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Human Centric Lighting met
B.E.G. aanwezigheidsmelders PD4-M-HCL –
de innovatieve oplossing voor biodynamische verlichting

WERELDPRIMEUR – DALI-aanwezigheidsmelder met
HCL-functie voor biodynamische verlichting

De PD4-M-HCL is de nieuwe DALI-aanwezigheidsmelder met „Tunable White“-functie voor
„Human Centric Lighting“ (HCL). Net als andere
DALI-aanwezigheidsmelders regelt de melder
verschillende groepen armaturen op basis van
aanwezigheid en hoeveelheid daglicht om het
comfort en de energie-efficiëntie te vergroten.
Nieuw is nu dat de melder bovendien de lichtkleur
in de ruimte kan regelen als DALI-armaturen
met „Tunable White“-functie (Device Type 8)
zijn aangesloten.
Afhankelijk van het ruimtegebruik kunnen vooraf
ingestelde toepassingsprofielen worden geselecteerd. Deze profielen regelen de kleurtemperatuur en de helderheid in de ruimte gedurende de
dag. De wijziging van de lichtkleur van warm- naar
koudwit, evenals de wijziging van de helderheid
is daarbij afgestemd op het biologische ritme van
de mens. Dit gebeurt heel langzaam en nauwelijks
merkbaar voor de gebruikers. Een dergelijk biodyanamische verlichting bevordert aantoonbaar
het welzijn en heeft positieve gevolgen voor de
gezondheid. In kantoren en in de industrie zijn
tal van toepassingsmogelijkheden te vinden voor
een biodynamische lichtregeling.
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Ook op scholen en in de gezondheidszorg worden
er positieve effecten bereikt met het toepassen
van deze technologie. Met name verpleeghuizen
kan biodynamische verlichting de inwendige
klok ondersteunen en de slaapkwaliteit van de
bewoners aanzienlijk verbeteren.
Terwijl andere HCL-regelaars vaak een ingewikkelde regeling vereisen die het complete gebouw
omvat, werkt de B.E.G.-melder volledig onafhankelijk door zijn geïntegreerde real-time klok en
DALI-controller. Zo kan elke ruimte apart worden
geconfigureerd. De melder ondersteunt maximaal
4 DALI-lichtgroepen en 3 drukknopingangen.
Met de bidirectionele B.E.G.-smartphone-app
kunnen de DALI-armaturen snel en gemakkelijk
worden gegroepeerd. De PD4-M-HCL is daardoor
ideaal voor installatie achteraf of renovaties in
gebouwen waar geen bussysteem beschikbaar
is. Dankzij een groot detectiebereik van 24 m
kan dit apparaat probleemloos worden ingezet
in ruimten met tot 64 DALI-armaturen.

Slave-apparaten voor het vergroten van het
detectiebereik kunnen zonder problemen op
de DALI-lijn worden aangesloten.
Met het unieke systeem „PureColour“ kan de
PD4-M-HCL het daglicht zelfs exact volgen.
Een optioneel verkrijgbare daglichtkleursensor
brengt de huidige lichttemperatuur van het
daglicht via de DALI-bus over naar de melder.

Gelijkmatig armatuurverdelingsconcept
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Door het gebruik van de PD4-M-HCL ( ) kan de planner de
armaturen homogeen op het plafond verdelen en toch een
gelijkmatige en op de behoeften afgestemde verlichting
realiseren. Dankzij de definitie van de DALI-groepen en de
programmeerbare offset-waarden geven de armaturen bij het
raam minder licht dan de armaturen in het midden van de ruimte
(G1).
Om tot een optimale verlichting te komen, wordt het meetbereik
van de lichtsensor (LUX) afgestemd op het donkerste gebied van
de ruimte, indien mogelijk afgewend van de bordverlichting.
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Voordelen van de PD4-M-HCL

