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B.E.G.

The lighting control professionals

Außenleuchten

1975
De basis van het uitgebreide productaanbod
was de ontwikkeling en productie van noodverlichting. Kort daarna begon de vervaardiging van groepsvoedingen voor noodverlichtingsinstallaties. Ook nu nog heeft B.E.G.
noodverlichting in het assortiment, uiteraard volgens de nieuwste stand van de techniek met energiebesparende ledtechnologie.

Energie-efficiënte producten met
traditie
Al meer dan 40 jaar staat het in 1975
opgerichte familiebedrijf B.E.G., waarvan
de hoofdvestiging zich in Lindlar in de deelstaat Noordrijn-Westfalen bevindt, voor
kwaliteit en innovatie. Voor de medewerkers zijn tevreden klanten vanaf het begin
de hoogste prioriteit. Het B.E.G. productaanbod is onderverdeeld in vijf productlijnen
(LUXOMAT®, LUXOMATIC®, LUXOMAT®net,
SAFETYLUX® en CHRONOLUX®). B.E.G. biedt klanten een breed productassortiment,
maatwerkoplossingen, uitstekende kwaliteit en persoonlijke service.
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1986
Als één van de eerste ondernemingen in
Duitsland begon B.E.G. met de productie
van bewegingsmelders en automatische
verlichting. Sindsdien heeft B.E.G. verschillende generaties bewegingsmelders
vervaardigd, die in eerste instantie buiten
rond een gebouw werden ingezet en vooral
de veiligheid bevorderden.
Door de razendsnelle ontwikkelingen in
gebouwautomatisering en de daardoor
toenemende vraag naar intelligente bedieningssystemen, werd de productgroep
daglicht- en bewegingsafhankelijke aanwezigheidsdetectie steeds verder uitgebreid.
Kostenverlaging door energiebesparing en
bescherming van het milieu zijn vandaag
de dag, naast comfort, sterke argumenten
voor het toepassen van aanwezigheidsmelders.

Bedrijfsgeschiedenis

2017
Het voormalige hoofdkantoor wordt een
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum met
een lichtlaboratorium. Al geruime tijd ontwikkelt B.E.G. netwerkproducten (bijvoorbeeld DALI, LON, KNX). Dankzij het nieuwe
ontwikkelingscentrum is B.E.G. in staat om
snel te reageren op de veranderende eisen
in de markt.

2007
Op een terrein van bijna 4 hectare, werd
het huidige Europese distributie en logistiek centrum met aangrenzende faciliteiten
voor de productie en ontwikkeling in Lindlar
operationeel.

B.E.G. heeft wereldwijd in veel landen een
gestaag groeiend aantal vestigingen en
vertegenwoordigingen. In elke vestiging of
agentschap werkt goed opgeleid personeel
en bieden zij de beste ondersteuning in relatie tot domotica.

4 jaar later werd het logistieke centrum al
weer uitgebreid met enkele duizenden m² om
te kunnen voldoen aan de toenemende vraag.

2014
Het nieuwe hoofdkantoor werd naast
het productie en distributiecentrum gebouwd. Dit nieuwe gebouw is uitgerust
met moderne KNX bus technologie en
eigen B.E.G. KNX producten, wat resulteert in een belangrijke kostenreductie van
de exploitatiekosten. Deze producten zijn
ook gebruikt in een onderzoeksproject
van TH Köln (Universiteit voor toegepaste
wetenschappen).

LUXOMAT ® net
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DALI

DALI Compact
De op zichzelf staande oplossing (broadcast)
DALI Compact Broadcast: maximaal 50 DALI armaturen op
maximaal 3 DALI lijnen, voor maximaal 3 groepen

DALI Compact adresseerbaar: maximaal 64 DALI armaturen op
één DALI lijn, voor maximaal 4 groepen
DALI

DALI

LED ARMATUREN
met B.E.G. DALI EVSA

bv PD4-M-DAA4G-IB
Klaslokaalmelder

bv PD2-M-DALI/DSI-1C-IB
met afschakelrelais

Kenmerken

Functies

 „Alles-in-één“

master concept

 DALI

voedingsadapter en drukknopinterface zijn in de
melder geïntegreerd

 Op zichzelf staande oplossing (GBS-aansluiting via schakel-

contacten mogelijk)
 Ingebruikname
 Externe,

en onderhoud door installateur

deels verstelbare lichtsensoren

 Talrijke

instelmogelijkheden via afstandsbediening of de
smartphone-app van B.E.G.

 Aanwezigheidsafhankelijke en daglichtafhankelijke

schakeling en regeling
 Handmatig

instellingen met conventionele drukknoppen
beschikbaar

 Oriëntatieverlichting
 Soft
 IR

start

afstandsbesturing voor de eindgebruiker (mini)

 Afschakelfunctie

en HVAC aansluiting beschikbaar

DALI Compact Broadcast
DALI Compact Broadcast
 Groepering
 Keuze

voor DSI protocol mogelijk

 
Uitbreiding

van het detectiebereik met conventionele
slavetoestellen mogelijk

DALI Compact adresseerbaar
 Groepering van armaturen door middel van digitale

groeps-id-toewijzing
 Beheer

van korte adressen

 Uitbreiding

van het detectiebereik met speciale
DALI slavetoestellen mogelijk
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 Broadcast

controle

van armaturen door middel van vaste bedrading
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DALI Compact adresseerbaar
 Groepscontrole

(adresseerbaar)

 Multikanaalsregeling

met offset beschikbaar

Laad de gratis afstandsbesturingsapp !

DALI

DALI-LINK
Multiroom oplossing

DALI

LED ARMATUREN
met B.E.G. DALI EVSA

PBM-DALI-LINK4W-BLE
DALI-LINK
DRUKKNOPMODULE
MET BLUETOOTH

PS-DALI-LINK-iB
DALI-LINK
NETWERKDEEL

PD11-DALILINK-FLAT

PD4N-DALI-LINK
(drukknop niet
meegeleverd)

Kenmerken

Functies

 Modulair multimaster concept

zie DALI Compact en ...

 B.E.G.

 Scènebesturing

aanwezigheidsmelder, B.E.G. DALI voeding en
B.E.G. drukknopmodule zijn de 3 componenten voor een
multiroom regeling met DALI.

 Adresseerbaar,

groepscommunicatie

 Als

„starterset“ en losse componenten afzonderlijk
leverbaar

 Op

afstand te bedienen via Bluetooth-app

 Guided

Light

 Oriëntatieverlichting
 Soft-Start

PLUS

PLUS

 Ingebruikname

en onderhoud door installateur
(QR-codebeveiliging)

 Nagenoeg

onzichtbare aanwezigheidsdetectie dankzij de
zeer vlakke PD11

 Innovatieve

Bluetooth-technologie

 Uitbreidbaar naar DALI-SYS

Laad de gratis afstandsbesturingsapp !
STARTERSET-DALI-LINKSMALL-OFFICE
(Part no. 93840)

B.E.G. DALI LINK

LUXOMAT ® net
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DALI

DALI-SYS
De gebouwoplossing
DALI
LED LIGHT PANEL
met DALI driver /
DALI EVSA
DRUKKNOPMODULE

ViSTATION

RELAISMODULE

LAN/HTTP
ROUTER
met 4x USB

PD4N
PD4-GH-OB

Corridor lens
PD4N Typ A

PD4-C-OB

DALI VOEDING
met USB

 Een

netwerkoplossing, modulair multimaster concept

 Combineert

lichtmanagement, noodverlichtingsbeheer,
jaloeziebediening en HVAC-functies in één platform

 Decentrale

regeling met gedistribueerde intelligentie, om
een hoge bedrijfszekerheid te bieden

 Multisensoren

hebben geen voedingseenheid en vormen
master en slave in één toestel

 Visualisatie

en centrale functies mogelijk zonder
overkoepelende GBS

 GBS

aansluiting via BACnet mogelijk

 Ontwerp,

8

ingebruikname en onderhoud door B.E.G.
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NOODVERLICHTING
DIAMANT

PICO

PD11-FLAT

Kenmerken

LC-plus

Functies
zie DALI-LINK en ...
 Noodverlichtingsbeheer
 Jaloeziebediening
 Guided

Light PLUS

 Centrale functies:

e-mailberichtenservices,
kalenderfunctie, energiemonitoring

 ViSTATION

– weergave met gebruikersbeheer en virtuele
bedieningsterminals

 BACnet

interface

DALI-2

BMS
Gestandardiseerde multisensoren

DALI

cOntROLLER Van
WiLLEKEuRigE FaBRiKant
PD4-GH-OB

Indoor 180
LED ARMATUREN
met DALI EVSA
PICO

PD4N

PD2N

Corridor lens
PD4N Typ A

PD11-FLAT

Kenmerken

Functies

 DALI

stuureenheden ontwikkeld volgens IEC 62386 deel
101, 103, 303 en 304

 Verlichtingsregeling vindt

centraal plaats via compatibele
multimaster applicatiecontrollers van andere fabrikanten

 Bedrijfsspanning via

DALI bus

 Groot

assortiment multimaster sensoren voor de meest
uiteenlopende toepassingen

 Adresseerbaar en

inzetbaar volgens IEC 62386 deel 101,

103, 303 en 304
 Stuurt

indien nodig luxwaarden

 Stuurt

indien nodig informatie over bezetting voor
aanwezigheidsdetectie

 Geïntegreerde

nalooptijd (Hold Time) voor detectie van de
bezetting van de ruimte

 Heldere

ledindicatie voor snelle lokalisatie

 Pollingondersteuning

 Externe,

deels verstelbare lichtsensoren

 Verschillende

 Ingebruikname

en onderhoud door
systeemintegratiespecialist van de toegepaste
verlichtingsregelingsoplossing

methoden voor de lichtmeting via
geheugenbanken instelbaar (afhankelijk van uitvoering)

LUXOMAT ® net
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Ontwikkeling
en Productie

Professionele kwaliteitsborging met een duurtest-installatie,
een klimaatkamer, een EMC-laboratorium en een eigen
lichtlaboratorium

■

 et technisch team test de elektromagnetische straling
H
van de producten in het eigen EMC-laboratorium.
Hiermee zorgt B.E.G. ervoor dat de producten geen hoge
stralingsniveaus uitstralen en dat andere apparaten,
zoals smartphones, de betrouwbare prestaties van B.E.G.
producten niet beïnvloeden door straling.

■

 e B.E.G. kwaliteitstesters stellen de producten in de
D
klimaatkamer voor langere tijd bloot aan temperaturen
van -50 tot +50 graden. De temperatuurbestendigheid
van de producten wordt onder extreme omstandigheden
getest.

■	Ten slotte moet een B.E.G.-kwaliteitsproduct de impacten IP test doorstaan, waarbij de stabiliteit van de behuizing en de betrouwbaarheid van de afdichtingen in
detail worden onderzocht.

■	Door

deze complexe testprocedures zorgen de
veeleisende experts van B.E.G. ervoor dat hun producten
altijd voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het bedrijf.
U kunt erop vertrouwen!

Flexibiliteit bij de ontwikkeling van nieuwe producten

■	Voor de productie van prototypes maakt de B.E.G. CAD
afdeling gebruik van het 3D printproductieproces om
nauwkeurige en testbare objecten te ontwikkelen.

■	Driedimensionale

testmodellen worden laag voor laag
opgebouwd op basis van objecten die op de computer zijn
gemaakt volgens nauwkeurige specificaties.
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Hoogwaardige
meldertechnologie

Bewegingsmeldertechnologie

■	Armaturen

of spots met krachtige bewegingsmelders
zijn geoptimaliseerd voor tijdbesparende en eenvoudige
installatie. De melders zijn individueel instelbaar, zodat
het detectiebereik optimaal kan worden uitgelijnd, bijvoorbeeld om in de buitenruimte de perceelgrond, maar
niet de openbare weg te dekken.

■	Bewegingsmelders

zijn ontworpen om bewegende
warmtebronnen in hun detectiebereik betrouwbaar te
detecteren. Afhankelijk van de omgevingshelderheid
schakelen ze het licht automatisch in als er beweging
wordt gedetecteerd. Als er geen beweging meer wordt
gedetecteerd, schakelt de melder de verlichting na de ingestelde nalooptijd weer uit.

■	Dit

wordt mogelijk gemaakt door passieve infraroodtechnologie (PIR): het detectiegebied is door de bewegingsmelder in vele kleine deelgebieden verdeeld. Hierin
meet de melder bijvoorbeeld de warmtestraling van een
levend wezen. Als er door de beweging in meerdere deelbereiken temperatuurverschillen optreden, worden deze
door een in de bewegingsmelder geïntegreerde PIRsensor herkend. De sensor zelf zendt geen straling uit en
wordt daarom passief genoemd.

■	Als de vereisten veranderen, kunnen de instellingen op

elk gewenst moment worden aangepast. De instellingen
kunnen via de potentiometers, maar nog comfortabeler
met de B.E.G. afstandsbediening worden uitgevoerd.

■	B.E.G. wordt gekenmerkt door tientallen jaren ervaring in

de ontwikkeling van bewegingsmelders en automatische
verlichting, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo maken bijvoorbeeld armaturen en spots met bewegingsmeldertechnologie een perfecte combinatie van veiligheid,
comfort en energiebesparing mogelijk.

Biodynamische aanwezigheidsmeldertechnologie (HCL)

■	De bidirectionele aanwezigheidsmelder PD4-M-HCL met

geïntegreerde DALI regelaar en „Tunable White“ functie
voor „Human Centric Lighting“ stuurt verschillende armatuurgroepen afhankelijk van aanwezigheid en daglicht
aan en beschikt bovendien over een daglichtafhankelijke
regeling van helderheid en kleurtemperatuur met behulp
van een realtime-klok.

LUXOMAT ® net

11

9 AM
8 AM
7 AM

10 AM

11 AM

12 AM 1 PM

2 PM

3 PM

BIODYNAMIsch licht

In 2002 ontdekten wetenschappers een derde type fotoreceptor in het
netvlies van het oog, die niet in de eerste plaats wordt gebruikt voor
het gezichtsvermogen, maar zeer gevoelig reageert op licht met veel blauwe
componenten. Ze reguleren onder andere de hormoonproductie, die
essentieel is voor de menselijke „inwendige klok“. Dit nieuwe inzicht
maakt veel dingen begrijpelijk: het daglicht synchroniseert al duizenden jaren het bioritme van mensen die vaak buiten zijn.

Zonder daglicht komt echter het bioritme onder druk. Moderne mensen bevinden zich vooral in ruimtes die niet altijd door voldoende
daglicht worden overspoeld en meestal kunstmatig worden verlicht.
Daardoor ontbreekt de impuls van daglicht voor het bioritme vaak vele
uren van de dag, wat negatieve effecten kan hebben op het welzijn, de
concentratie en de gezondheid van mensen.

4 PM
5 PM
6 PM

HCL-verlichting, waarbij HCL staat voor „Human Centric Lighting“, is
een verlichtingssysteem waarin de mens centraal staat. Daarom moet
de verlichting volgens de laatste inzichten niet alleen goed statisch
licht leveren, maar ook rekening houden met de biodynamica, d.w.z.
het juiste licht op het juiste moment leveren.

In de praktijk wordt geprobeerd het daglicht zo goed mogelijk weer
te geven door de lichtkleur te veranderen en de lichtintensiteit aan
te passen. De armaturen moeten daarom dimbaar zijn en verschillende „witte tinten“, het zogenaamde „afstembare wit“ (Tunable White)
mogelijk maken. Zo kan tot op zekere hoogte daglicht in het gebouw
worden gebracht, ook als er om structurele redenen weinig of geen
echt daglicht beschikbaar is. De weergave van daglicht door verlichting
wordt „circadiane verlichting“ genoemd, waarbij “circa” staat voor
„rondom...“ en „dies“ voor „dag“. Het is nu de kunst om voor elk moment
van de dag de juiste kleurwaarde en het juiste verlichtingsniveau op te
slaan. Deze parameters veranderen afhankelijk van de lengtegraad, de
breedtegraad en het seizoen. De verlichting moet zo traploos mogelijk
zijn en niet zichtbaar voor de gebruiker - daglicht zet de norm.

Het afwisselen van de witte tint kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om een kalmerende sfeer te creëren door
warmwitte tinten. Een zogenaamde „lichtdouche“ kan worden gecreëerd om de concentratie te verhogen door een hogere lichtintensiteit en een sterkere blauwe component in het licht. De creativiteit is
hier bijna onbeperkt en in DIN SPEC 67600 zijn verschillende profielen
voor verschillende toepassingsscenario‘s gecombineerd.

