars" hebben geen functie). Als
er geen functie gewenst is, moet de
waarde "Gedeactiveerd" worden
geselecteerd. "Scène" en "Waarde
(%)" hebben elk een extra parameter om het scènenummer of de
lichtwaarde in % te definiëren. "Maximale waarde" biedt ook de
mogelijkheid om een puur tijdsafhankelijke automatische uitschakelfunctie te activeren. De bijbehorende parameters "Nalooptijd activeren" en "Nalooptijd" verschijnen
zodra de waarde "Maximale waarde" is geselecteerd. Nadat de nalooptijd is verstreken, blijft het licht
nog 30 seconden branden, wat
wordt aangekondigd door het licht
kort uit en weer aan te zetten.

Zie “gebruik korte toetsdruk”

NEGATIEVE
FLANK
OPEN

Tuimelschakelaar
(maximum waarde/uit), uit, maximum waarde,
scène, tuimelschakelaar (scène/uit), waarde
(%), tuimelschakelaar (waarde/uit),
B.E.G. Lock, B.E.G.
Unlock, B.E.G.
centraal uit,
gedeactiveerd

-

Zie beschrijving "positieve flank ".

Zie “gebruik korte toetsdruk”

DUUR VAN EEN
LANGE TOETSINDRUK

500ms, 600ms,
800ms, 1s, 1.2s,
1.5s, 2s, 3s

500ms

Deze instelling wordt gebruikt wanneer de applicatielogica een "lange
toetsaanslag" veronderstelt.

500ms is ideaal voor de meeste
applicaties.

GEDRAG TIJDENS
STROOMAANSLUITING

Geen actie, licht
aan, licht uit.

Light on

Direct na het inschakelen van de
DALI-busspanning wordt een aan of
uit-commando naar de armaturen
verzonden. Als u het gedrag bij
spanningstoevoer naar de armaturen zelf wilt verlaten (via de parameter "Inschakelwaarde/inschakelniveau" in de EVSA’s), moet de
waarde "Geen actie" worden geselecteerd.

Als bijvoorbeeld de volledige
voedingsspanning van het verlichtingssysteem 's nachts wordt
losgekoppeld van het lichtnet, kan
de instelling “Licht uit” energie
besparen wanneer de voedingsspanning de volgende ochtend
opnieuw wordt ingeschakeld.

POSITIEVE FLANK
GESLOTEN

Page 35 / 42

DALI LINK
B.E.G. drukknopmodule

COMMANDOS
COMMANDO

Betekenis

Gebruik

VERWIJDER KORT ADRES

Wist het korte adres in het apparaat, geeft
dit korte adres vrij voor nieuwe toewijzing
en verwijdert het apparaat uit de lijst.

Als besturingsapparaten of schakelapparaten, die al in een ander systeem waren
geïnstalleerd, worden aangesloten op de
DALI-bus, kunnen er problemen optreden
bij het toevoegen van deze apparaten aan
het nieuwe systeem (dubbele korte adressen). Voordat u een reeds gebruikt apparaat
aan het nieuwe systeem toevoegt, moet u
het afzonderlijk op de DALI-bus aansluiten,
het adresseren en vervolgens het korte
adres verwijderen.

LAAD FABRIEKSINSTELLING

Herstelt de fabrieksinstelling.

In geval van een storing kan het apparaat
worden gereset naar de fabrieksinstellingen, waardoor de installatie snel en eenvoudig kan worden gecontroleerd in overeenstemming met de installatie testinstructies.
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DALI LINK
6.4.3. B.E.G. Relais
B.E.G. Relais

GROEP
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

GROEP 0-15

Gedeactiveerd,
geactiveerd

Gedeactiveerd
(gelijk aan Broadcast)

Het ingestelde groepsadres kan hier
worden gecontroleerd en gewijzigd.
Normaal gesproken wordt het
groepsadres toegewezen via de
groepsassistent. Let op: in verband
met automatische functies kan
slechts één groep tegelijk in DALI
LINK worden geselecteerd, omdat
bedieningsapparaten slechts één
groep kunnen besturen en bewaken.

De groepering van een bepaalde
armatuur controleren en wijzigen,
zonder de groepsassistent.

PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

SCÈNE 0-15

Uit, aan met [%]

Uit

Elke scène kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Als een
scène wordt geactiveerd, wordt
rekening gehouden met de opgeslagen dimwaarde. Normaal worden scènes echter beheerd via het
scènemenu.

Scène-instellingen van een specifieke armatuur controleren en
wijzigen, zonder het scènemenu
te openen.