DALI

 e complete oplossing voor HCL
D
in een enkel apparaat

Een volwaardige aanwezigheidsmelder

Controller, drukknopinterface en
aanwezigheidsmelder zijn in een
enkel apparaat gecombineerd. Met
behulp van het voorgeprogrammeerde fabrieksprogramma en de comfortabele B.E.G.- smartphone-app
is de sensor meteen bedrijfsklaar
en kan deze binnen zeer korte tijd
worden geconfigureerd. In de installatie aanwezige mechanische
drukknoppen kunnen ook verder
worden gebruikt via de drie drukknopingangen.
Een kostenefficiënte oplossing
voor de DALI-standaard

De aanwezigheidsmelder zorgt met
een aanwezigheidsgerelateerde daglichtintegratie voor energiebesparing en kan tot 4 DALI-lichtgroepen
regelen, bijvoorbeeld in leslokalen,
conferentieruimten of kantoortuinen. De offset-constantlichtregeling
zorgt voor gelijkmatige verlichting
in ruimten met lichtinval aan één
zijde en draagt daarmee bij aan de
energiebesparing.
Een flexibel relais inbegrepen

Dankzij het grote detectiebereik
en de ondersteuning van maximaal
64 DALI-voorschakelapparaten is
de melder ook geschikt voor grote
ruimten en vormt daarmee een zeer
kostenefficiënte oplossing voor HCL
met DALI-armaturen die „Tunable
White“ ondersteunen conform Device Type 8 (zie compatibiliteitslijst).
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Via het geïntegreerde relais kan bijvoorbeeld een niet-DALI-verlichting
worden geregeld. De aanwezigheidsinformatie kan ook worden doorgegeven aan een BMS. Het relais kan
ook worden gebruikt voor een „Cut
Off“-functie, waarmee de stroom
op het DALI-voorschakelapparaat
wordt uitgeschakeld als het apparaat
niet wordt gebruikt. Hiermee kan,
afhankelijk van de fabrikant, per
voorschakelapparaat tussen 0,2 en
1 watt aan stand-byverlies worden
bespaard.

Biodynamische kleurprofielverlopen in real-time
Er kunnen verschillende toepassingsprofielen worden geselecteerd, zoals voor verpleeghuizen,
de gezondheidszorg en circadiane
verlichting. Het systeem werkt zelfstandig dankzij de geïntegreerde
real-time klok. HCL kan echter ook
worden gedeactiveerd of worden
voorgeconfigureerd met een klantspecifiek profiel.

Oriëntatieverlichting
De activeerbare functie „Oriëntatieverlichting“ wordt actief na de
ingestelde nalooptijd. Deze begrenst
de maximale dimwaarde van de
aangesloten armaturen tot een instelbare waarde. Zo zijn veiligheidsgerelateerde gebieden niet volledig
donker maar wordt ten opzichte van
de volledige verlichting toch energie
bespaard.

Wereldprimeur Pure Colour

Eenvoudig uitbreidbaar

In plaats van het daglichtverloop
te simuleren, leest een optionele
externe daglichtsensor de actuele
daglichtkleur en gebruikt deze informatie voor de HCL-regeling. Dit
heeft het voordeel dat de actuele
daglichtkleur nauwkeurig wordt
gesimuleerd.

Via de DALI-bus kunnen op eenvoudige wijze tot 4 extra slave-apparaten worden aangesloten, waardoor
een kostenefficiënte uitbreiding van
het detectiebereik mogelijk is.
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Een complete DAL-HCL-regeling in een enkel apparaat

Potentiaalvrij relais voor flexibele toepassingen:
Cut-off, HVAC, Zone C, CdS,
Alarmimpuls, Impulsfunctie, Uit

PD4-S-DAA4G

HCL-armatuur G1
(Lux-regelcircuit)

PD4-S-DAA4G

Tot 4 slave-apparaten voor uitbreiding
van het detectiebereik

HCL-armatuur G2
(Offset)

2
PD4-M-HCL

3

PD4-S-DAA4G
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HCL-armatuur G3
(Offset)

PD4-S-DAA4G

5
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 Digitale adressering in groepering
(G1-G4)

A

 EVSA groeperen
 Melder instellen
 HCL-profiel kiezen
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1