Vele studies tonen aan dat biodynamische verlichting / HCL met lichtkleuren en verlichtingssterktes, aangepast aan de respectievelijke situatie, over het algemeen het welzijn, de prestaties en de gezondheid
verbetert.
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Biodynamische
verlichting

Omdat HCL meestal een minimaal verlichtingsniveau voorschrijft dat
tenminste tijdelijk hoger is dan de werkplekrichtlijn en daarmee het
energieverbruik van de verlichting verhoogt, is het des te belangrijker
om met aanwezigheidsmelders voor HCL-verlichting zoveel mogelijk energie te besparen. Het doel is niet alleen om dimbare „Tunable

White“-armaturen met variabele kleurwaarden te gebruiken, maar
ook om een intelligent lichtsturingssysteem te gebruiken dat het HCLsturingssysteem op een energiezuinige manier implementeert.
B.E.G. biedt met de PD4-M-HCL de ideale oplossing.

LED-paneelverlichting voor biodynamische verlichting

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

Aanwezigheidsmelder
voor biodynamische
verlichting
PD4-M-HCL

Ziekenhuizen

Kantoren

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.

Tegenwoordig werkt de meerderheid
van de mensen niet meer buiten,
maar binnen. Structurele maatregelen kunnen niet altijd garanderen dat
overal voldoende daglicht beschikbaar is. Met HCL verlichting kunt u dit
tekort compenseren en de werkplek
enorm upgraden.

Verpleeghuizen
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.

LUXOMAT ® net
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Plannerondersteuning

Service en informatie voor de adviseur / ontwerper

■	Voor verschillende eisen bieden wij de juiste oplossing.

Als u niet het juiste product vindt, bieden wij speciale
oplossingen op maat voor uw project. Door onze jarenlange ervaring en de uitstekende kwaliteit van onze producten zijn wij experts in intelligente gebouwautomatisering.

■	Op onze homepage vindt u de lichttechnische gegevens

van alle armaturen in LDT-formaat, die u kunt importeren
in lichtplanningsprogramma‘s zoals DIALUX of RELUX.

■	Wij

ondersteunen u in elke fase. Onze eigen
planningsafdeling stelt een vrijblijvend plan op voor de
juiste lichtsturing met specifieke inbouwplaatsen voor de
bewegings- en aanwezigheidsmelders.

■	Onze

verkopers zijn allen professioneel en worden
geregeld bijgeschoold. Zo heeft u altijd een competente
contactpersoon aan uw zijde, ook op uw terrein en op de
bouwplaats.

■	Ons

kantoorpersoneel is goed opgeleid en adviseert
u graag over alle aspecten van uw bestelling. Ook uw
contactpersoon beantwoordt graag uw vragen over de
producten.

■	Onze

producten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de
elektrogroothandel. Dankzij de jarenlange samenwerking,
kunnen de lokale medewerkers u meestal helpen met
vragen over B.E.G. producten.

Heeft u speciale wensen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen !
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Moderne lichtsturing met DALI
Compact oplossingen
DALI Compact oplossing voor
nagenoeg elke uitdaging
B.E.G. DALI Compact producten zijn
“stand-alone oplossingen” en werken volgens het single master principe. Dit betekent
dat alleen de aanwezigheidsmelder het
schakel/dimsignaal naar de armaturen
stuurt.
De B.E.G. DALI Compact aanwezigheidsmelders combineren alle componenten,
die nodig zijn voor een energiezuinige
verlichtingsbesturing, in één behuizing:
de DALI-voeding, de drukknopbediening,
het relais en de applicatieregelaar zijn
in de behuizing van de melder ondergebracht. Dankzij het broadcastproces en
de fabrieksinstellingen voor de ingestelde
lichtsterkte (500 lux) en de nalooptijd (10
minuten), kunnen de melders snel in gebruik
worden genomen. De B.E.G. DALI-portfolio
bevat aanwezigheidsmelders voor bijna
elke uitdaging: bijvoorbeeld met verschillende afmetingen van het detectiegebied,
met maximaal drie DALI-interfaces, met
een extra HVAC-kanaal en met speciale
lenzen voor gangen of voor hoogbouw
magazijntoepassingen. B.E.G. biedt ook
een aanwezigheidsmelder, die meerdere
groepen kan vormen via slechts één DALI-interface door de aangesloten armaturen
fysiek te adresseren.
Het bewaakte gebied kan goedkoop worden
uitgebreid met slave-apparaten.

IP

DALI
LUXOMAT ® net
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1 kanaal Broadcast

PD2-M-DALI/DSI

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD2-M-DALI/DSI-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92258

PD2-M-DALI/DSI-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92280

Afdeklamellen PD2-OB / PD4-OB

transparent

92260

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI

-

92094

IR-PD-DALI-E

-

92122

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

wit

92161

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie

4m
6m
10 m

Technische Gegevens

 Aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtrege-

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

IB= Ø 80 × 85 mm
OB= Ø 98 × 47 mm

ling

aan te sturen

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

of een dipswitch

 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 Oriëntatieverlichting functie
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend
79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IB= IP20 / Klasse II
OB= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting
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LUXOMAT®

1 kanaal Broadcast

PD4-M-DALI/DSI

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DALI/DSI-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92275

PD4-M-DALI/DSI-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92279

Muurhouder PD4-OB

wit

92441

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI

-

92094

IR-PD-DALI-LD

-

92652

IR-PD-DALI-E

-

92122

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

wit

92161

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik voor een

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

IB= Ø 97 × 103 mm
OB= Ø 98 × 63 mm

daglichtafhankelijke lichtregeling
aan te sturen

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

of een dipswitch

 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 Oriëntatieverlichting functie
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
IB= IP20 / Klasse II
OB= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting

LUXOMAT®
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1 kanaal Broadcast

PD4-M-DALI/DSI-C

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DALI/DSI-C-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92328

PD4-M-DALI/DSI-C-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92530

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI

-

92094

IR-PD-DALI-E

-

92122

IR-PD-DALI-LD

-

92652

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

wit

92161

m
2.5 0

2

3
m

m

5

1

Productinformatie

20 m
40 m

Technische Gegevens

 Aanwezigheidsmelder speciaal voor brede en lange gangen

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

IB= Ø 97 × 103 mm
OB= Ø 98 × 63 mm

en een daglichtafhankelijke lichtregeling
aan te sturen

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

of een dipswitch

 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

ca. 1 W
verticaal 360°
max. 40 m × 5 m dwars; max. 20 m × 3 m frontaal
250 m² / 2.5 m Montagehoogte
2.4 m / 2.6 m / 2.5 m

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

IB= IP20 / Klasse II
OB= IP20 / Klasse II

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

−25 °C tot +50 °C

drukknop

 Oriëntatieverlichting functie

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

Kanaal 1 (lichtsturing)

 Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

1 min – 30 min

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞

modus

max. 50 DALI / DSI EVSA‘s

10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting
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Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

LUXOMAT®

1 kanaal Broadcast

PD4-M-DALI/DSI-GH

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DALI/DSI-GH-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93015

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Muurhouder PD4-OB

wit

92441

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

14 m

16 m

30 m

19
m

Productinformatie

2
1

Technische Gegevens

 DALI-aanwezigheidsmelder speciaal voor grote hoogten

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor

Ø 101 × 76 mm

voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

aan te sturen

 Mastertoesteluitvoering

0.9 W
verticaal 360°
30 m × 19 m
707 m² / 14 m Montagehoogte

 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

5 m / 16 m / 14 m

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

−25 °C tot +50 °C

mogelijk

drukknop

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 Logische schakel- of besturingsuitgang
 Oriëntatieverlichting functie
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
 Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

IP54 / Klasse II
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2500 Lux
Gemengd licht meting

gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden
geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze
alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

LUXOMAT®
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1 kanaal Broadcast

PD9-M-DALI/DSI

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD9-M-DALI/DSI-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92920

Afdeklamellen Mini-Aanwezigheidsmelder PD9

transparent

32702

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI

-

92094

IR-PD-DALI-E

-

92122

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9

transparant

92958

IR-PD-DALI-LD

-

92652

Vierkant designraam PD9-IB

zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

92993

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie

4m
6m
10 m

Technische Gegevens

 Mini-aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

Sensorkop: Ø 45 × 28 mm, Vermogensdeel:
165 × 24 × 24 mm

lichtregeling

aan te sturen

 Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstands-

bediening

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

 Mastertoesteluitvoering
 Oriëntatieverlichting functie
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend
79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C

 Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een noodzake-

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

 Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond

Kanaal 1 (lichtsturing)

lijke afstandsbediening
(bij 34 mm Ø)

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
 Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde

plafonds en in armaturen

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

20

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

LUXOMAT®

45 cm
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting

1 kanaal Broadcast

PD9-M-DALI/DSI-GH

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD9-M-DALI/DSI-GH-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92938

Afdekking PD9-GH 1/2

wit

92952

Afdekking PD9-GH

wit

92953

IR-PD-DALI

-

92094

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI-LD

-

92652

IR-PD-DALI-E

-

92122

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Vierkant designraam PD9-IB

zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

92993
Dwars langs de
melder lopen

6m

1
3.50 m

Productinformatie

Technische Gegevens

 Mini-aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

Sensorkop: Ø 45 × 41 mm, Vermogensdeel:
165 × 24 × 24 mm

lichtregeling speciaal voor grote hoogten
aan te sturen

 Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstands-

bediening

 Oriëntatieverlichting functie
 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 3.5 m dwars
10 m² / 6 m Montagehoogte
5 m / 10 m / 6 m
IP20 / Klasse II

 Bij een montagehoogte van 5 meter is de lichtregeling nog

−25 °C tot +50 °C

 Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een noodzake-

45 cm

steeds functioneel !

lijke afstandsbediening

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

 Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond

(bij 34 mm Ø)

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting

 Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde

plafonds en in armaturen

 Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

LUXOMAT®
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2 kanalen DALI Broadcast

PD2-M-DALI/DSI-1C

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD2-M-DALI/DSI-1C-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92486

PD2-M-DALI/DSI-1C-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93033

Muurhouder PD4-OB

wit

92441

Afdeklamellen PD2-OB / PD4-OB

transparent

92260

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI-1C

-

92116

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie

Technische Gegevens
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

IB= Ø 80 × 85 mm
OB= Ø 102 × 58 mm

aan te sturen

 Een extra schakelkanaal voor één van de volgende twee

functies:
Cutoff (volledig uitschakelen van EVSA‘s om stand-by verliezen te vermijden)
of HVAC (voor energie-efficiënte regeling van verwarming,
airconditioning of ventilatiesystemen)

ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend
79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

IB= IP20 / Klasse II
OB= IP54 / Klasse II

 Oriëntatieverlichting functie

−25 °C tot +50 °C

 Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

of een dipswitch

LED-belastingen

 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
20 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (Toestelsturing of Lichtsturing)

 Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssys-

2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls

teem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4
modus

22

4m
6m
10 m

 Aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtrege-

ling

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

LUXOMAT®

Gemengd licht meting

2 kanalen DALI Broadcast

PD2-M-DALI/DSI-HVAC

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD2-M-DALI/DSI-HVAC-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92698

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI-1C

-

92116

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
 Aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtrege-

ling

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

aan te sturen

 Een extra potentiaalvrij schakelkanaal voor één van de vol-

gende twee functies.
Schakelfunctie voor het volledig uitschakelen van EVSA‘s (om
stand-by verliezen te vermijden) of
HVAC functie voor energie-efficiënte regeling van verwarming, airconditioning of ventilatiesystemen

 Alarmpuls: de melder schakelt pas als er gedurende 9 secon-

den minstens 3 bewegingen worden gedetecteerd

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

of een dipswitch

 Oriëntatieverlichting functie
 Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor

LED-belastingen

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

4m
6m
10 m

Technische Gegevens
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Ø 80 × 85 mm
ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend
79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
20 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞

 Mastertoesteluitvoering

10 – 2000 Lux

 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

Kanaal 2 (Toestelsturing of Lichtsturing potentiaalvrij)

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A; max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A

mogelijk

drukknop

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssys-

teem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met
wolfraam-voorloopcontact
5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

LUXOMAT®
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2 kanalen DALI Broadcast

PD4-M-DALI/DSI-1C

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DALI/DSI-1C-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92488

PD4-M-DALI/DSI-1C-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92489

Muurhouder PD4-OB

wit

92441

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI-1C

-

92116

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik voor een

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

IB= Ø 97 × 103 mm
OB= Ø 101 × 76 mm

daglichtafhankelijke lichtregeling
aan te sturen

 Een extra schakelkanaal voor één van de volgende twee

functies:
Cutoff (volledig uitschakelen van EVSA‘s om stand-by verliezen te vermijden)
of HVAC (voor energie-efficiënte regeling van verwarming,
airconditioning of ventilatiesystemen)

ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

IB= IP20 / Klasse II
OB= IP54 / Klasse II

 Oriëntatieverlichting functie

−25 °C tot +50 °C

 Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

of een dipswitch

LED-belastingen

 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssys-

teem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
20 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (Toestelsturing of Lichtsturing)
2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A; max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting
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Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

LUXOMAT®

2 kanalen DALI Broadcast

PD4-M-DALI/DSI-HVAC

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DALI/DSI-HVAC-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92699

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI-1C

-

92116

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0
1

Productinformatie
 Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik voor een

daglichtafhankelijke lichtregeling

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

aan te sturen

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

of een dipswitch

 Een extra potentiaalvrij schakelkanaal voor één van de vol-

gende twee functies.
Schakelfunctie voor het volledig uitschakelen van EVSA‘s (om
stand-by verliezen te vermijden) of
HVAC functie voor energie-efficiënte regeling van verwarming, airconditioning of ventilatiesystemen

 Alarmpuls: de melder schakelt pas als er gedurende 9 secon-

den minstens 3 bewegingen worden gedetecteerd

 Oriëntatieverlichting functie
 Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor

LED-belastingen

2

3

6.40 m
8m
24 m

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

Technische Gegevens
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Ø 97 × 103 mm
ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)
max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
1 min – 30 min
20 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞

 Mastertoesteluitvoering

10 – 2000 Lux

 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

Kanaal 2 (Toestelsturing of Lichtsturing potentiaalvrij)

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A; max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A

mogelijk

drukknop

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssys-

teem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met
wolfraam-voorloopcontact
5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting

 Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

LUXOMAT®

25

2 kanalen DALI Broadcast

PD4-M-DUO-DALI/DSI

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DUO-DALI/DSI-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92276

IR-PD-DALI-LD

-

92652

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD-DALI

-

92094

IR-PD-DALI-E

-

92122

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0
1

Productinformatie
 Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke lichtgroepen

voor een daglichtafhankelijke lichtregeling

 Eén gemeenschappelijke detectiezone
 Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensors bv. voor raam-

en gangzone

 2 DALI/DSI-interfaces om digitale dimbare EVSA‘s als groep

aan te sturen (twee groepen)

 Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening

of een dipswitch

 Mastertoesteluitvoering

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Ø 97 × 103 mm
ca. 1 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II

 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

−25 °C tot +50 °C

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

max. 25 DALI / DSI EVSA‘s op elk kanaal

mogelijk

drukknop

 Oriëntatieverlichting functie
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

26

2

3

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

LUXOMAT®

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

1 min – 30 min
20 % / 5 s – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting

3 kanalen DALI Broadcast

PD4-M-TRIO-DALI/DSI

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92750

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92755

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD4-TRIO-DALI

-

92104

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

wit

92467

Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

wit

92386

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 Aanwezigheidsmelder voor twee lichtgroepen voor een

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 Controle van maximaal 25 digitale EVSA‘s en besturingsmo-

OB= Ø 124 × 85 mm
IB= Ø 117 × 100 mm

daglichtafhankelijke lichtregeling

dules als groep voor DALI-interfaces 1 en 2 en maximaal 10
voor DALI-interface 3

 Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensors bv. voor raam-

en gangzone

 Eén gemeenschappelijke detectiezone
 Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstands-

bediening

 Mastertoesteluitvoering
 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

drukknop

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

ca. 2.2 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
OB= IP20 / Klasse II
IB= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

max. 25 DALI / DSI EVSA‘s op elk kanaal

 Oriëntatieverlichting functie

10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

Kanaal 3 (lichtsturing)
Schakelvermogen: up to 10 DALI / DSI EB
Kanaal 1 tot kanaal 3
1 min – 60 min
40 – 1200 Lux
Gemengd licht meting

LUXOMAT®
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3 kanalen DALI Broadcast

PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92751

PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92756

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

IR-PD4-TRIO-DALI

-

92104

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

wit

92467

Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

wit

92386

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke lichtgroepen

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 Eén potentiaal vrij kanaal voor toestelsturing (HVAC) of

OB= Ø 124 × 85 mm
IB= Ø 117 × 100 mm

voor een daglichtafhankelijke lichtregeling
lichtsturing

 Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensors bv. voor raam-

en gangzone

 Eén gemeenschappelijke detectiezone
 2 DALI/DSI-interfaces om digitale dimbare EVSA‘s als groep

aan te sturen (twee groepen)

 Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstands-

bediening

 Oriëntatieverlichting functie
 Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor

LED-belastingen

 Mastertoesteluitvoering

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

ca. 2 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
OB= IP20 / Klasse II
IB= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)

 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

max. 25 DALI / DSI EVSA‘s op elk kanaal

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

Kanaal 3 (Toestelsturing of Lichtsturing potentiaalvrij)

mogelijk

drukknop

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞
Schakelvermogen: 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. inschakelstroom (20 ms) = 165 A
max. inschakelstroom (200 µs) = 800 A
Contacttype: 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/
NO met wolfram-voorloopcontact
Kanaal 1 tot kanaal 3
1 min – 60 min
10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting
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3 kanalen DALI Broadcast

PD4-M-TRIO-2R-1D

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-TRIO-2R-1D-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92790

IR-PD4-TRIO-2R1D

-

92473

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0
1

Productinformatie
 Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik voor een

daglichtafhankelijke lichtregeling

 DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA‘s als groep

aan te sturen

 Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
 Eén potentiaal vrij kanaal voor toestelsturing (HVAC) of

lichtsturing

 Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensors bv. voor raam-

en gangzone

2

3

6.40 m
8m
24 m

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

Technische Gegevens
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Ø 117 × 100 mm
<1W
cirkelvormig 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m

 Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstands-

IP20 / Klasse II

 Mastertoesteluitvoering

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

 Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe

Kanaal 1 (lichtsturing)

bediening

drukknop

 Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is

mogelijk

 Oriëntatieverlichting functie
 Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

−25 °C tot +50 °C

max. 25 DALI / DSI EVSA‘s
15 s – 30 min
10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (Lichtsturing)
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0.5
1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
15 s – 30 min, halfautomatisch, volautomatisch (gelijk
aan kanaal 1)
Kanaal 3 (Toestelsturing of Lichtsturing potentiaalvrij)
Schakelvermogen: 700 W, cos φ = 1
350 VA, cos φ = 0,5
Contacttype: µ-contact potentiaalvrij maakcontact/NO
met wolfraam-voorloopcontact
Gemengd licht meting

LUXOMAT®
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Adresseerbaar

PD4-M-DAA4G

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-DAA4G-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92591

PD4-M-DAA4G-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92743

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

wit

92467

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

PD4-S-DAA4G-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92721

PD4-S-DAA4G-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92759

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 Flexibele DALI-oplossing speciaal voor vergaderzalen en

110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

 Uiterst gevoelige aanwezigheidsmelder die maximaal 64

OB= Ø 124 × 85 mm
IB= Ø 117 × 100 mm

klaslokalen

DALI-voorschakelapparaten kan adresseren en deze verdeeld
over maximaal 4 groepen kan aansturen

 Snelle ingebruikname met behulp van een Smartphone/Tab-

let App (Android, iOS) - geen PC-Tool benodigd

 3 Lichtzones:

A hoofdverlichting met constante lichtregeling verdeeld over
3 DALI groepen
B voor sfeer- of bordverlichting via aparte DALI-groep
C geïntegreerd schakelrelais met verschillende mogelijkheden

 Krachtig schakelrelais voor verschillende bedrijfsmodi,

bijvoorbeeld: een cutoff functie voor DALI voorschakelapparaten, HVAC installatie, schoolbordverlichting, sfeerverlichting,
etc.

 Handmatig schakelen of dimmen via conventionele drukknop-

pen is mogelijk.

 Uitbreiding van het detectiebereik met maximaal 4 PD4-S-

DAA4G Slave-melders is mogelijk

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met de B.E.G. IR-adapter of de BLE-IR-adapter en een smartphone of tablet (Android, iOS).

 Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssys-

teem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

ca. 0.4 W
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
OB= IP20 / Klasse II
IB= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
DALI sturing
max. 64 DALI / DSI EVSA‘s kan worden verdeeld in 3
DALI verlichtingsgroepen en sfeerverlichting of HVAC
sturing
1 min – 150 min (lichtzones)
10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
10 – 2000 Lux
Relais (NO, potentiaalvrij)
2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
5 s – 120 min (HVAC)
Gemengd licht meting
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Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

Adresseerbaar

PD4-S-DAA4G

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-S-DAA4G-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92721

PD4-S-DAA4G-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92759

Muurhouder PD4-OB

wit

92441

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 DALI-bus Slave-melder

22 V DC via de DALI Bus

 Voor uitbreiding van het detectiebereik van een Mastermelder

IB= Ø 98 × 96 mm
OB= Ø 103 × 76 mm

 Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een

verticaal 360°

PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde
lichtwaarde

 Automatische test mode via de Master aanwezigheidsmelder
 Plug&Play: geen programmering benodigd
 Eenvoudige montage
 Opbouw of inbouw uitvoering beschikbaar

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
IB= IP20 / Klasse II
OB= IP54 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Maximum 4 slaves op één master PD4-M-DAA4G
Pulstijden: 30 s (2 s in de test mode gedurende 3
minuten)

LUXOMAT®
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Adresseerbaar

PD4-M-HCL

Plafondaanwezigheidsmelders DALI
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-M-HCL-IB

wit, overeenkomstig RAL9010

93006

PD4-M-HCL-OB

wit, overeenkomstig RAL9010

93007

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

wit

92467

IR-Adapter voor Smartphones

zwart

92726

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

BLE-IR-Adapter

zwart

93067

PD4-S-DAA4G-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92721

PD4-S-DAA4G-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92759

m
2.5 0
1

Productinformatie
 Bi-directionele aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde

DALI-controller voor een energie-efficiënte en biodynamische
verlichtingssturing (Human Centric Lighting).

 Zeer gevoelige aanwezigheidsmelder met de mogelijkheid om

maximaal 64, volgens B.E.G. compatibele DALI-DT8 Tunable
White armaturen, te adresseren en in verschillende verlichtingsgroepen te sturen.

 De geïntegreerde real-time klok regelt automatisch de tempera-

tuurkleur en de helderheid, zodanig dat het menselijke circadiane
ritme wordt ondersteund.

 3 verlichting zones:

Zone A voor de hoofdverlichting met gesegmenteerde HCL controle via 3 groepen en een offset t.o.v. verlichtingsgroep 1,
Zone B voor bureau of accent verlichting via een aparte DALI
verlichtingsgroep en
Zone C voor bureau of accent verlichting via een geïntegreerd
relais.

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
IB= Ø 117 × 100 mm
OB= Ø 124 × 85 mm
ca. 0.3 W
cirkelvormig 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
IB= IP20 / Klasse II
OB= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
DALI sturing

 Pure Colour: Voor het meten van de actuele kleurtemperatuur-

max. 64 DALI EVSA‘s kan worden verdeeld in 3 DALI
verlichtingsgroepen en sfeerverlichting of HVAC sturing
, tunable white DT8 controller

 Handmatig schakelen of dimmen via conventionele drukknoppen

1 min – 150 min (lichtzones)

waarde van het daglicht is een buitenlichttemperatuursensor
verkrijgbaar als accessoires.
is mogelijk.

 Krachtig schakelrelais voor verschillende bedrijfsmodi, bijvoor-

beeld: een cutoff functie voor DALI voorschakelapparaten, HVAC
installatie, schoolbordverlichting, sfeerverlichting, etc.

 Snelle ingebruikname met behulp van een Smartphone/Tablet

App (Android, iOS) - geen PC-Tool benodigd

 Uitbreiding van het detectiebereik met maximaal 4 PD4-S-

DAA4G Slave-melders is mogelijk

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met

de B.E.G. IR-adapter of de BLE-IR-adapter en een smartphone of
tablet (Android, iOS).

 Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssysteem in

overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4
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Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

LUXOMAT®

10 – 2500 Lux
Relais (NO, potentiaalvrij)
2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
1x µ-contact, maakcontact/NO
5 s – 120 min (HVAC)

De intelligente en economische
multiroom oplossing – DALI-LINK
Eenvoudige en uitbreidbare DALI
verlichtingsregeling
Gebruiksvriendelijke automatisering kan
worden geïmplementeerd in de ruimte met
drie componenten, snel en gemakkelijk
geprogrameerd via Bluetooth vanaf elke
smartphone.
De DALI-LINK starterset bevat alle
componenten die u nodig heeft om de
verlichting van uw DALI armaturen te
automatiseren:
De supervlakke, krachtige PD11 multisensor
detecteert op betrouwbare wijze helderheid
en beweging in de ruimte en maakt zo een
intelligente lichtsturing mogelijk.
De innovatieve drukknopinterface wordt
niet alleen gebruikt voor het opheffen
van de automatische besturing maar
is tevens een Bluetooth-interface. Via
deze interface kan het systeem worden
bediend via smartphone of tablet.
De voeding maakt de werking van het
systeem mogelijk.

IP

DALI
LUXOMAT ® net
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Controle-apparaten

PD11-DALI-LINK-FLAT

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD11-DALI-LINK-FLAT-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93068

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

VZ-Adapter set / PD11

wit

92833

Afdekring PD11 Ø 52 mm

zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011

92537

Afdekring PD11 Ø 100 mm

wit mat, overeenkomstig RAL9011

92692

Vierkant designraam PD11-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92994

Opbouwsokkel (IP54) PD1N-VZ

wit

92121

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
 Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare

hoogte

 Voeding via de DALI-bus
 Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave
 Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

3m
6m
9m

Technische Gegevens
9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus
Ø 52 × 48 mm
Parametrering: PBM-DALI-LINK−4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
7 mA
0.1 W
verticaal 360°
max. Ø 9 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 3 m
zittend
64 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

 Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde

Aansluiting en kabel: voor draad met een massieve kern
0.5 – 2.5 mm²

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
plafonds

 Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in arma-

turen

 Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton

ook mogelijk
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Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

LUXOMAT®net

1 s – 120 min
5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
10 – 2500 Lux

Controle-apparaten

PD4N-DALI-LINK

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4N-DALI-LINK

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93377

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

wit

93307

Corridor lens PD4N type A

transparant

93073

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

Technische Gegevens

 DALI multisensor met een zeer groot detectiebereik

9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

Ø 106 × 68 mm

 Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Parametrering: PBM-DALI-LINK−4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)

verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave
 Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

7 mA
verticaal 360°
max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend
450 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 10 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
1 s – 120 min
5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
10 – 2500 Lux

LUXOMAT®net
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Controle-apparaten

PICO-DALI-LINK

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PICO-DALI-LINK-IB

wit, overeenkomstig RAL9010

93908

IR-PD-DALI-Mini

-

92112

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
 Mini DALI multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte voor

bijvoorbeeld installatie in verlichtingsarmaturen

 Voeding via de DALI-bus
 Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave
 Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
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Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

4m
6m
10 m

Technische Gegevens
9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus
Ø 33 × 27 mm
Parametrering: PBM-DALI-LINK−4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
7 mA
verticaal 360°
max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend
79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux

Controle-apparaten

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

transparant

92732

Productinformatie
 DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en een geïnte-

greerde Bluetooth-gateway voor verborgen montage achter
inbouwschakelaars.

 Parameter-instellingen DALI-LINK verlichtingssturing via Blu-

etooth met een smartphone en de B.E.G. BLE app. DALI-LINK

 4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele druk-

knoppen

 Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus
 Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Technische Gegevens
16 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus
38 × 38 × 14 mm
Parametrering: Smartphones met DALI-LINK App
(iOS / Android)
7 mA
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Polycarbonaat
max. 50 cm
1 min – 150 min (alleen in trappenhuismodus)

LUXOMAT®net
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Controle-apparaten

PBM-DALI-LINK-4W

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PBM-DALI-LINK-4W

wit

93396

Productinformatie

10 – 22 V via de DALI Bus

 4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele druk-

38 × 38 × 12 mm

 Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus

Parametrering: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE
App

 Geïntegreerde LED voor lokalisatie van gedemonteerde

7 mA

knoppen

producten

 Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie
 DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met

basisfuncties

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
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Technische Gegevens

 Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

LUXOMAT®net

−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
50 cm
1 min – 150 min (alleen in trappenhuismodus)

Controle-apparaten

PD4-DALI-LINK-GH

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-DALI-LINK-GH-OB

wit mat

93845

PS-DALI-LINK-IB

wit

92846

PS-DALI-LINK-USB-REG

wit

93189

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

transparant

92732

14 m

16 m

30 m

19
m

Productinformatie

2
1

Technische Gegevens

 DALI-multisensor speciaal voor grote hoogten

16 V DC via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

Ø 101 × 76 mm

 Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor

7 mA

voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

inbedrijfstelling

 Multimaster apparaat

verticaal 360°
30 m × 19 m
707 m² / 14 m Montagehoogte
5 m / 16 m / 14 m

 Logische schakel- of besturingsuitgang

IP54 / Klasse II

 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

−25 °C tot +50 °C

PLUS

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

1 s – 120 min

 Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞

verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

10 – 2500 Lux

 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

 Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden

gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden
geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze
alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren

LUXOMAT®net
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Systeemapparaten

PS-DALI-LINK-IB

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PS-DALI-LINK-IB

wit

92846

Productinformatie
 DALI voeding voor de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK oplos-

sing, verlichtingssturing over meerdere ruimtes, voor inbouw
in een verlaagd plafond.

 Parameter-instellingen DALI-LINK verlichtingssturing via Blu-

etooth met een smartphone en de B.E.G. BLE app. DALI-LINK

 Er kunnen maximaal 25 DALI-armaturen en 6 DALI-LINK-

besturingsunits (multisensoren of drukknopinterfaces) op de
voeding worden aangesloten.

 Het is mogelijk om één tweede DALI-LINK voedingseenheid

parallel aan te sluiten, waardoor het aantal DALI-deelnemers
kan worden verdubbeld (50 DALI armaturen / 12 DALI-LINKbesturingsunits).

 Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluit detectie
 Geïntegreerde LED voor visualisatie van operationele infor-

matie

 DALI-2 gecertificeerd product
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Technische Gegevens
110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
240 × 26 × 26 mm
DALI – typisch 16 V DC
3.3 W
IP20 / Klasse II
−5 °C tot +45 °C
Polycarbonaat + ABS mengsel
Aansluiting en kabel: voor draad met een massieve kern
0.25 – 2.5 mm²
100 mA
120 mA

Systeemapparaten

PS-DALI-LINK-USB-REG

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PS-DALI-LINK-USB-REG

wit

93189

Productinformatie

Technische Gegevens

 DALI-LINK-voeding voor DIN-rail montage

230 V AC −15%/+10% 50 / 60 Hz

 Er kunnen bijvoorbeeld 45 DALI-armaturen en 10 DALI-LINK-

(4 TE) 90 × 72 × 64 mm

besturingsapparaten (multisensoren of drukknopinterfaces)
op de voeding worden aangesloten.

 Geïntegreerde USB-interface dient om de netwerkbare BEG

LUXOMAT ® net DALI-SYS lichtbeheeroplossing uit te breiden

 Geïntegreerde LED‘s voor het weergeven van informatie over

de werking

 Parameter-instellingen DALI-LINK verlichtingssturingssys-

teem via Bluetooth met een smartphone en de gratis B.E.G.
BLE DALI-LINK app.

Parametrering: met Software update functieknop, B.E.G.
PC Tools
16 V DC
6W
IP20 / Klasse II
+5 °C tot +45 °C
Polyamide, UV-bestendig
Aansluiting en kabel: USB
210 mA

LUXOMAT®net
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Bluetooth-App

SW-DALI-LINK-BLE-APP

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving
SW-DALI-LINK-BLE-APP

Productinformatie
 Smartphone App voor inbedrijfstelling en/of bediening van

het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK multi-room verlichtingssturingssysteem

 2 software versies één voor iOS en één voor Android
 Gratis beschikbaar in de App Store Apple or Android (zoek

„B.E.G. DALI-LINK“)

 App maakt gebruik van Bluetooth technologie
 Via QR-code autorisatie voor het inbedrijfstellingsproces
 Er kunnen maximaal 16 scènes worden aangemaakt en

bewerkt

 Snelle lokalisatie van DALI-deelnemers via de groepering

assistent

 Ondersteunt adressering en programmering van B.E.G. DALI-

LINK multisensoren, B.E.G. DALI-LINK drukknopmodules,
B.E.G. DALI-LINK relaismodules en geschikte DALI apparaten
van andere fabrikanten

 Alle apparaat parameters kunnen worden opgeslagen en naar

andere apparaten worden overgebracht

 Meertalige gebruikersinterface
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Kleur

Code
92847

Technische Gegevens
Android >= V4.1 / iOS >= 11.2.6

Starterset

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840

PS-DALI-LINK-IB

wit

92846

PD11-DALI-LINK-FLAT-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93068

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

transparant

92732

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie

3m
6m
9m

Technische Gegevens

 DALI-LINK een oplossing voor meerdere kamers – starterset

110 – 277 V AC

 DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en een geïnte-

PS-DALI-LINK-IB, PBM-DALI-LINK−4W-BLE, PD11-DALILINK-FLAT

greerde Bluetooth-gateway voor verborgen montage achter
inbouwschakelaars.