SCÈNE

WAARDE
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

MAXIMUM WAARDE
(MAX LEVEL)

1%-100%

100%

Bepaalt de maximaal mogelijke
dimwaarde van de aangesloten
lamp.

Energiebesparing door de maximale lichtopbrengst te beperken.

MINIMUM WAARDE
(MIN LEVEL)

1%-100%

1%

Bepaalt de minimaal mogelijke
dimwaarde van de aangesloten
lamp.

Om veiligheidsredenen kan het
nodig zijn om de minimumwaarde
hoger in te stellen, zodat de armatuur tijdens de regelcyclus niet
teveel kan worden gedimd.

WAARDE IN GEVAL
VAN SYSTEEMFALEN
(SYSTEM FAILURE
LEVEL)

1%-100%

100%

Bepaalt de dimwaarde die moet
worden gebruikt in geval van een
storing van de DALI-busvoeding of
een kortsluiting op de DALI-lijn.

Veiligheidsverlichting bij storingen
in systeem- of bedieningsapparaten.

WAARDE BIJ
STROOMAANSLUITING
(POWER-ON LEVEL)

1%-100%

100%

Bepaalt de dimwaarde die moet
worden opgeroepen wanneer de
armatuur van spanning wordt
voorzien en de DALI-busspanning
gelijktijdig wordt aangelegd.

Bij B.E.G. DALI LINK wordt het
gedrag bij het aanschakelen van
de spanning meestal bepaald door
de besturingsapparaten. In geval
van fouten in de besturingsapparaten of als het besturingsapparaat zo is ingesteld, kan de armatuur ook de applicatielogica
leveren dat het licht aan, gedimd
of uitgeschakeld moet zijn als er
spanning op wordt gezet.

DIMTIJD

0s, 0.7s, 1s, 1.4s,
2s, 2.8s, 4s, 5.7s,
8s, 11.3s, 16s,
22.6s, 32s, 45.3s,
64s, 90.5s

0s
(second)

De dimtijd bepaalt de duur die
nodig is voor het dimmen van 0%
tot 100% of voor het dimmen van
100% tot 0%.

Als scènes worden opgeroepen of
waarden worden verzonden via de
drukknopmodule of de DALI LINK
Smartphone-app, wordt met deze
instelling rekening gehouden.
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DALI LINK
WAARDE
DIMSNELHEID

2.8st/s, 4st/s,
5.6st/s, 7.9st/s,
11.2st/s, 15.8st/s,
22.4st/s, 31.6st/s,
44.7st/s, 63.2st/s,
89.4st/s,
126.5st/s,
178.9st/s,
253st/s, 357.8st/s

44.7 st/s
(steps/second)

Geen functie – voor toekomstige
applicaties.

Geen functie – voor toekomstige
applicaties.

FLANKEN
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

POSITIEVE FLANK
AAN

0%-100%,
negeren

1%

Bepaalt de drempelwaarde vanaf
wanneer het relaiscontact moet
worden gesloten met stijgende
dimwaarden.

Voorbeeldinstelling: 1% relaiscontact wordt gesloten tijdens het
dimmen als de dimwaarde groter
is dan of gelijk is aan 1%.

POSITIEVE FLANK
UIT

0%-100%,
negeren

Negeren

Bepaalt de drempelwaarde vanaf
wanneer het relaiscontact moet
worden geopend met stijgende
dimwaarden.

Alleen voor complexe en geavanceerde gebruikssituaties

NEGATIEVE
FLANK AAN

0%-100%,
negeren

Negeren

Bepaalt de drempelwaarde vanaf
wanneer het relaiscontact moet
worden gesloten met een dalende
dimwaarde.

Alleen voor complexe en geavanceerde gebruikssituaties

NEGATIEVE
FLANK UIT

0%-100%,
negeren

1%

LAAD FOUT
HOUDTIJD

0s-2540s, negeren

0s

Bepaalt de drempelwaarde vanaf
wanneer het relaiscontact moet
worden geopend met een dalende
dimwaarde.
voor toekomstige applicaties.

Voorbeeld instelling: 1% relaiscontact wordt geopend tijdens het
dimmen als de dimwaarde kleiner
is dan of gelijk is aan 1%.
voor toekomstige applicaties.
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DALI LINK
MASTER
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

WERKINGSMODUS

Schakelfunctie,
afschakelen,
HVAC, Impuls,
alarm, blinden

Schakelfunctie

De DALI LINK-relaismodule is niet
alleen een apparaattype 7 ("schakelfunctie"). Volgens het DALI LINK-principe van gespreide intelligentie, heeft
het ook een eigen applicatiecontroller
met verschillende applicatieprogramma's die met deze parameter kunnen
worden geactiveerd.