Hoofdverlichting
via DALI G1-3

B

Accentverlichting
via DALI G4

HCL-armatuur G4
(Accent)

C

Accentverlichting
via Relais

1

Configuratie-app

2

DALI-controller

3

DALI-voedingsadapter

4

Drukknopkoppeling

5

Sensorkoppeling

6

Sensoren
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Tot 64 DALI-EVSA
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Multifunctioneel relais

Multisensor als master PD4-M-HCL

Technische gegevens


Uiterst gevoelige aanwezigheidsmelder met

het vermogen om tot 64 DALI-voorschakelapparaten automatisch te adresseren
en verdeeld over 4 groepen aan te sturen

nel ingebruikname- en onderhoudsproces
 S
met smartphone-/tabletapp (Android,
iOS) – geen pc-tool vereist

 3 lichtzones:
A voor de hoofdverlichting met gesegmenteerde constantlichtregeling via 3
DALI-groepen en offset-regeling,
B accentverlichting via aparte DALI-groep,
C voor accentverlichting via geïntegreerd
relais

andmatig schakelen en dimmen mogelijk
 H

met conventionele drukknop


A
ctiveerbare HCL-functie voor DALIarmaturen (DT8, Tc).

 Spanning:		

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

 Verbruik:		

0,4 W

 
Montagehoogte min./
max./aanbevolen:
2m / 10m / 2,5m
 Afmetingen: 	OB= Ø 124 x 85 mm
IB= Ø 117 x 100 mm


B
eschermingsgraad/
-klasse:		OB= IP20 / Klasse II
IB= IP20 / Klasse II

 Omgevingstemperatuur:

-25 °C tot +50 °C



Detectiebereik:

360°



Bereik:		max. Ø 24 m dwars,
max. Ø 8 m frontaal,
max. Ø 6,4 m zittende
activiteiten
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Beter licht voor een betere levenskwaliteit

Licht doet goed. Dat ervaren we ieder jaar
opnieuw aan het begin van de lente: als de
dagen weer langer worden, voelen we ons
actiever, zijn we beter gehumeurd en kunnen
we ons meestal ook beter concentreren dan in
de donkere wintermaanden. De mens heeft licht
immers niet alleen nodig om goed te kunnen
zien. Licht regelt ook de „inwendige klok“ van
de mens via een ingewikkeld regelsysteem
dat alle lichaamsfuncties in een 24-uursritme
coördineert en op elkaar afstemt.
Dit regelsysteem moet dagelijks opnieuw worden gesynchroniseerd door het daglicht. Als de
juiste lichtprikkel als belangrijke metronoom
ontbreekt, raakt de inwendige klok van slag.
Dit kan ertoe leiden dat de mens lusteloos en
moe wordt, last krijgt van stemmingsschommelingen of zelfs problemen met het immuunsysteem krijgt.
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Rond de eeuwwisseling identificeerden onderzoekers fotoreceptoren in het netvlies van
het oog die niet dienen om te zien, maar om
verschillende hormonen te activeren die de
inwendige klok gelijkzetten.
Deze cellen zijn uiterst gevoelig voor licht met
een hoog blauwaandeel. Dat betekent dat
de levenskwaliteit van de mens aanzienlijk
kan worden verbeterd via een speciaal hierop
afgestemde verlichting.

Het licht zet de inwendige klok gelijk

De mens regelt het licht. Het licht regelt echter
ook de mens: in 2002 ontdekten wetenschappers naast de bekende kegeltjes (voor het zien
van kleur) en staafjes (voor het zien bij weinig
licht) een derde lichtreceptor in het netvlies.
Deze speciale ganglioncellen zijn lichtgevoelig,
maar zijn niet om mee te zien. Ze registreren
uitsluitend de lichtsterkte in de omgeving en
reguleren bij lichtinval biologische processen
in het lichaam, zoals de pupilreflex of de hormoonproductie.
Slechts ongeveer één tot drie procent van de
ganglioncellen zijn niet-visuele fotoreceptoren.
Onderzoekers ontdekten in dit celtype het
lichtgevoelige eiwit melanopsine. Licht is dus
de belangrijkste metronoom voor de inwendige
klok van de mens: door een laag blauwaandeel in
het licht produceert de pijnappelklier ‚s avonds
het slaaphormoon melatonine. Dit zorgt ervoor
dat de mens moe wordt. ‚s Ochtends daalt de
melatoninespiegel weer.