 Zeer vlakke, adresseerbare DALI Multisensor met een

zichtbare montagehoogte van slechts 0,85 mm en met een
geïntegreerde DALI applicatiecontroller.

 DALI voeding voor de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK oplos-

sing, verlichtingssturing over meerdere ruimtes, voor inbouw
in een verlaagd plafond.

LUXOMAT®net
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Bedieningsapparaten

RM-DALI-LINK-1C-REG

DALI-LINK
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

RM-DALI-LINK-1C-REG

wit

93807

Productinformatie
 DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op

DIN-rail

 Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroom-

vermogen

 Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedri-

jfsmodi

 Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm
 DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met

basisfuncties

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Technische Gegevens
9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus
(1 TE) 85 × 18 × 63 mm
Parametrering: PBM-DALI-LINK−4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
10 mA
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Relais
3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0.5
µ-contact, maakcontact/NO
1 min – 150 min (alleen in cut-off- en HVAC-modus)
1 min – 150 min (alleen in HVAC-modus)
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DALI-SYS – Intelligente
lichtsturing en meer
DALI netwerk oplossing - modulair
multimaster concept
DALI-SYS is een innovatief bussysteem
voor lichtregeling op basis van DALI, in
flexibiliteit en functionaliteit vergelijkbaar
met KNX. Het combineert armatuuren noodarmatuurbeheer, visualisatie,
jaloeziesturing en HVAC-functies op
één platform. Ons grote assortiment
DALI-SYS aanwezigheidsmelders biedt
de juiste melder voor toepassingen
in alle soorten gebouwen, van één
kamer
tot
hoogbouwmagazijnen.
DALI-SYS staat open voor andere
gebouwautomatiseringssystemen
via
BACnet/IP.
De verdeelde intelligentie. Terwijl andere
systemen vaak eenvoudige sensoren
gebruiken, die meer controllers nodig
hebben, kunnen de B.E.G. multimaster
sensoren DALI armaturen en actuatoren
aansturen, dankzij hun eigen intelligentie.
De gedecentraliseerde controle van
DALI-SYS verbetert de stabiliteit van het
systeem en vereenvoudigt de configuratie
aanzienlijk. De geïntegreerde toegang op
afstand maakt kostenefficiënt onderhoud
mogelijk en indien nodig, kunnen nieuwe
functies worden geïmplementeerd door
middel van software updates.
De projectafdeling van B.E.G. en haar
ervaren DALI-SYS integratiedienst bieden
hulp en ondersteuning vanaf het allereerste
idee, via het planningsproces tot en met de
inbedrijfstelling en uiteindelijke oplevering
ter plaatse.

IP

DALI
LUXOMAT ® net
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Controle-apparaten

LC-plus-DALI-SYS 280

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

LC-plus-DALI-SYS 280

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93308

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

wit

92467

m
2.50

1

20 m

Technische Gegevens

 DALI Multi-sensor met een groot detectiebereik voor wand-

of buitenhoekmontage

10 – 22 V DC via de DALI Bus
110 × 68 × 78 mm

 Voeding via de DALI-bus
 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

Parametrering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
7 mA
horizontaal 280°
max. 16 m dwars; max. 9 m frontaal
391 m² / 2.5 m Montagehoogte

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

2 m / 3 m / 2.5 m

 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

IP54 / Klasse II

PLUS

−25 °C tot +50 °C

 DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met

basisfuncties

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT net DALI-SYS
®
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m

m

Productinformatie

2

16

9

280°

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
1s–2h
5 – 100 % / 1 s – 120 min
10 – 2500 Lux

Controle-apparaten

PD2N-DALI-SYS

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD2N-DALI-SYS-VZ

wit

93368

PD2N-DALI-SYS-IB

wit

93369

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

wit

93307

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie

4m
6m
10 m

Technische Gegevens

 DALI Multi-sensor

10 – 22 V DC via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

Ø 106 × 42 mm
Ø 83 × 55 mm

 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

inbedrijfstelling

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

Parametrering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
7 mA
verticaal 360°

 Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

79 m² / 2.5 m Montagehoogte

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
1 s – 120 min
5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
10 – 2500 Lux

LUXOMAT®net
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Controle-apparaten

PD4N-DALI-SYS

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4N-DALI-SYS

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93340

Corridor lens PD4N type A

transparant

93073

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

wit

93307

m
2.5 0
1

Productinformatie

6.40 m
8m
24 m

Technische Gegevens

 DALI Multi-sensor met een zeer groot detectiebereik

10 – 22 V DC via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

Ø 106 × 68 mm

 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

Parametrering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALISYS PC-Tools

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

7 mA

DALI-SYS

inbedrijfstelling

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave

verticaal 360°

 Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend

 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

450 m² / 2.5 m Montagehoogte

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
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2

3

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

2 m / 10 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
1 s – 120 min
5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞

 Geschikt voor opbouw of inbouw montage

10 – 2500 Lux

 Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Gemengd licht meting

LUXOMAT®net

Controle-apparaten

PD4-DALI-SYS-GH

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-DALI-SYS-GH-OB

wit mat

93345

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

14 m

16 m

30 m

19
m

Productinformatie

2

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

1

Technische Gegevens

 DALI-multisensor speciaal voor grote hoogten

10 – 22 V DC via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

Ø 101 × 76 mm

 Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor

Parametrering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.

 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

7 mA
verticaal 360°
30 m × 19 m

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

707 m² / 14 m Montagehoogte

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave

IP54 / Klasse II

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

−25 °C tot +50 °C

 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

inbedrijfstelling

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT net DALI-SYS
®

5 m / 16 m / 14 m

1 s – 120 min
5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
10 – 2500 Lux

 Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
 Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden

gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden
geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze
alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren

LUXOMAT®net
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Controle-apparaten

PICO-DALI-SYS

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PICO-DALI-SYS-IB

wit

93909

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
bijvoorbeeld installatie in verlichtingsarmaturen

 Voeding via de DALI-bus
 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT net DALI-SYS
®

LUXOMAT®net

4m
6m
10 m

Technische Gegevens

 Mini DALI multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte voor

50

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

10 – 22 V DC via de DALI Bus
Ø 33 × 27 mm
Parametrering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALISYS PC-Tools
7 mA
verticaal 360°
max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend
79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
5 – 2500 Lux

Controle-apparaten

PD11-DALI-SYS-FLAT

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD11-DALI-SYS-FLAT-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92731

VZ-Adapter set / PD11

wit

92833

Afdekring PD11 Ø 52 mm

zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011

92537

Afdekring PD11 Ø 100 mm

wit mat, overeenkomstig RAL9011

92692

Vierkant designraam PD11-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92994

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
 Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare

hoogte

 Voeding via de DALI-bus
 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

 Multimaster uitvoering, instelbaar als Master of Slave
 Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar

modus

 Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
 Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting

PLUS

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

3m
6m
9m

Technische Gegevens
10 – 22 V DC via de DALI Bus
Ø 52 × 48 mm
Parametrering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
7 mA
verticaal 360°
max. Ø 9 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 3 m
zittend
64 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II

 Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

−25 °C tot +50 °C

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

 Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde

plafonds

 Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in arma-

1 s – 120 min
5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
10 – 2500 Lux

turen

 Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton

ook mogelijk

LUXOMAT®net
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Controle-apparaten

PBM-DALI-SYS-4W

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PBM-DALI-SYS-4W

wit

92842

Productinformatie

10 – 22 V DC via de DALI Bus

 4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele druk-

38 × 38 × 12 mm

 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

Parametrering: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE
App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

knoppen

DALI-SYS

 Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus
 Geïntegreerde LED voor lokalisatie van gedemonteerde

producten

 Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie
 DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met

basisfuncties

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
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Technische Gegevens

 Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

LUXOMAT®net

7 mA
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
max. 50 cm
1 min – 150 min (alleen in trappenhuismodus)

Systeemapparaten

ROUTER-DALI-SYS-REG

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

ROUTER-DALI-SYS-REG

wit

92850

Productinformatie
 DALI router met geïntegreerde webserver voor DIN-rail

montage

 1 tot 4 DALI lijnen (via USB en B.E.G. LUXOMAT®net PS-DALI-

SYS-USB-REG)

 Tot 100 DALI-routers per LAN --> maximaal 400 onderling

verbonden DALI-lijnen.

 Centraal beheer van parameters, adressen, groepen en

scènes van alle DALI-apparaten in het netwerk

 Biodynamische verlichtingssturing HCL (Human Centric Ligh-

ting) in combinatie met DALI-SYS multisensoren en geschikte
DALI armaturen (NTP-service via LAN of WAN is hiervoor
vereist).

Technische Gegevens
5 V DC
(4 TE) 90 × 72 × 64 mm
Parametrering: via web-applicatie in de B.E.G. DALI
router
max. 5 W
IP20 / Klasse II
0 °C tot +45 °C
Polyamide, UV-bestendig
Aansluiting en kabel: USB

 Uitgebreide GUIDED LICHT PLUS functie (over alle DALI lijnen)
 Event-routing functie om over verschillende DALI-lijnen te

kunnen communiceren.

 DALI-noodverlichtingsmanager
 Update Manager, voor het updaten van de router firmware

via LAN/WAN

 Bedienbaar via een compatible webbrowser vanaf elk bestu-

ringsapparaat (smartphone, tablet, PC)

 Analyse- en diagnose-instrumenten voor probleemoplossing
 Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor

montage op DIN-rail (1HP)

LUXOMAT®net
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Systeemapparaten

PS-DALI-SYS-USB-REG

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PS-DALI-SYS-USB-REG

wit

92843

Productinformatie
 DALI-voeding met een geïntegreerde USB-interface voor

DIN-rail montage

 Als standalone oplossing of voor een naadloze integratie in

B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

 Geïntegreerde applicatiecontroller om maximaal 64 DALI-

deelnemers te adresseren

 Updatefunctie via een geïntegreerde drukknop en de USB-

interface

Technische Gegevens
230 V AC −15%/+10% 50 / 60 Hz
(4 TE) 90 × 72 × 64 mm
Parametrering: Software update functieknop, B.E.G. PC
Tools
16 V DC
6W
IP20 / Klasse II

 Geïntegreerde LED‘s voor het weergeven van informatie over

+5 °C tot +45 °C

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

Aansluiting en kabel: 0,2 ... 4,0 mm² stug
0,25 ... 2,5 mm² soepele kern (met of zonder adereindhuls), USB

de werking

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Polyamide, UV-bestendig

210 mA
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LUXOMAT®net

Systeemapparaten

ViSTATION-DALI-SYS-REG

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

ViSTATION-DALI-SYS-REG

grijs

93023

Productinformatie
 ViStation, de visualisatie en remote server voor het B.E.G.

LUXOMAT®net DALI-SYS lichtmanagement systeem.

 4TE kunststof DIN rail behuizing
 1 Ethernet/LAN-verbinding
 2D plattegrond met klant specifieke gegevens (er is spraken

van extra kosten voor het grafisch ontwerp)

 Voor maximaal 100 DALI-SYS-routers per LAN

Technische Gegevens
5 V DC
(4 TE) 90 × 72 × 64 mm
max. 5 W
IP20 / Klasse II
0 °C tot +45 °C
Polyamide, UV-bestendig

 Centrale visualisatie van licht-, aanwezigheids- en storings-

gegevens

 Handmatige besturing van individuele lichtzones is mogelijk
 Handmatige besturing via scènefunctie is mogelijk
 Gebruikers- en rechtenbeheer voor individuele controle van

bepaalde ruimtes

 Bedienbaar via een compatible webbrowser vanaf elk bestu-

ringsapparaat (smartphone, tablet, PC)

 Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor

montage op DIN-rail (1HP)

 Voor geconfigureerd voor de installateur met alle rechten
 Toegang voor gebruikersbeheer vooraf geconfigureerd
 Weektijdklok (externe NTP-service noodzakelijk)
 Jaartijdklok, zal de week timer voor specifieke dagen over-

schrijven (externe NTP-service noodzakelijk)

 Astroprogramma, bijvoorbeeld voor evenementen bij zonsop-

gang of zonsondergang (externe NTP-service noodzakelijk)

 Status rapport tonen, bijvoorbeeld voor de status van alle

DALI-armaturen

 Regelmatig versturen van een status report via e-mail

(externe SMTP-server noodzakelijk)

LUXOMAT®net
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Bedieningsapparaten

RM-DALI-SYS-1C-REGViSTATION-DALI-SYS-REG

DALI-SYS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

RM-DALI-SYS-1C-REG

wit

92849

Productinformatie
 DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op

DIN-rail

 Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroom-

vermogen

 Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

 Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedri-

jfsmodi

 Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm

Technische Gegevens
10 – 22 V DC via de DALI Bus
(1 TE) 85 × 18 × 63 mm
Parametrering: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE
App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
10 mA
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

 DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met

Relais

 De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd

µ-contact, maakcontact/NO

basisfuncties

met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0.5
1 min – 150 min (alleen in cut-off- en HVAC-modus)
1 min – 150 min (alleen in HVAC-modus)
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LUXOMAT®net

BMS multisensoren voor
gebruik in lichtregelsystemen

Multifunctioneel lichtregeling
De BMS multisensoren bieden het voordeel ten opzichte van de standaard 24V
multisensoren, dat de 2-draads DALI bus,
die vaak al bestaat voor de verlichting,
kan worden gebruikt.
De nieuwe DALI standaard biedt de mogelijkheid om sensorinformatie, zoals
beweging, bezettingsgraad en lichtwaarden, te verzenden zonder polling in de
multimaster modus.
Deze informatie is gestandaardiseerd,
zodat B.E.G.‘s BMS multisensoren kunnen worden gebruikt met alle voor multimaster geschikte applicatieregelaars,
die multisensoren volgens IEC 62386 deel
101, 103, 303 en 304 ondersteunen.
Uitgerust met moderne digitale passieve
Infraroodsensoren, bieden de multisensoren een uitstekende detectiekwaliteit
voor beweging en bezetting. De verschillende multisensoren, bijvoorbeeld
de kleine minisensor „PICO“ met een inbouwdiepte van slechts 11 mm, de supervlakke PD11 of de grote hoogte melder
PD4-BMS-GH: voor bijna elke toepassing
is er een geschikte melder.
Lichtmeting met de externe lichtsensor van
B.E.G. is zeer betrouwbaar en met de PD4BMS-GH is een constante lichtregeling mogelijk tot een montagehoogte van 16 m.

IP

DALI
LUXOMAT ® net
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Multisensor

PD2N-BMS

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD2N-BMS-IB

wit

93329

PD2N-BMS-VZ

wit

93337

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

wit

93307

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

4m
6m
10 m

Technische Gegevens

 DALI Multi-sensor met een groot detectiebereik

9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

IB= Ø 83 × 55 mm
VZ= Ø 106 × 42 mm

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

inbedrijfstelling

 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103
 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304
7 mA

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

verticaal 360°

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend

op de DALI-bus.

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor
 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IB= IP20 / Klasse II
VZ= IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux
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Multisensor

PD4N-BMS

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4N-BMS

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93311

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

wit

93307

Corridor lens PD4N type A

transparant

93073

m
2.5 0
1

Productinformatie

2

3

6.40 m
8m
24 m

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

Technische Gegevens

 DALI Multi-sensor met een groot detectiebereik

9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

Ø 106 × 68 mm

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige
 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304

 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

7 mA

inbedrijfstelling

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

verticaal 360°

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

max. Ø 24 m dwars; max. Ø 8 m frontaal; max. Ø 6.4 m
zittend

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

450 m² / 2.5 m Montagehoogte

op de DALI-bus.

