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DALI-LINK

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

DALI-LINK-multiroom-oplossing

Door een slimme sturing toe te voegen aan
de verlichting wordt energie bespaard, want
bij gebruik van aanwezigheidsmelders wordt
het licht pas ingeschakeld als het echt nodig
is. Wanneer DALI armaturen worden gebruikt
kan de verlichting tegelijkertijd worden gedimd.
Als de DALI-armaturen al met een minimum
5-aderige kabel zijn geïnstalleerd, hoeven er
zelfs geen nieuwe kabels te worden getrokken
voor het achteraf inbouwen van de lichtsturing:
de twee aders van de DALI BUS worden namelijk
ook gebruikt voor de lichtsturing.
Voor een snelle montage met DALI-LINK zijn
slechts drie componenten per ruimte nodig:
een DALI-LINK voedingseenheid, een DALILINK multisensor en een DALI-LINK 4-voudige
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drukknopinterface met geïntegreerde
Bluetooth-gateway. Verschillende ruimtes
kunnen worden uitgerust met de juiste
co m b i n at i e va n co m p o n e n t e n . He t
multimasterprincipe maakt B.E.G. DALI-LINK
buitengewoon bedrijfszeker, uitbreidbaar en
kostenefficiënt.
De programmering van de verlichtingsregeling
over meerdere ruimtes vindt plaats
via de gratis DALI-LINK app voor iOS en
Android. De app heeft een eenvoudig en intuïtief
ontwerp, zowel voor de eindgebruiker als
voor de ingebruikname. De adressering van de
DALI-armaturen, het aanpassen van de fabrieksinstellingen of het programmeren van scènes
gebeurt intuïtief in slechts enkele stappen.

De 4 drukknopingangen van de drukknopmodule
kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd
om (maximaal 16) scènes op te roepen of
lichtgroepen te regelen. De scènes kunnen
door de kamergebruikers ook worden
opgeroepen via de mobiele telefoon.
De B.E.G. DALI-LINK multisensoren bieden een

offset constante lichtregeling voor maximaal
2 lichtzones. Het beschikbare daglicht wordt
afhankelijk van aanwezigheid in de regeling
meegenomen, waardoor een meer homogene
verlichtingssterkte zal worden bereikt.
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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

eenvoudiger. 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.

DALI
230 V
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Gebruikmaken van aanwezige bekabeling

1. Uitgangspunt: een
lichtschakelaar.

3. Aansluiting van een viervoudige drukknop.

Gebruik de bestaande L en N
draad voor een verbinding met
de DALI bus

2. I nbouw van de
drukknopinterface

4. N
 u is in plaats van een
schakelaar een
drukknopinterface
met vier aanraakpunten
beschikbaar.
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De DALI-LINK Bluetooth-app

Programmeren 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
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8 DALI-lichtgroepen
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Voordelen van een DALI-multiroom-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.

+

DALI

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

4 drukknopingangen

Oriëntatieverlichting

Lichtscènes

De activeerbare functie „Orïentatieverlichting“ 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

DALI-LINK Bluetooth-app
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DALI-LINK-voeding

DALI-LINK-multisensor PD11

DALI-LINK-voeding voor
DIN-rail montage

DALI-LINK-multisensors

DALI-LINK-multisensor PD4-GH speciaal
voor grote hoogten

DALI-LINK-multisensor PD4N met een
zeer groot detectiebereik

Mini DALI-LINK-multisensor
PICO-DALI-LINK
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Elegant en
onopvallend
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