Ongeveer vanaf drie uur in de ochtend wordt
het stresshormoon cortisol geproduceerd. Dit
activeert de stofwisseling weer en bereidt het
lichaam voor op de activiteiten overdag. Het
eerste ochtendlicht onderdrukt de productie
van melatonine en tegelijkertijd maakt het
lichaam meer van het stemmingsverhogende
hormoon serotonine aan.
Binnenshuis kan een verlichting met niet-visuele
effecten de werking van natuurlijk daglicht
ondersteunen. In de moderne 24-uursmaatschappij levert dit een uitstekende bijdrage aan
het stabiliseren van het dagritme van de mens.

Tekstbron: Zie licht.de Wijzigingen voorbehouden
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Toepassingsvoorbeeld

Ziekenhuizen

Verpleeghuizen

Een verblijf in het ziekenhuis betekent gewoonlijk dat de bewegingsvrijheid van de patiënten
wordt beperkt. Afhankelijk van hun ziekte
moeten de patiënten meestal in bed blijven
en komen zij zelden in de buitenlucht. Niet bij
elk bed is voldoende daglicht beschikbaar. Een
HCL-verlichting kan hier het genezingsproces
ondersteunen doordat het circadiane ritme
van de patiënten wordt gestabiliseerd en zij
vaster slapen.

In de vergrijzende maatschappij is het belangrijk
dat oudere mensen ook in verpleeghuizen zo
goed mogelijk worden verzorgd. Naarmate
mensen ouder worden, neemt hun gezichtsvermogen af en bij langer verblijf in ruimten zonder
daglicht kan het gebeuren dat de inwendige
klok van slag raakt en dat de bewoners vaker ‘s
nachts wakker worden. HCL-oplossingen helpen
de inwendige klok van de bewoners weer correct af te stellen en zorgen zo voor een betere
slaapkwaliteit.

Aangenaam warmwit
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Neutraal licht

Activerend blauwwit

Circadiane verlichting - het zonnetje op kantoor

Circadiane verlichting richt zich op het biologische dag-nachtritme (circa = ongeveer, dies
= dag), een cyclus duurt 24 uur. Een biologisch
werkzame verlichting moet zijn afgestemd op
het circadiane ritme van de gebruiker. Actieve
perioden en rustperioden in de loop van de dag
moeten hierbij doelmatig worden ondersteund.
De PD4-M-HCL-welzijnsmelders brengen met
de regeling van niet-visuele lichteffecten de
dynamiek van het daglicht binnenshuis. Ze
kunnen op een milde en bescheiden wijze de
productiviteit en het welzijn van de gebruiker
ondersteunen.

In de loop van de dag verandert de biologisch
werkzame verlichting niet alleen de kleurtemperatuur van warmwit tot daglichtwit, maar
ook de lichtsterkte wordt met 500 tot 1500
lux aangepast aan het circadiane ritme van de
mens. Zo worden naargelang het uur van de dag
de juiste impulsen gegeven. De afzonderlijke
armaturen worden harmonieus en traploos
geregeld, zodat de verandering niet direct
wordt waargenomen, maar het biologische
effect van het licht goed merkbaar is.

Tekstbron: Zie licht.de Wijzigingen voorbehouden

Aangenaam warmwit

Neutraal licht

Activerend blauwwit
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PD4-M-HCL
de welzijnsmelder

B.E.G. Nederland B.V.
Tjalk 42
2411 NZ Bodegraven

T 0172 476800
F 0172 470030

info@beg-luxomat.nl
beg-luxomat.com

LFL 50157 – 080618-1