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor
 Geschikt voor opbouw of inbouw montage
 Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar
 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

2 m / 10 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux

LUXOMAT ® net
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Multisensor

PD4-BMS-C

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-BMS-C-IB

wit

93332

PD4-BMS-C-OB

wit

93357

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

wit

92199

Muurhouder PD4-OB

wit

92441

m
2.5 0

2

3
m

m

5

1

Productinformatie

20 m
40 m

Technische Gegevens

 DALI multisensor met een extra groot detectiebereik met spe-

9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus

 Opbouw of inbouw uitvoering beschikbaar

IB= Ø 98 × 96 mm
OB= Ø 103 × 76 mm

ciale lens voor lange gangen

 Voeding via de DALI-bus
 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304

 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

7 mA

 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

verticaal 360°

inbedrijfstelling

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

op de DALI-bus.

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Gemengd lichtmeting door middel van een externe lichtsensor
 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
 Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

60

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

LUXOMAT ® net

max. 40 m × 5 m dwars; max. 20 m × 3 m frontaal
250 m² / 2.5 m Montagehoogte
2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
IB= IP20 / Klasse II
OB= IP54 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux

Multisensor

PD4-BMS-GH

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD4-BMS-GH-OB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93025

14 m

16 m

30 m

19
m

Productinformatie

2

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

1

Technische Gegevens

 DALI-multisensor speciaal voor grote hoogten

9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus

 Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor

Ø 101 × 76 mm

 Voeding via de DALI-bus

Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304

 Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige

7 mA

voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.

inbedrijfstelling

 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103
 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

op de DALI-bus.

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Gemengd lichtmeting door middel van een externe lichtsensor

verticaal 360°
30 m × 19 m
707 m² / 14 m Montagehoogte
5 m / 16 m / 14 m
IP54 / Klasse II
−25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux

 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
 Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
 Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden

gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden
geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze
alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren

LUXOMAT ® net
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Multisensor

PICO-BMS

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PICO-BMS-IB

wit

93924

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
 Mini DALI multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte voor

bijvoorbeeld installatie in verlichtingsarmaturen

 Voeding via de DALI-bus
 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103
 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

4m
6m
10 m

Technische Gegevens
9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus
Ø 33 × 27 mm
Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304
7 mA

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

verticaal 360°

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

max. Ø 10 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 4 m
zittend

op de DALI-bus.

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

79 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux
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Multisensor

PD11-BMS-FLAT

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

PD11-BMS-FLAT-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93330

VZ-Adapter set / PD11

wit

92833

Afdekring PD11 Ø 52 mm

zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011

92537

Afdekring PD11 Ø 100 mm

wit mat, overeenkomstig RAL9011

92692

Vierkant designraam PD11-IB

wit mat, overeenkomstig RAL9010

92994

m
2.5 0

2

3
1

Productinformatie
 Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare

hoogte

 Voeding via de DALI-bus
 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103
 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen
Zittende activiteit

3m
6m
9m

Technische Gegevens
9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus
Ø 52 × 48 mm
Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304
7 mA

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

verticaal 360°

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

max. Ø 9 m dwars; max. Ø 6 m frontaal; max. Ø 3 m
zittend

op de DALI-bus.

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde

plafonds

64 m² / 2.5 m Montagehoogte
2 m / 5 m / 2.5 m
IP20 / Klasse II

 Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in arma-

−25 °C tot +50 °C

 Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton

10 – 2500 Lux

turen

ook mogelijk

Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

LUXOMAT ® net
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Multisensor

Indoor 180-BMS

BMS
Product en accesoires
Omschrijving

Kleur

Code

Indoor 180-BMS zonder afdekraam

wit mat, overeenkomstig RAL9010

93397

Opbouwsokkel Indoor 180

zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

92141
Dwars langs de
melder lopen
Frontaal naar de
melder lopen

Productinformatie

9.5 – 22.5 V DC (typisch 16 V) via de DALI Bus

 Voeding via de DALI-bus

70 × 70 × 61 mm

 DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103
 Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging

Parametrering: via de DALI-Bus met een applicatie die
DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386,
parts 101, 103, 303 and 304

 Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304

7 mA

volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.
op de DALI-bus.

 Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster

applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

 Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
 Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
 Voor combinatie met afdeklamellen (afmeting binnen afdek-

king 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

 Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekpla-

ten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van
verschillende fabrikanten

 BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere

afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten
beschikbaar

 Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in

verschillende kleuren

64

Technische Gegevens

 DALI multisensor speciaal voor inbouw in de wand.
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ca. 0.5 W
horizontaal 180°
max. 10 m dwars; max. 3 m frontaal
157 m² / 1.1 m Montagehoogte
1 m / 2.2 m / 1.1 m
IP20 / Klasse II
−25 °C tot +55 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
10 – 2500 Lux
Gemengd licht meting

Schema‘s voor
elektriciens en adviseurs

Handige en veilige planning met B.E.G.
Het kiezen van de juiste aanwezigheidsmelder of multisensor voor elke ruimte
van het project, is niet altijd eenvoudig,
door de diversiteit en de speciale functies
van de melders. Als specialist biedt B.E.G.
melders voor bijna elke eis. Wij helpen u
graag bij de selectie en de planning.
Op de volgende pagina’s hebben wij tips samengesteld over de optimale inbouwplaats,
het correct schakelen en de juiste instelling
van onze melders, evenals planningsvoorbeelden voor verschillende projecten. Hier
kunt u snel zien welke melders het meest
geschikt zijn voor welke situaties.
Maak bovendien gebruik van de ervaring
van B.E.G. voor een succesvolle planning
en vlotte inzet van B.E.G.-melders. Onze
buitendienstmedewerkers adviseren u
direct ter plaatse.
Indien u dat wenst, kunnen onze specialisten uw CAD plan gebruiken om de optimale verdeling van onze bewegings- en
aanwezigheidsmelders te plannen. Stuur
ons gewoon uw plannen per e-mail. Wij
zorgen voor de rest, natuurlijk gratis.
U kunt op ons rekenen: ook na de aankoop zijn wij er om u te adviseren, tot de
voltooiing van uw project.

IP

DALI
LUXOMAT ® net
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max. Abstand = x+y

PIR
plaatsing
B.E.G. aanwezigheidsmelders en multisensoren meten de
temperatuurverschillen in hun detectiegebied, die zich voordoen
wanneer een warm voorwerp beweegt (PIR = passieve
infraroodsensor). Het detectiegebied van een sensor is afhankelijk
van het optische systeem, maar ook van het aantal geïnstalleerde
PIR-sensoren.

Algemene principes x

y

Naast PIR-sensoren hebben de melders ook helderheidssensoren.
Wanneer beweging wordt gedetecteerd, zetten aanwezigheidsmelders
en multisensoren het licht aan, alleen als de omgeving te donker is. De
inschakeldrempel kan individueel worden ingesteld.
Als de gemeten lichtwaarde boven een intern berekende
uitschakeldrempel komt, dan schakelt de aanwezigheidsmelder het
licht uit, ondanks gedetecteerde bewegingen. Wanneer de gemeten
lichtwaarde onder de inschakeldrempel komt, schakelt de melder het
licht weer aan.

Programmering
B.E.G. aanwezigheidsmelders en multisensoren bieden een breed scala
aan programmeeropties, waardoor ze ter plaatse kunnen worden
aangepast aan individuele situaties. Waarschijnlijk de belangrijkste
waarde, ingesteld op een aanwezigheidsmelder/multisensor, is de
gewenste helderheidsinstelling, d.w.z. de doelwaarde waarnaar de
sensor het licht regelt.

1. Het detectiegebied van de sensor moet zich in het verlichte gebied
bevinden van de armaturen die hij stuurt.

2. De

geïntegreerde lichtsensor meet het aanwezige licht aan het
Tageslicht und Kunstlicht
plafond. Zorg ervoor dat het licht van een lamp de melder niet
direct verlicht, om te voorkomen dat dit licht een negatieve invloed
heeft op de gemeten lichtwaarde
Tageslicht

3. D
 e

sensor mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. De
afstand van de sensor tot een venster moet zo worden gekozen,
dat het hele detectiegebied binnen de ruimte ligt en dat potentiële
daglichtreflecties van glimmende oppervlakken de sensor niet raken.
max. Abstand = x+y

De gebruikelijke aanwezigheidsparameters kunnen ook worden
ingesteld: modus (vol- of halfautomatisch), nalooptijd, regelsnelheid,
orïentatieverlichting met percentage en duur, inschakelgedrag,
inbrandtijd en gedrag bij blokkeren.

Tip: Vermijd bij de keuze van een montageplaats, reflecterende
oppervlakken, die het licht op de sensor kunnen doen vallen.

x

y

4. Als er meerdere sensoren in een ruimte worden gebruikt, moeten
de detectiezones van de sensoren elkaar enigszins overlappen om
„dode“ gebieden te voorkomen.

5. Houd er rekening mee dat de detectiebereiken kunnen veranderen,

als er een afwijking van de optimale montagehoogte is en dat met
hogere montagehoogtes, de detectienauwkeurigheid afneemt.

Voorbeeld Detectiezone PD4
Montagehoogte
2.00 m
2.50 m

Ø=6.40 m

Ø=24.00 m

Ø=7.60 m

Ø=29.00 m

Ø=9.60 m

Tageslicht
3.50
m
Ø=9.00 m

Ø=34.00 m

Ø=11.00 m

3.00 m
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Bereik (cirkelvormige detectie) T=18°C
Naar de
Zittende
Dwars langs de
melder lopen
activiteit
melder lopen
Ø=5.20
m
Ø=17.00 m
Ø=6.40 m
Tageslicht und Kunstlicht
Ø=8.00 m

4.00 m

–

Ø=39.00 m

Ø=13.60 m

4.50 m

–

Ø=44.00 m

Ø=14.40 m

5.00 m

–

Ø=48.00 m

Ø=16.00 m

10.00 m

–

Ø=48.00 m

Ø=16.00 m

DALI Compact
Algemene planningsinformatie
Kantoor met één dimbare
verlichtingszone

N

1 Kanaal

L

■	
Hoofdverlichting, volautomatisch, 500
lux, 10 minuten nalooptijd

DA
L

I

■	Optioneel verkrijgbaar met extra
schakelcontact voor accentverlichting
of uitschakelfunctie (besparing op het
standby energieverbruik van alle DALI
EVSA‘s)

L

Kantoor met één gesegmenteerd
dimbare verlichtingszone

N

■	
Hoofdverlichting, volautomatisch,
500 lux, 10 minuten nalooptijd

DALI 1

■	
Twee geïntegreerde, instelbare
lichtsensoren meten het licht aan de
muur- en raamzijde, afzonderlijk van
elkaar

DALI 2

■	O ptie voor het verschillend regelen
van twee verlichtingsgroepen
volgens de twee
helderheidswaarden
■	
G emeenschappelijke aansturing van
de verlichting mogelijk via drukknop
drukknop

L

N

drukknop

DALI 1

Relais bordverlichting

3 Kanalen 2 Kanalen

drukknop

Klaslokaal met één raamzijde en
schoolbordverlichting
■ Hoofdverlichting, volautomatisch,
500 lux, 10 minuten nalooptijd

DALI2 2
DALI

■	
Twee geïntegreerde, instelbare
lichtsensoren meten het licht aan
de muur- en raamzijde, afzonderlijk
van elkaar
■	
O ptie voor het verschillend regelen
van twee verlichtingsgroepen
volgens de twee
helderheidswaarden
■	
A fzonderlijke aansturing van de
lichtlijnen mogelijk via drukknoppen

drukknop

■	
E xtra schakelkanaal voor
bordverlichting, kan geactiveerd
worden door een drukknop of
beweging

LUXOMAT ® net
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DALI Compact (Broadcast)
Algemene planningsinformatie
Drukknop
voor bordverlichting

L

N
G2

G3

G1

G2

G3

G3

G2

Hoofdverlichting, volautomatisch, 500 lux,
■	
10 minuten nalooptijd

G3

■ DALI groep 2: neutrale gebieden

90 %

■ DALI groep 3: lichte zones

75 %

Uitschakelfunctie:

I

G3

G2

G3

■	
Met behulp van relais, besparing van standby
energieverbruik van alle DALI EVSA‘s (meestal
0,2 tot 0,8 Watt per EVSA, afhankelijk van de
fabrikant)

L

Relais

N

Drukknop
voor bordverlichting

Klaslokaal met één raamzijde en
experimenteerruimte
Verlichtingszone A (groepen 1-3):

G4

G4

G4

G1

G2

G3

G1

G2

G3

■	
Hoofdverlichting, volautomatisch, 500 lux,
10 minuten nalooptijd

I

G1

G2

■ DALI groep 1: donkere gebieden

100 %

■ DALI groep 2: neutrale gebieden

90 %

■ DALI groep 3: lichte zones

75 %

Verlichtingszone B (groep 4):
Accent verlichting voor labotafel, dimbaar via
■	
DALI groep 4, halfautomatisch

L
DA

DAA4G

100 %

■ Bordverlichting via DALI groep 4

G3

Verlichtingszone C:
Drukknop voor hoofd- en
bordverlichting

Drukknop
voor bordverlichting

G4

L

N

Klaslokaal met één raamzijde en HVAC
Verlichtingszone A (groepen 1-3):

G2

G3

■	
Hoofdverlichting, volautomatisch, 500 lux,
10 minuten nalooptijd
■ DALI groep 1: donkere gebieden

100 %

G1

G2

G3

■ DALI groep 2: neutrale gebieden

90 %

■ DALI groep 3: lichte zones

75 %

G1

G2

G3

Verlichtingszone B (groep 4):
■ Bordverlichting via DALI groep 4

G1

G2

G3

Drukknop voor hoofd- en
bordverlichting

LUXOMAT ® net

▪ Bordverlichting (via relais), halfautomatisch

G1

LI
DA

DAA4G

■ DALI groep 1: donkere gebieden

Verlichtingszone B (groep 4):

drukknop

68

Klaslokaal met twee raamzijden en
uitschakeling
Verlichtingszone A (groepen 1-3):

G1

L
DA

DAA4G

G4

HVAC:
■	
Regeling van de ventilatie via relais met
afzonderlijk instelbare nalooptijd en optionele
inschakelvertraging

DALI-SYS configuratie
Algemene planningsinformatie
Stap 1: hardware instelling

Stap 6: scenarioconfiguratie

Met de DIP- en HEX-schakelaars kunnen de besturingsgroep en de
geplande bedrijfsmodus van de besturingsapparaten worden voorgeprogrammeerd, zodat de groepering na de installatie het enige is
dat voor de EVSA‘s nodig is.

Zogenaamde scènes kunnen flexibel worden geconfigureerd via de
Gruppe 1 AN/AUS
softwareapplicaties. Scènes hebben eigenlijk niets met groepen te
0%
maken, maar de2 configuratie en het ophalen van scènes is vaak ver20%
bonden aan de vorming van groepen. Dit is echter niet strikt nood80%
zakelijk. Er zijn maximaal 16 scènes mogelijk. Bovendien kunnen over100%
gangstijden en -snelheden
worden geprogrammeerd.
1

Stap 2: identificatie
Alle componenten op een DALI lijn in een DALI-SYS multimastersysteem hebben een uniek adres („kort adres“), zodat ze individueel kunnen worden geadresseerd. Deze mogen niet worden gedupliceerd
op een DALI lijn, anders ontstaan er conflicten. De adressering in
DALI-SYS wordt uitgevoerd door applicaties, die automatisch voorkomen dat er dubbele adressen worden toegewezen.
Gruppe 1 AN/AUS

0%

Stap 3: lokalisatie
20%

Als u vervolgens 80%
een apparaat zoekt, wordt de locatie ervan beves100% manieren: EVSA‘s zorgen ervoor dat aangeslotigd op verschillende
1
ten lampen knipperen bij lokalisatie, B.E.G. multisensoren hebben een
Gruppen
geïntegreerde LED die knippert. Drukknopmodules gebruiken een
Szenen
kleine luidspreker, die met een toon de aandacht op zichzelf vestigt.

Tip: definieer bij het plannen van een DALI multimaster oplossing geen korte adressen, maar zet plaatshouders op het plan
waar korte adressen kunnen worden ingevoerd. Laat hun toewijzing over aan de integrators/installateurs
of aan
software met
Szene 1 „Präsentation
/ Film“
automatische adressering. In de overgrote meerderheid van de
gevallen moeten de groepen erase
al in de planningsfase worden
2
gedefinieerd.
Stap 4: groepsvorming

1

2

1

Gruppen
Szenen

Voorbeeld: scènefuncties

Gruppe 2 AN/AUS

Scene
2
Szene
11 “Presentatie/Film”
„Präsentation / Film“

2

Gruppe

Szene 2

2

2
1
1

1

Scene
Szene 2 “Meeting”
„Besprechung“
2

1

Om groepen te vormen (beperkt tot 16 in de DALI standaard) moet
een plan worden opgesteld, waarin precies wordt aangegeven welk
groepsID (0 tot 15) aan welk gebied moet worden toegewezen.