Schakelfunctie

-

Schakelfunctie volgens IEC 62386-101102-208

Lampen in- en uitschakelen zonder
een DALI-stuurprogramma

Afschakelen

-

De uitschakelfunctie kan naar keuze
ook worden gebruikt om lampen met
DALI-stuurprogramma's in groepen
los te koppelen en extra parameters te
gebruiken met vertraging van het
lichtnet als het licht uit is.

Extra energiebesparing, omdat het
stand-by stroomverbruik van DALIvoorschakelapparatuur
wordt
voorkomen.

HVAC

-

Gebruikt het "B.E.G. motion" -telegram, verzonden door multisensoren,
als een trigger voor de applicatielogica. Zodra beweging wordt gedetecteerd, sluit het relaiscontact gedurende de ingestelde uitschakelvertraging.
Een inschakelvertraging kan ook worden geactiveerd.

Extra energiebesparing door bewegingsafhankelijke regeling van
verwarming, ventilatie en airconditioning.

Impuls

-

Gebruikt het "B.E.G. motion" -telegram verzonden door multisensoren
als een trigger voor de applicatielogica. Zodra beweging wordt gedetecteerd, sluit het relaiscontact gedurende 2 seconden. Pas na 9 seconden kan
een nieuwe puls worden gegenereerd,
als een "B.E.G.-beweging" -telegram
arriveert.

Bijvoorbeeld voor toepassingen in
winkels voor het aansturen van een
deurbel of een toegangsdetector

Alarm

-

Gebruikt het "B.E.G. motion" -telegram verzonden door multisensoren
als een trigger voor de applicatielogica. Zodra binnen 10 seconden ten
minste 3 bewegingen worden gedetecteerd, sluit het relaiscontact gedurende 2 seconden.

Kan bijvoorbeeld worden gebruikt
voor aansluiting op de besturingstechniek op een hoger niveau om de
bezetting van de ruimte te visualiseren.

Blinden

-

Voor toekomstige applicaties

HERHALINGSFUNCTIE

Geactiveerd,
gedeactiveerd

Gedeactiveerd

Als deze functie is geactiveerd, worden alle inkomende DALI-telegrammen opnieuw 2 keer naar de bus verzonden.

UITSCHAKELVERTRAGING

0s-2h

0s

Opent het relaiscontact na de ingestelde tijd.

INSCHAKELVERTRAGING

Geactiveerd,
gedeactiveerd

Gedeactiveerd

Het relais sluit niet totdat binnen 5
minuten regelmatige bewegingen zijn
gedetecteerd.
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Gebruik

Vereist voor de afsluitfunctie, omdat de stuurprogramma's, die zijn
losgekoppeld van het netwerk, anders het originele DALI-telegram
niet zouden ontvangen, dat verantwoordelijk was voor het sluiten van
het relaiscontact.

Met HVAC-integratie kan het nuttig
zijn om de activering uit te stellen,
zodat personen die de ruimte
slechts kort bezoeken, het ventilatiesysteem niet onmiddellijk inschakelen.

DALI LINK
DALI ballast (bvb. LED)
DALI ballast (bvb. Type 6)

GROEP
PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

GROEP 0-15

Geactiveerd,
gedeactiveerd

Gedeactiveerd
(stemt overeen
met Broadcast)

Het ingestelde groepsadres kan
hier worden gecontroleerd en gewijzigd. Normaal gesproken wordt
het groepsadres echter toegewezen via de groepsassistent. Let op:
in verband met automatische
functies kan slechts één groep tegelijk worden geselecteerd in DALI
LINK, aangezien bedieningsapparaten slechts één groep kunnen
besturen en bewaken.

De groepering van een bepaalde
armatuur controleren en wijzigen
zonder de groepsassistent.

PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

SCÈNE 0-15

Uit, aan met [%]

Uit

Elke scène kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Als een
scène wordt geactiveerd, wordt
rekening gehouden met de opgeslagen dimwaarde. Normaal worden scènes echter beheerd via het
scènemenu.

Scène-instellingen van een specifieke armatuur controleren en wijzigen zonder het scènemenu te
openen.

PARAMETER

Waarden

Fabrieksstand

Betekenis

Gebruik

MAXIMUM
WAARDE (MAX
LEVEL)
MINIMUM
WAARDE (MIN
LEVEL)

1%-100%

100%

1%-100%

1%

Bepaalt de
dimwaarde
lamp.
Bepaalt de
dimwaarde
lamp.