Stap 5: instelling
In deze stap worden de functies opgeslagen via de opstelling van de
EVSA‘s en de besturingsapparaten. Zo kan bijvoorbeeld een DALI
drukknopmodule worden geconfigureerd met vier binaire ingangen,
die kunnen worden ingesteld voor een conventionele dubbele drukknop voor het schakelen en dimmen van twee groepen en een andere
voor het opvragen van twee scènes.

Bij het activeren van de “Meeting”-scene zijn alle EVSA’s in
groep 1 ingesteld op 100% en alle EVSA’s in groep 2 op 80%.
Binnen elke groep is de lichtopbrengst van alle lampen dus
identiek. De activering van de “Presentatie/Film” scène, waarbij bijvoorbeeld alleen de lichten in de buurt van het projectiescherm in groep 1 worden uitgeschakeld, vindt echter onafhankelijk van de groepering plaats.
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DALI-LINK
Modulaire multiroom oplossing
Zowel de inbedrijfstelling als de afstandsbediening worden uitgevoerd
via een intuïtieve smartphone-app met Bluetooth. Dus met eenvoudig
gereedschap kunnen aangesloten DALI componenten worden geadresseerd en gegroepeerd en scènes kunnen worden geconfigureerd via
een smartphone. De smartphone-app kan door de gebruikers van de
kamer als afstandsbediening worden gebruikt. Hij kan gebruikt worden
om snel scènes te activeren (bijv. „Presentatie“ of „Vergadering“) of het
licht kan aan/uit of gedimd worden.

De compacte 100mA DALI voeding kan tot 25 DALI EVSA‘s van elke
fabrikant aansturen, en tot zes B.E.G. DALI bedieningsapparaten (multisensoren en drukknopmodules). Met behulp van de B.E.G. relaismodule kunnen extra functies (bijv. HVAC) worden gerealiseerd, of de
verlichting in een ruimte afhankelijk van de bezetting in of uit worden
geschakeld.

DA +
DA –
LED – STATUS

IP20

N

N

L

L

230 VAC

ly
Power Supp
, 50/60 Hz
DALI-LINK
230 VAC ±10%
e:
16 VDC
Input voltag

T® net Output/DALI voltage:
LUXOMA
t: 100 mA
DALI curren
ition
120 mA
Guaranteed
INK
rcuit recogn
current:
PS-DALI-L
and short-ci
monitoring
Maximum DALI
s temperature
92846
Device provide

3 (RED)

COM (BLACK)

4 (WHITE)

1 (BROWN)

2 (ORANGE)

Group

DA DA

DALI BUS

LUXOMAT ® net

PBM-DALI-LINK-4W-BLE
92732
ABCD

Mode

1

Één DALI lijn
Auto-adressering
Max. lengte 300m
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Max. 25 verlichtingstoestellen
(bv. LED lampen)
Max. 6 besturingsapparaten
(bv. DALI-LINK multisensors of
DALI-LINK drukknopmodules

0

IP20

Programmering, onderhoud,
afstandsbediening (scènes) via
smartphone en Bluetooth
interface

DALI-LINK
Multiroomoplossing
Deze oplossing is ideaal voor kleine gebouwen, magazijnen, open
kantoorruimtes, kantoren met meerdere verdiepingen, trappen, enz.
met eenvoudige of complexe eisen voor moderne lichtregeling. De
inbedrijfstelling gebeurt met een intuïtieve app (Android/iOS) via
de 4-weg BLE-drukknopinterface met de geïntegreerde Bluetoothgateway. Zo kunnen met behulp van een handige gebruikersinterface
maximaal 64 DALI componenten worden aangesproken, maximaal
16 groepen worden gevormd en maximaal 16 scènes worden
geconfigureerd.

Met de multiroomoplossing kan de functie „Guided Light“ worden
gebruikt om de bewegingsdetectie over de groepen heen te
synchroniseren. De hoogwaardige 210 mA DALI voeding kan EVSA‘s
van elke fabrikant, B.E.G. relaismodules, B.E.G. multisensoren en B.E.G.
drukknopmodules aandrijven. De inzet van B.E.G. multisensoren is
beperkt tot een totaal van acht, als deze dienen om één zone te regelen
volgens het omgevingslicht.

DALI-EVG (EB)

VERLICHTINGSTOESTEL
met DALI EVSA
0

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

DALI

Group

IP20

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

0

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

DALI

Group

IP20
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DA DA

3 (RED)

COM (BLACK)

1 (BROWN)

4 (WHITE)

2 (ORANGE)

Group
123

ABC

456

DEF0

92842
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IP20

1 0
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DALI-MULTISENSOR
met applicatiecontroller

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

DALI

Group
G
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1
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Mode
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4-wegs
drukknopmodule
met scène controle
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HVAC
Verwarming, ventilatie,
air-conditioning
B.E.G.
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DALI

PS-DALI-SYS-USB-REG

230 VAC, 50 / 60Hz
DALI max. 210 mA

92843

Traffic USB

IP20
20

B.E.G.

LUXOMAT ® net
DALI

PS-DALISYS-USB-REG

230 VAC, 50 / 60Hz
DALI max. 210 mA

92843

Traffic USB

IP20

DALI VOEDING
210 mA

Één DALI lijn
Auto-adressering
Max. lengte 300m

Max.:
64 componenten
16 groepen
8 regelzones

RELAIS-MODUL
1-weg of4-wegs

Programmering en
onderhoud via USB
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DALI-SYS
Gebouwoplossing
Met maximaal 100 DALI routers met elk 4 geïntegreerde USB
interfaces kunnen in de praktijk 400 onderling verbonden DALI lijnen
via een lokaal netwerk (LAN/Ethernet) worden opgezet. Het voordeel
hiervan is in de eerste plaats dat een centraal beheer van het gehele
decentrale lichtsturingssysteem - inclusief de noodverlichting - in één
of meerdere gebouwen mogelijk is. Ten tweede kan de lichtsturing op
tijdsbasis worden geautomatiseerd met behulp van de kalenderfunctie
en kunnen de onderhoudsprocessen worden gestroomlijnd dankzij het
e-mailrapportagesysteem - bijvoorbeeld bij lampstoringen.

Bovendien is de functie „Guided Light PLUS“ beschikbaar, die de
mogelijkheid biedt om de lichtsturing, die door de bewegingsdetectie
wordt geactiveerd, niet alleen over groepen heen, maar ook over DALI
lijnen heen te synchroniseren. Dit betekent dat er geen beperkingen
meer zijn op het gebied van voorspellende, persoonsgebonden
verlichtingssturing. De energiemonitor maakt een continue monitoring
mogelijk. Analyse en informatie over het energieverbruik en de
updatefunctie bieden extra bescherming van uw investering door
regelmatige optimalisatie en extra functionaliteit.

B.E.G.
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Max.:
100x 4 DALI lijnen
400x 64 componenten
400x 16 groepen
400x 8 regelzones

Programmering, onderhoud,
monitoring, tijdsgestuurde
controle rapporten,
noodverlichtingsmanagement
via LAN/Ethernet

DALI-SYS
Uitleg van de functies

Tweekanaalsregeling
DALI-SYS multisensoren kunnen twee kanalen aansturen. Dus bvb.
twee verlichtingszones kunnen in één ruimte worden ingesteld,
één aan de muurzijde en één aan de raamzijde. Als deze functie
wordt gebruikt, wordt voor het tweede kanaal een extra DALI
groep gebruikt. Dit groepsnummer kan niet worden geselecteerd,
maar volgt op het groepsnummer gegeven voor de hoofdgroep.
Bijvoorbeeld, als groep 1 wordt toegewezen tijdens groepstoewijzing,
dan wordt groep 2 automatisch ingesteld voor het tweede kanaal als
de tweekanaalsmodus wordt gebruikt. Zorg ervoor dat deze groep
niet gebruikt wordt door een andere multisensor.

Zone 2
Groep n+1

Muurzijde

Raamzijde

Voor het tweede kanaal wordt een offsetwaarde opgeslagen.
Dit is altijd een negatief percentage van de lichtwaarde voor de
hoofdgroep. Dit betekent dat in de regelmodus met daglicht dat in
de kamer valt, de lichten van de tweede groep met dit percentage
worden gedimd ten opzichte van de hoofdgroep. Het tweede kanaal
volgt het eerste kanaal. De verlichting aan de raamzijde wordt dan
geregeld op een lagere lichtopbrengst dan die aan de muurzijde.
Vanwege de noodzaak van dimmen, is de functie alleen beschikbaar
in de regelmodus.

Zone 1
Groep n

Guided Light functie
Een speciale DALI-SYS functie is „Guided Light“, een innovatieve vorm
van begeleiding. Met deze functie begeleidt het licht de gebruikers
door het gebouw in een pool van licht. De sensoren werken samen over
lijnen en zelfs over groepen heen, om de verlichting in het gebied, waar
de gebruiker zich bevindt, volledig te activeren. De omliggende gebieden
worden gedimd tot een vooraf ingestelde oriëntatieverlichting. Dit betekent dat de gebruiker nooit een donkere ruimte zal zien.
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In een multiroom-oplossing moeten de externe trigger-events voor elke
B.E.G. multisensor worden geconfigureerd om de functie „Guided Light“ in
te stellen. We nemen bijvoorbeeld een trap met negen groepen. De informatie voor elke groep wordt zó opgeslagen, dat de hoofdverlichting wordt
geactiveerd, wanneer er beweging is in de direct aangrenzende groep.
Wanneer er beweging is in de volgende groep, wordt de oriëntatieverlichting geactiveerd. Wanneer er geen beweging meer wordt gedetecteerd,
wordt de nalooptijd geactiveerd. De groepen schakelen eerst van hoofdverlichting naar oriëntatielicht en dan van oriëntatielicht naar volledig uit.

4
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1

2

1

100%

De trap wordt betreden op de onderste verdieping. Onmiddellijk activeren groep 1 en 2 hun hoofdverlichting en groep 3 activeert de oriëntatieverlichting.
Tijdens het gebruik van de trap is de hoofdverlichting altijd aan voor de verdieping waar de gebruiker zich bevindt en voor de verdiepingen direct
boven en onder. Twee verdiepingen boven en onder, is de oriëntatieverlichting ook aan. Nadat de gebruiker de trap op de vierde verdieping heeft
verlaten, schakelen de groepen na elkaar uit.
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DALI-SYS
Uitleg van de functies

Omschakeling/dimmodus

Soft start

De mogelijkheid bestaat om te kiezen tussen de schakelmodus (licht
100% aan/uit) en dimmodus (gemengde lichtregeling, zoveel gedimd
als gewenst) of om de aanwezigheidsdetectie volledig uit te schakelen voor gebruik als schemerschakelaar.

Zonder deze functie schakelt de sensor, wanneer er beweging wordt
gedetecteerd, het licht aan op 100 % en begint dan te regelen tot
aan de ingestelde waarde. Als Soft Start geactiveerd is, en er wordt
beweging gedetecteerd, dan start de melder het licht vanaf 0% en
regelt tot de ingestelde waarde. Dit voorkomt het verblinden van de
gebruiker en spaart de lampen.

Trapfunctie
Speciaal voor trappen waar geen aanwezigheidsmelders zijn geïnstalleerd, kan de trapfunctie worden geactiveerd in de drukknopmodule.
Hier wordt een tijdsvertraging gedefinieerd, die regelt hoe lang het licht
moet blijven branden, nadat het is ingeschakeld door het activeren van
een drukknop. Na afloop van de tijd schakelt het licht voor korte tijd uit
en vervolgens weer 30 seconden aan. Dit geeft iedereen in de trap de
kans om de nalooptijd te herstarten, als er langer licht nodig is.

Volledige of halfautomatische werking

VA

HA

In volautomatische modus wordt de verlichting automatisch in- en
uitgeschakeld op basis van beweging en het lichtniveau. In halfautomatische modus wordt de verlichting pas ingeschakeld, nadat de
drukknop handmatig is geactiveerd. Het uitschakelen gebeurt automatisch of handmatig. Wanneer de nalooptijd afloopt, schakelt de
melder bij een nieuwe beweging binnen 10 seconden de verlichting
weer automatisch in en begint de nalooptijd opnieuw. Als de 10 seconden voorbij zijn en er geen nieuwe beweging meer is, moet de
verlichting handmatig worden ingeschakeld. De halfautomatische
modus gedraagt zich in principe hetzelfde als de volautomatische
modus, met uitzondering van de handmatige inschakeling.

Orïentatieverlichting
De orïentatieverlichtingsfunctie is voor het leveren van gedimde
verlichting, nadat de ingestelde nalooptijd is verstreken. Dit kan als
percentage worden ingesteld. Deze gedimde verlichting kan in de tijd
beperkt of permanent zijn, terwijl er geen beweging wordt gedetecteerd en het omgevingslichtniveau onder de ingestelde waarde blijft.
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Handmatige drukknopbediening
De drukknopinterface maakt het mogelijk een drukknop te integreren in de DALI bus, om de automatische sensorregeling te kunnen
overschrijven. Een typische drukknopopstelling is als volgt: gebruik
een korte druk op de knop om de verlichting in - en uit te schakelen.
Het licht blijft aan - of uitgeschakeld, zolang er b gedetecteerd, plus
de ingestelde nalooptijd. Een lange druk (>2 seconden) activeert het
dimmen. Wanneer de drukknop wordt los gelaten, blijft de huidige
dimwaarde behouden. Wordt het dimmen weer geactiveerd, dan
wordt de dimrichting omgekeerd. Met DALI-SYS kunnen drukknoppen worden ingesteld met extra functies, zoals selectie van scènes of
centrale uitschakeling.

Uitschakelfunctie
In normale DALI systemen worden de lampen in de standbymodus
geplaatst wanneer ze niet nodig zijn. Ze blijven dus elektriciteit gebruiken. De uitschakelfunctie betekent dat DALI lampen volledig worden uitgeschakeld tot 0 %, waardoor energie wordt bespaard.

HVAC-functie
De HVAC-functie (verwarming, ventilatie en airconditioning) maakt
het mogelijk om energie-intensieve apparatuur, bijv. een airconditioner, in - of uit te schakelen. Een HVAC-kanaal functioneert op dezelfde manier als een schakelkanaal voor de verlichting. Het scala aan
functies is echter meer geschikt voor HVAC toepassingen. Dimmen
is bijvoorbeeld niet mogelijk en een HVAC-kanaal werkt normaal gesproken onafhankelijk van de lichtsterkte.

DALI-SYS
Uitleg van de functies

Scènebesturing

Beheer van noodverlichting

Scènes kunnen naar wens worden geconfigureerd en opgehaald via
de betreffende toepassingen (afhankelijk van de oplossing). Voor
elk individueel DALI verlichtingsapparaat wordt een dimwaarde
(0-100 %) toegekend voor de gewenste scènes.

De DALI-SYS router maakt een centrale bewaking van alle DALI
noodverlichtingsarmaturen mogelijk. De „Noodverlichting Manager“applicatie toont alle informatie over de geïnstalleerde DALI
noodverlichting en voert alle noodzakelijke functionele en langetermijntesten uit. Testcycli kunnen ook door de gebruiker worden
ingesteld. In de test worden eventuele fouten weergegeven en de
automatische documentatie ervan kan worden gedownload.

Plattegrondvisualisatie
In de DALI-SYS gebouwoplossing kan een visualisatie worden
gemaakt indien gewenst, overeenkomend met de plattegrond van
het gebouw. Dus in één oogopslag kunt u een overzicht krijgen van
waar de verlichting aan of uit is.

Virtueel bedieningspaneel

Energiemonitoring
De toepassing DALI-SYS router geeft het energieverbruik weer
van individuele DALI belastingen. Voor optimalisatiedoeleinden
kunnen de waarden zijn geregistreerd, geëvalueerd en berekend in
monetaire termen.

In de DALI-SYS gebouwoplossing is het mogelijk om gebruikers te
beheren, die de verlichting voor specifieke ruimtes kunnen aansturen
via smartphone/tablet of PC

E-mail foutmelding
Onderhoud van de verlichtingsinstallatie is de eenvoud zelf, omdat
het systeem fouten direct weergeeft. De systeemmanager ontvangt
een foutmelding via e-mail, waaruit blijkt dat er een lamp defect is
bijvoorbeeld.

Kalenderfunctie
Een kalenderfunctie is beschikbaar met de DALI-SYS router. De
gebruiker kan een tijdsafhankelijke controle programmeren en
individuele commando‘s, afhankelijk van de dag en de tijd, laten
uitvoeren. Bijvoorbeeld, de lichtopbrengst in de avond kan worden
ingesteld op 300 lux voor energiebesparende doeleinden, in plaats
van de dagwaarde van 500 lux. Met deze functie kunt u ook een
gesimuleerde aanwezigheid programmeren.
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12 m

12 m

Planningsvoorbeeld
gang met PD4-M-DALI-1C

18 m

Melder voor
armatuurgroep 1

18 m

Montagehoogte = 2.50 m
 Opmerking:

 Werkmodus:

In een gang op een kantoorverdieping moet
een automatische lichtregeling met aanwezigheidsmelders worden gerealiseerd.

De melders moeten zodanig worden geplaatst
dat alle ingangen zijn afgedekt met frontale
detectie. „Dode zones“ in de gangsecties moeten worden vermeden. Als dit niet mogelijk
is dan moet de nalooptijd worden verlengd.

Master/slave schakeling in het corridorgebied
(zie aansluitschema PD4-M-DALI/DSI-1C). De
Mastermelder moet altijd in het donkerste
gedeelte van de gang worden gemonteerd.

12 m

 Advies:
PD4 melders DALI Compact. De verlichting
wordt aangestuurd door een PD4-M-DALI/
DSI-1C-IB, die een extra relais heeft en daarmee de DALI verlichting uitschakelt wanneer
niemand aanwezig is. Het DALI stand-by
verbruik wordt daardoor verminderd.
Alle parameters worden geconfigureerd op
de melder met behulp van een IR-afstandsbediening of smartphone adapter. De DALI
armaturen worden direct via broadcast aangestuurd en overeenkomstig gedimd.
Een drukknopaansluiting (aan/uit/dimmen)
is mogelijk.
Aan het einde van de nalooptijd kan oriëntatieverlichting (bijv. 20%) ingesteld worden,
hetzij gedurende een bepaalde tijd, hetzij als
permanente basisverlichting.
De slave-melders zenden een bewegingssignaal naar de master.
 Alternatief:
-P
 D4-M-DALI/DSI zonder „Cut-off“-relais
- DALI-LINK (zie voorbeeld 3)
- DALI-SYS (zie voorbeeld 2)

Houd er rekening mee dat het detectie bereik
van de melders afhankelijk is van bewegingsrichting van de te detecteren personen (frontaal naar de melder of dwars langs de melder).

12 m

 Beschrijving van de situatie:

 Objectgegevens:
Type: L-vormige gang zonder daglicht
Gangafmetingen:
L 18.00 en L 12.00 x B 1.20 m
Plafondhoogte: 2.50 m (vrije hoogte)

 Detectiezone type „PD4“

 Verlichting:
1 verlichtingsgroep met EVSA‘s
 Productlijst:

18 m

18 m

1 stuk LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI (-1C)
2 stuks LUXOMAT® PD4-S
 Instelling van de Mastermelder:
Nalooptijd: > 5 min.
Inschakeldrempel: 50 - 150 Lux
Indien gewenst: oriëntatieverlichting “ON”

dwars

Ø 24 m

frontaal

Ø8m

zittende activiteit

Ø 6.4 m

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op, dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
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12 m

Planningsvoorbeeld
gang met PD4-DALI-SYS-C

18 m

Melder voor
Lichtgroep 1
Lichtgroep 2
Montagehoogte = 2.50 m

 Beschrijving van de situatie:

 Opmerking:

 Bedieningswijze:

In een gang op een kantoorverdieping moet
een optisch onopvallend, automatisch lichtregelingsysteem worden geïmplementeerd.

De melders moeten zodanig worden geplaatst
dat alle ingangen zijn afgedekt met frontale
detectie. „Dode zones“ in de gangsecties moeten worden vermeden. Als dit niet mogelijk
is dan moet de nalooptijd worden verlengd.

DALI-SYS melders worden eenvoudig geïnte-

12 m

 Advies:
PD4 corridor DALI-SYS versie. Elke melder
stuurt een lichtgroep aan in zijn detectiezone.
Optioneel kan een DALI-SYS melder ook een
tweede lichtgroep met een offset aansturen, maar dat is relevanter bij een raam- en
gangzijde situatie.
Met DALI-SYS kunnen de melders elkaar een
signaal sturen, zodat bijvoorbeeld de naastgelegen melder al oriëntatieverlichting of
volledige verlichting stuurt. Ook kan hier een
oriëntatieverlichting worden ingesteld aan
het einde van de nalooptijd. Als de kantoren
ook zijn uitgerust met DALI-SYS, dan kan
het ganggedeelte grenzend aan de kantoren
worden verlicht wanneer het kantoor bezet is.
 Alternatief:

- PD4-M-DALI/DSI zonder afschakelrelais

greerd in de DALI lijn van de verlichting en hebben daarom (bijna) geen eigen bedrading nodig.

Houd er rekening mee dat het detectie bereik
van de melders afhankelijk is van bewegingsrichting van de te detecteren personen (frontaal naar de melder of dwars langs de melder).
 Objectgegevens:
Type: L-vormige gang zonder daglicht
Gangafmetingen:
L 18.00 en L 12.00 x B 1.20 m
Plafondhoogte: 2.50 m (vrije hoogte)

 Detectiezone type „PD4-C“

 Verlichting:
2 verlichtingsgroep met EVSA‘s

18 m Productlijst:
2 stuks PD4-DALI-SYS-C
één DALI-SYS voeding
 Masterapparaatinstelling:
Nalooptijd: > 5 min.
Inschakeldrempel: 50 - 150 Lux

dwars

Ø 40 m

frontaal

Ø 20 m

voor een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
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Planningsvoorbeeld
18 m
gang met PD11-DALI-LINK

12 m

12 m

18 m

18 m

Melder voor
Lichtgroep 1
Lichtgroep 2

18 m

Montagehoogte = 2.50 m

 Beschrijving van de situatie:

 Opmerking:

 Instelling van de Mastermelder:

In een gang op een kantoorverdieping moet
een automatische lichtregeling met designaanwezigheidsdmelders worden gerealiseerd.

De PD11 design aanwezigheidsmelder is bijna onzichtbaar in het plafond met slechts
0,85 mm zichtbare hoogte.

Nalooptijd: > 5 min.

 Advies:
PD11 melder DALI-LINK versie. De PD11 is nagenoeg onzichtbaar in het plafond, maar heeft
niet zo‘n groot detectiebereik, dus moeten er
in deze situatie minstens 4 melders worden
geïnstalleerd. Elke melder stuurt één lichtgroep in zijn detectiegebied aan, waardoor de
gang 4 lichtgroepen krijgt. Analoog aan DALI-SYS, kunnen de DALI-LINK melders een signaal naar elkaar sturen, zodat bijvoorbeeld de
naastgelegen melder al oriëntatieverlichting
of volledige verlichting stuurt. Ook hier kan na
afloop van de nalooptijd oriëntatieverlichting
worden ingesteld. Een DALI-LINK systeem
is beperkt tot maximaal 64 armaturen. Als
er meerdere kamers aan elkaar gekoppeld
moeten worden (bijv. met „Guided Light“) dan
moet DALI-SYS worden gebruikt.

De melders moeten zodanig worden geplaatst
dat alle ingangen zijn afgedekt met frontale
detectie. „Dode zones“ in de gangsecties moeten worden vermeden. Als dit niet mogelijk
is dan moet de nalooptijd worden verlengd.

 Alternatief:
- BMS met alternatief DALI besturingssysteem
- DALI-SYS

Inschakeldrempel: 300 Lux
 Werkmodus:
Master/slave schakeling in het corridorgebied
(zie aansluitschema PD11-DALI-LINK-FLAT).
Het masterapparaat moet altijd in het donkerste
gedeelte van de gang worden gemonteerd.

Houd er rekening mee dat het detectie bereik
van de melders afhankelijk is van bewegingsrichting van de te detecteren personen (frontaal naar de melder of dwars langs de melder).
 Detectiezone type „PD11“
 Objectgegevens:
Type: L-vormige gang zonder daglicht
Gangafmetingen:
L 18.00 en L 12.00 x B 1.20 m
Plafondhoogte: 2.50 m (vrije hoogte)
 Verlichting:
2 armatuurgroepen met EVSA’s
 Productlijst:
4 stuks PD11-DALI-LINK-FLAT
1 stuk DALI-LINK-voedingseenheid
1 stuk DALI-LINK drukknopinterface
+ Bluetooth-configuratie en
bedieningsinterface.

dwars

Ø9m

frontaal

Ø6m

zittende activiteit

Ø3m

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
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14 m

Planningsvoorbeeld
open kantoorruimte met PD11-DALI-LINK

14 m

Melder voor
Lichtgroep 1
Lichtgroep 2
Lichtgroep 3
Montagehoogte = 3.00 m

 Beschrijving van de situatie:

 Opmerking:

In een open kantoorruimte met door scheidingswanden gescheiden ruimtes, moet een
optisch onopvallende, automatische lichtsturing met aanwezigheidssmelders worden
gerealiseerd.

De PD11 design aanwezigheidsmelder is bijna
onzichtbaar in het plafond met slechts 0,85
mm zichtbare hoogte.

PD11 melder DALI-LINK versie. Het is zinvol
om voor elke werkplek of groep van werkplekken een PD11 toe te passen. Elke DALI-LINK
melder kan twee lichtgroepen aansturen; de
armaturen dicht bij het raam kunnen gebruik
maken van het daglicht, wat aan de raamzijde binnenkomt. De verlichting is dan evenwichtiger en er wordt meer energie bespaard.
Bovendien kunnen alle melders desgewenst
de andere werkplekken bij afwezigheid naar
oriëntatieverlichting sturen zodat deze onbezette werkplekken niet helemaal donker
worden. Als de laatste medewerker vertrekt,
gaat het licht natuurlijk overal uit. Als er veranderingen in het gebruik zijn (bijv. als meerdere
melders een zelfde verlichtingszone moeten
aansturen) dan is er geen her-bedrading nodig;
de melders worden alleen via een app opnieuw
geconfigureerd.
 Alternatief:
- DALI Compact met één PD2-M-DALI/DSI
per werkplek / werkplekgroep
- DALI Compact met één PD4-M-DUO-DALI/
DSI per werkplek/werkplekgroep
- DALI-SYS

 Objectgegevens:
Type: open kantoorruimte met daglicht
Kamerafmetingen:
L 14.00 x B 14.00 m

6m

 Advies:

De melders moeten zo worden geplaatst, dat
het detectiegebied voor “zittend activiteit”
betrekking heeft op de werkplekken.

Plafondhoogte: 3.00 m (vrije hoogte)

 Detectiezone type „PD11“

 Verlichting:
3 armatuurgroepen met EVSA‘s
 Productlijst:
6 stuks PD11-DALI-LINK-FLAT
1 stuk DALI-LINK-voedingseenheid
1 stuk DALI-LINK-drukknopinterface
10DALI-LINK
m
 Instelling van de Mastermelder:
Nalooptijd: > 5 min
Inschakeldrempel: 500 Lux
 Werkmodus:
Master/slave-bedrijf op de werkplekken (zie
aansluitschema PD11-DALI-LINK-FLAT).
Het masterapparaat moet altijd op de donkerste
plek van de ruimte worden gemonteerd.

dwars

Ø9m

frontaal

Ø6m

zittende activiteit

Ø3m

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
LUXOMAT ®
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1

14 m

6m

Planningsvoorbeeld
vergaderzaal met PD11-DALI-LINK

Melder voor
Lichtgroep 1

10 m

 Beschrijving van de situatie:

 Opmerking:

In een vergaderzaal moet de verlichting visueel onopvallend worden geregeld, afhankelijk
van aanwezigheid en daglicht. Ondanks de
automatische sturing, moet het mogelijk zijn
om de actuele schakeltoestand handmatig te
beïnvloeden via een knop of een afstandsbediening. De aanwezigheidsmelders worden in
het plafond gemonteerd.

De PD11 designaanwezigheidsmelder is bijna
onzichtbaar in het plafond met alleen 0,85
mm zichtbare hoogte. Door het installeren
van twee aanwezigheidsmelders kan de hele
vergadertafel worden gedekt met de „zittende activiteit“ detectiegebieden. Zelfs kleine
bewegingen zijn betrouwbaar gedetecteerd.

 Advies:

Type: Vergaderzaal met daglicht

PD11 melder DALI-LINK versie. De twee
melders werken in master-slave modus met
één verlichtingsgroep. De DALI-LINK drukknopinterface en de DALI-LINK app maken
verdere besturing van scènes mogelijk, bijv.
voor presentatie. De integratie van sfeer
verlichting wordt vergemakkelijkt.

Kamerafmetingen: L 10.00 x B 6.00 m

Afhankelijk van de hoeveelheid daglichtinval
kunnen de armaturen dicht bij het raam in
een aparte lichtgroep (via offset) worden
ingedeeld.
 Alternatief:
- D
 ALI Compact met PD2-DALI/DSI of PD4,
zie volgend voorbeeld.
- DALI-SYS

 Objectgegevens:

Plafondhoogte: 3.00 m (vrije hoogte)
 Verlichting:
1 armatuurgroep met elektronische voorschakelapparatuur

LUXOMAT ®

 Detectiezone type „PD11“

 Productlijst:
2 stuks PD11-DALI-LINK-FLAT
1 stuk DALI-LINK-voedingseenheid voor
DALI-LINK
1 stuk DALI-LINK-drukknopinterface
DALI-LINK
 Instelling van de Mastermelder:
Nalooptijd R1: > 5 min
Inschakeldrempel R1: 500 Lux
 Werkmodus:

dwars

Ø9m

Master/slave werking met optionele drukknopbediening (zie aansluitschema PD11DALI-LINK-FLAT).

frontaal

Ø6m

zittende activiteit

Ø3m

Het masterapparaat moet altijd in het donkerste gedeelte van de ruimte worden gemonteerd.
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10 m

Montagehoogte = 3.00 m

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!

14 m

6m

Planningsvoorbeeld
vergaderzaal met PD4

Melder voor
Lichtgroep 1

10 m

Montagehoogte = 3.00 m
 Beschrijving van de situatie:

 Opmerking:

In een vergaderruimte moet de verlichting
worden geregeld op basis van aanwezigheid
en daglicht. Ondanks de automatische besturing, moet het mogelijk zijn om de actuele
schakeltoestand handmatig te beïnvloeden
via een knop of een afstandsbediening. De
aanwezigheidsmelders moeten op het plafond
worden gemonteerd.

Door de PD4 te monteren, kan de hele ruimte
worden gedekt met slechts één melder.

 Advies:

1 armatuurgroep met EVSA’s

PD4 melders DALI compact. De verlichting
wordt aangestuurd door een PD4-M-DALI/
DSI-1C-IB, die een extra relais heeft en daarmee de DALI verlichting uitschakelt wanneer
niemand aanwezig is. Het DALI stand-by
verbruik wordt daardoor verminderd.

 Productlijst:

Alle parameters worden geconfigureerd op
de melder met behulp van een IR-afstandsbediening of smartphone adapter. De DALI
armaturen worden direct via broadcast aangestuurd en overeenkomstig gedimd. Een
drukknopaansluiting (aan/uit/dimmen) is
mogelijk.

 Object data:
Type: Vergaderruimte met daglicht
Kamerafmetingen: L 10.00 x B 6.00 m
Plafondhoogte: 3.00 m (vrije hoogte)
 Verlichting:

1 stuk LUXOMAT® PD4 mastermelder
 Masterapparaatinstelling:
Nalooptijd R1: > 5 min

 Detectiezone type „PD4“

Inschakeldrempel: 500 Lux
 Werkmodus:
Hoofdcircuit met optionele drukknop besturing (zie aansluitschema PD4-M-DALI/DSI).