WAARDE IN
GEVAL VAN
SYSTEEM FOUT
(SYSTEM FAILURE
LEVEL)

1%-100%

WAARDE VOOR
VOEDING
(POWER-ON
LEVEL)

DIMTIJD (FADE
TIME)

SCÈNE

WAARDE

maximaal mogelijke
van de aangesloten

Energiebesparing door de maximale lichtopbrengst te beperken.

minimaal mogelijke
van de aangesloten

Om veiligheidsredenen kan het
nodig zijn om de minimumwaarde
hoger in te stellen, zodat de
armatuur tijdens de regelcyclus
niet teveel kan worden gedimd.

100%

Bepaalt de dimwaarde die moet
worden opgeroepen in geval van
een storing van de DALI-busvoeding of een kortsluiting op de
DALI-lijn.

Veiligheidsverlichting bij storingen
in systeem- of bedieningsapparaten.

1%-100%

100%

Bepaalt de dimwaarde die moet
worden opgeroepen wanneer de
armatuur van spanning wordt
voorzien en de DALI-busspanning
tegelijkertijd aanwezig is.

Met B.E.G. DALI LINK, de bedieningsapparatuur bepaalt wanneer
spanning moet worden geleverd.
In het geval van fouten in de besturingsapparaten of als het besturingsapparaat
dienovereenkomstig is ingesteld, kan het armatuur ook de toepassingslogica leveren dat het licht moet zijn ingeschakeld, gedimd of uitgeschakeld
wanneer spanning wordt toegepast.

0s, 0.7s, 1s, 1.4s,
2s, 2.8s, 4s, 5.7s,
8s, 11.3s, 16s,
22.6s, 32s, 45.3s,
64s, 90.5s

0s
(seconde)

De dimtijd bepaalt de tijd die
nodig is voor het dimmen van 0%
tot 100% of voor het dimmen van
100% tot 0%.

Als scènes worden opgeroepen of
waarden worden verzonden via de
drukknopmodule of de DALI LINK
Smartphone-app, wordt met deze
instelling rekening gehouden.
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DALI LINK
WAARDE
DIMTIJD (FADE
RATE)

2.8st/s, 4st/s,
5.6st/s, 7.9st/s,
11.2st/s, 15.8st/s,
22.4st/s, 31.6st/s,
44.7st/s, 63.2st/s,
89.4st/s,
126.5st/s,
178.9st/s,
253st/s, 357.8st/s

44.7 st/s
(stappen/seconde)

Geen functie - voor toekomstige
applicaties.
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Geen functie - voor toekomstige
applicaties.

DALI LINK
als er beweging is gedetecteerd. Dit betekent dat alleen
de "hoofdfunctionaliteit" is uitgeschakeld, niet de "slave
functionaliteit".

6.5. Uitleg betreffende B.E.G.'s eigen communicatietelegrammen
In het DALI LINK-systeem worden de eigen communicatietelegrammen van B.E.G. ook verzonden via de DALI-bus, waardoor
extra functies voor veeleisende toepassingsscenario's mogelijk
worden. Dit zijn:
-

B. E.G. Beweging
Verzonden vanaf multisensoren. Ontworpen voor multisensoren en relaismodules. Betekenis: geeft aan dat een
beweging is gedetecteerd. Toepassingen: Guided Light,
eenvoudige slave functie, HVAC-functie van relaismodule

-

B.E.G. Vergrendelen
Verzonden vanaf: drukknopmodule. Ontworpen voor:
multisensoren. Betekenis: deactiveert de automatische
functies van de multisensor en activeert een extra, laatste
commando voor de DALI-lampen (afhankelijk van de instelling in de multisensor). Toepassingen: handmatige bediening zonder automatische besturing voor evenementen, feesten en dergelijke

Nota: In deze "gedeactiveerde toestand" (vergrendeling) blijft de multisensor "B.E.G.-beweging" verzenden
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-

B.E.G. Ontgrendelen
Verzonden vanaf: drukknopmodule. Ontworpen voor:
multisensoren. Betekenis: activeert de automatische functies van multisensoren, die eerder "gedeactiveerd" waren
met B.E.G. Vergrendel, en activeert een extra initialisatiecommando voor de DALI-lichten (afhankelijk van de instelling in de multisensor).Toepassingen: Handmatige bediening zonder automatische besturing voor evenementen,
feesten en dergelijke

-

B.E.G. Central Off
Verzonden vanaf: drukknopmodule. Ontworpen voor:
multisensoren. Betekenis: stelt de resterende nalooptijd
in multisensoren onmiddellijk in op 0 seconden, wat betekent dat multisensoren een "UIT" -telegram sturen naar
de lampen van het respectieve bestemmingsadres. Toepassingen: Het resetten van het automatische systeem
kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het verlaten van de
kamer of het verlichtingsgebied.

▪

Vestigingen en commerciële agentschappen
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