 Alternatief:
- PD4-M-DALI/DSI zonder „Cut-off“ relais
- PD4-M-DUO-DALI/DSI voor twee verlichtingsgroepen (dichtbij en ver van ramen).
- DALI-LINK
- DALI-SYS

dwars

Ø 24 m

frontaal

Ø8m

zittende activiteit

Ø 6.4 m

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
LUXOMAT ®
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4
6.5

4

8 STG
17.9/28.0

8 STG
17.9/28.0

8 STG

8 STG

17.9/28.0

17.9/28.0

Schöck Tronsole

Schöck Tronsole

Typ F

Typ F

8 STG

8 STG

18.3/28.0

18.3/28.0

Planningsvoorbeeld
trappenhal met PD11-DALI-LINK
Schöck Tronsole

Schöck Tronsole

Typ B (Antritt)

Typ B (Antritt)

2.5 m
DD35/35
Schachtentlüftung

Brass Harzer
Pfanne F+

1.60x1.60
Schacht
1.20x1.25
Kabine
Schiendler
Schöck Tronsole

6.5 m

4.5 m
3m

Typ F

8 STG
17.9/28.0

8 STG
17.9/28.0

Melder voor
Lichtgroep 1
Lichtgroep 2
Lichtgroep 3
Lichtgroep 4

Schöck Tronsole
Typ F

8 STG
18.3/28.0

Schöck Tronsole
Typ B (Antritt)

doorsnede

bovenzicht

 Beschrijving van de situatie:

 Objectgegevens:

In het trappenhuis van een appartementencomplex moeten vier verlichtingsgroepen (3
verdiepingen/1 kelderverdieping) automatisch
worden aangestuurd door aanwezigheidsmelders. De melders moeten op het plafond
worden gemonteerd.

Type: Trap met 3 verdiepingen met daglicht
en een kelderverdieping zonder daglicht

4 lichtgroepen (één lichtgroep per verdieping).

 Advies:

 Productlijst:

PD2 melder DALI-LINK versie. Elke melder
regelt de verlichtingsgroep van zijn vloer.
Analoog aan DALI-SYS kunnen de DALI-LINK
melders een signaal naar elkaar sturen, zodat
de naburige melder op de verdieping boven en
onder ook zijn verlichtingsgroep aan stuurt.
Dit betekent dat de trap volledig wordt verlicht voor de gebruiker en dat hij zich nooit in
een donker gebied bevind. Het trappenhuis
behoeft echter niet volledig verlicht te zijn
verlicht, het licht volgt en leidt de gebruiker
naar behoefte. De uitschakelwaarschuwing
kan desgewenst worden vervangen door een
langzame verduistering.

Montagehoogte = 3.00 m

Plafondhoogte: 3.00 m (vrije hoogte)
 Verlichting:

4 stuks PD11-DALI-LINK-FLAT
1 stuk DALI-LINK-voedingseenheid voor
DALI-LINK
1 stuk DALI-LINK-drukknopinterface
DALI-LINK
 Instelling van de Mastermelder:
Groep 1-3:

 Detectiezone type „PD11“

Nalooptijd: 5 min
Inschakeldrempel: 300 Lux
Groep 4:
Nalooptijd: 5 min
Inschakeldrempel: Dag (Symbool „Zon“)

 Alternatief:
- DALI-SYS
- DALI Compact, bijv. met een PD2-M-DALI/
DSI, maar hier vervalt het voordeel van de
„anticiperende“ inschakeling.

dwars

Ø9m

frontaal

Ø6m

zittende activiteit

Ø3m

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
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28 m

Planningsvoorbeeld
sportzaal met drie velden met PD4-DALI-SYS
46 m

28 m

46 m

Melder voor
Lichtgroep 1
Lichtgroep 2
Lichtgroep 3
Montagehoogte = 6.00 m - 8.00 m
 Beschrijving van de situatie:

 Alternatief:

 Instelling van de Mastermelder:

De automatische lichtregeling met aanwezigheidsmelders moet worden geïmplementeerd
in een sporthal met drie velden en variabele
wanden. In elk van de drie delen wordt een
armatuurgroep gevormd en individueel geschakeld.

- DALI Compact: Voor de DALI Compact is
een specifiek bedradingsschema vereist;
dit kan bij ons op aanvraag worden
verkregen.

Nalooptijd: geest. 5 min.

Ondanks de automatische besturing moet het
mogelijk zijn om de actuele schakeltoestand
handmatig te beïnvloeden met een drukknop
en een afstandsbediening.
 Advies:
PD4 melder DALI-SYS versie. Voor gebruik van
de afzonderlijke hallen wordt voor elk deel van
de hal twee melders met verschillende lichtsterktes, 300 lux of 500 lux, geprogrammeerd
met behulp van de DALI-SYS software. De als
master gedeactiveerde melder krijgt de slave-functie toegewezen. Om de hele hal zonder
scheidingswanden te kunnen gebruiken, krijgt
de melder in het midden van de hal (hal 2) als
master de helderheidswaarde van 1.000 lux
en de andere melders de slave-functie. Een
“Guided Light” oriëntatieverlichting kan optioneel in aangrenzende maar onbezette delen
van de hal worden ingesteld. Meerdere delen
van de hal of de gehele hal kunnen naar wens
met elkaar worden verbonden. De lichtsterkte
kan voor elk deel van de hal afzonderlijk of
voor de hele hal worden ingesteld.

Inschakeldrempel: 300 - 500 Lux

 Opmerking:
Scenario‘s kunnen worden opgeslagen in
het lichtregelsysteem, zodat de verlichting
optimaal wordt geregeld, afhankelijk van het
gebruik (met tussenschotten in de kleine hallen of zonder tussenschotten in de grote zaal).
 Objectgegevens:
Type: Drie-veldsgymnastiekzaal
Kamerafmetingen: L 46.00 x B 28.00 m

 Detectiezone type „PD4“

Plafondhoogte: 6.00 - 8.00 m,
reflecterende vloer
 Verlichting:
1 armatuurgroep met EVSA’s per halgebied
 Productlijst:
7 stuks PD4-DALI-SYS-OB
of PD4-DALI-SYS-GH-OB
5 stuks PBM-DALI-SYS-4W
2 stuks PS-DALI-SYS-USB-REG

dwars

Ø 24 m

1 stuk ROUTER-DALI-SYS-REG

frontaal

Ø8m

zittende activiteit

Ø 6.4 m

7 stuks beschermingskorven voor
PD4-aanwezigheidsmelders

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
LUXOMAT ®

83

Planningsvoorbeeld
hoogbouwmagazijn met PD4-GH

66 m

30 m

30 m

66 m

Melder voor
Lichtgroep 1-3
Lichtgroep 4-7
Lichtgroep 8-9
Lichtgroep 10-11
Lichtgroep 12
Montagehoogte = 10.00 m

In een magazijn moet het licht automatisch
worden ingeschakeld door aanwezigheidsmelders. Elk gangpad moet afzonderlijk worden
bewaakt en geschakeld om geen onnodige
energie te verspillen.
 Advies:
PD4-M-DALI/DSI-GH DALI Compact melder.
De melders van de „hoofdassen“ moeten een
langere nalooptijd hebben, in de gangpaden van de rekken kan de nalooptijd korter
zijn, omdat hier onmiddellijke herkenning is
wanneer de gang wordt betreden of doorgereden. Afhankelijk van de comforteisen
kan bijvoorbeeld een permanente oriëntatieverlichting van 20% worden ingesteld.
De externe lichtsensor van de PD4-M-DALI/
DSI-GH zorgt voor een goede lichtregeling,
zelfs bij hoge montagehoogtes.
 Opmerking:
Voor een optimale detectie wordt aan elk
uiteinde van het gangpad dat aan beide zijden
open is een PD4-GH melder gemonteerd. In
het gangpad wat aan één zijde open is wordt
een PD4-GH melder aan het open uiteinde
gemonteerd en een tweede, een slave melder,
in het midden van dat gangpad.
Om ongewenste schakelingen in de gangpaden
te vermijden bij gebruik van het hoofdpad,
moeten de lenzen van de melders aan de
hoofdeinden van de gangpaden worden afgedekt met afdeklamellen 180°.
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46 mDe armatuurgroep in de logistieke ruimte

46 m

(hoofdpad) wordt aangestuurd door PD9
melders.
 Objectgegevens:
Type: Hoogbouwmagazijn met daglicht

 Detectiezone type „PD9-GH“

Magazijn afmetingen:
L 66.00 x B 30.00m
Plafondhoogte: 10.00m
 Verlichting:
12 armatuurgroepen met EVSA‘s

28 m

 Beschrijving van de situatie:

dwars

Ø6m

 Productlijst:

bij een montagehoogte van 2.50 m

3 stuks PD4-M-DALI/DSI-OB

 Detectiezone type „PD4-GH“

1 opbouwsokkel IP54 PD2/PD4-OB
7 stuks PD4-M-DALI/DSI-OB
5 stuks PD4-S-OB
 Masterapparaatinstelling:
Nalooptijd: > 5 min.
Inschakeldrempel: 500 Lux of individueel
met afstandsbediening
 Instelling van de Mastermelder:

dwars / frontaal

19 x 30m

bij een montagehoogte van 14.00 m - 16.00 m

Master/slave werking voor armatuurgroepen
in de afzonderlijke gangpaden en doorgangen
(zie bedradingsschema‘s PD4-M-1C-GH en
PD9-M-1C-GH).
Het masterapparaat moet altijd worden gemonteerd op de donkerste plek van het gebied
van zijn armatuur groep.

Het detectiebereik kan optimaal worden
aangepast door middel van afdekplaatjes.
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!

8m

8m

Planningsvoorbeeld
klas met PD4-DAA4G

Lichtzone 1
Lichtzone 2
Lichtzone 3
Lichtzone 4
Melder voor
Lichtgroep 1

12,5m

 Beschrijving van de situatie:

7,5m

In een klaslokaal met een raamfront, drie
DALI lichtlijnen en een aparte schoolbordverlichting, moet de verlichting afhankelijk van
aanwezigheid en daglicht in drie DALI groepen
worden geregeld. Het verschil in helderheid
tussen de wand- en de raamzijde moet worden gecompenseerd, zodat aan het bureau
van elke leerling dezelfde helderheid heerst.
Bovendien moet het airconditioningsysteemop
basis van aanwezigheid worden geactiveerd.
Ondanks de automatische besturing moet het
mogelijk zijn om de actuele schakeltoestand
handmatig te beïnvloeden via drukknoppen
of afstandsbedieningsapp.
 Advies:
PD4-M-DAA4G DALI Compact melder adresseerbaar. Het kan zinvol zijn om de airconditioningsinstallatie niet direct met het relais van
de melder te schakelen, maar eenvoudigweg
een „aanwezigheidssignaal“ (kamerbezetting)
naar een gebouwbeheersysteem te sturen en
vervolgens de airconditioningsinstallatie (afhankelijk van aanwezigheid) te schakelen met
behulp van het gebouwbeheersysteem. Het
is ook mogelijk om de ventilatie en eventueel
de verwarming aanwezigheidsafhankelijk te
schakelen en de aanwezigheidsinformatie kan
ook voor verdere evaluaties worden gebruikt.
 Alternatief:
- DALI-SYS: Hier is een breed scala aan extra
functies mogelijk, zoals de aansluiting van
de veiligheidsverlichting, evaluatiefuncties,

e-mailmelding en configuratie op afstand.
Een andere aanbeveling is een gemengde
installatie. DALI compact om kostentechnische
redenen voor klaslokalen, gangen en andere
ruimtes in DALI-SYS.
 Opmerking:
Met de PD4-DAA4G kunnen de drie lichtbanden in de ruimte worden bediend als
individuele DALI groepen. Offsetwaarden
worden gebruikt ter compensatie van helderheidsverschillen. De bordverlichting kan
worden geschakeld als de vierde DALI groep.
Bovendien is het airconditioningsysteem automatisch aangestuurd via een relaiskanaal.
Ondanks de automatische besturing kan de
schakeltoestand handmatig worden opgeheven via drukknop of afstandsbedieningsapp.

Montagehoogte = 3.00 m
 Instelling van de Mastermelder:
Nalooptijd DALI-groep 1-4: > 5 min
Inschakeldrempel: DA1 - DA4: 500 Lux
Hoofdverlichting: volautomatisch
(DALI groep 1-3)
Bordverlichting: halfautomatisch
(DALI groep 4)
Nalooptijd HVAC: 15 min
 Werkmodus:
Standaardmodus (zie aansluitschema
PD4-M-DAA4G)

 Detectiezone type „PD4“

 Objectgegevens:
Type: Klaslokaal met één raamzijde
Kamerafmetingen:
L 12.50 x B 8.00 m
Plafondhoogte: 3.00 m
 Verlichting en HVAC
4 DALI groepen met elektronische voorschakelapparatuur
1 relais kanaal voor airco

dwars

Ø 24 m

 Productlijst:

frontaal

Ø8m

zittende activiteit

Ø 6.4 m

1 stuk LUXOMAT® PD4-Master-DAA4G
1 stuk LUXOMAT® PD4-Slave-DAA4G

bij een montagehoogte van 2.50 m
Let op dat het detectiebereik verandert,
afhankelijk van de montagehoogte!
LUXOMAT ®
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Gecontroleerde
veiligheid



Series Diamant DT32 LED en Classic-2DN LED
Intelligente noodverlichting
met LED techniek
 LED noodverlichting met interne batterij
 	 Bidirectionele afstandsbediening met de IR-adapter en de B.E.G.

smartphone app
 	 Automatische zelftest met een tweekleurige status LED
 	Optionele centrale bewakingsmogelijkheid van de noodverlichtingen

met Data Control N
DALI

LED

Data Control N

Self
Test

beg-luxomat.com

Afstandsbedieningen
De B.E.G. BLE-IR adapter voor
smartphones, het alternatief voor
B.E.G. afstandsbedieningen
Bijna 15 jaar geleden was B.E.G. de eerste
om een bewegingsmelder aan te bieden,
die met een afstandsbediening kan worden bediend. Tegenwoordig zijn bijna alle
B.E.G. aanwezigheids- en bewegingsmelders geschikt voor afstandsbediening. Om
het u gemakkelijker te maken, biedt B.E.G.
de afstandsbedieningsapp aan.
Wat je nodig hebt is een compatibele
smartphone met internetverbinding en de
B.E.G. LUXOMAT® afstandsbedieningsapp,
die je kunt downloaden in de Google Play
Store of de Apple Store. De updateservice
zorgt ervoor dat de app altijd up-to-date is.
De app bevat alle huidige B.E.G. afstandsbedieningen en vervangt dus meer dan
40 afstandsbedieningen. De gebruiksvriendelijke navigatie biedt de mogelijkheid om het te programmeren product of
de betreffende afstandsbediening te zoeken op naam of onderdeelnummer. De installateur (of de gebruiker) vindt daarom
snel de juiste gebruikersinterface.
De transmissie naar de melder werkt via
de B.E.G. IR-adapter voor smartphones
BLE-IR. De verbinding is bidirectioneel via
Bluetooth Low Energy. De in de adapter
geïntegreerde helderheidsmeting wordt
cyclisch naar de compatibele B.E.G. apparaten verzonden.

LUXOMAT ®
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Overzicht van de afstandsbedieningen
Remote control

Code

IR-PD-DALI-Mini

92112

IR-PD-DALI

92094

PD2(N)
PD2-M-DALI/DSI
PD2N-DALI-SYS
PD2-M-DALI/DSI-1C

PD2-M-DALI/DSI

PD4(N)

PD9

PD11

PICO

Indoor
180

PD4-M-DALI/DSI
PD4-M-DALI/DSI-C
PD4-M-DUO-DALI/DSI
PD4N-DALI-LINK
PD4N-DALI-SYS
PD4-DALI-SYS-GH

PD9-M-DALI/DSI
PD9-M-DALI/DSI-GH

PD11-DALI-SYS-FLAT
PD11-DALI-LINK-FLAT

PICO-DALI-SYS

–

PD9-M-DALI/DSI
PD9-M-DALI/DSI-GH

–

–

–

PD9-M-DALI/DSI
PD9-M-DALI/DSI-GH

–

–

–
–

PD4-M-DALI/DSI
PD4-M-DALI/DSI-C
PD4-M-DUO-DALI/DSI

IR-PD-DALI-LD

92652

PD2-M-DALI/DSI

PD4-M-DALI/DSI
PD4-M-DALI/DSI-C
PD4-M-DUO-DALI/DSI

88

IR-PD4-TRIO-DALI

92104

–

PD4-M-TRIO-DALI/DSI
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C

–

–

–

IR-PD-DALI-1C

92116

PD2-M-DALI/DSI-1C
PD2-M-DALI/DSI-HVAC

PD4-M-DALI/DSI-1C
PD4-M-DALI/DSI-HVAC

–

–

–

PD9-M-DALI/DSI
PD9-M-DALI/DSI-GH

–

–

–

IR-PD-DALI-E

92122

PD2-M-DALI/DSI

PD4-M-DUO-DALI/DSI
PD4-M-DALI/DSI

IR adapter voor
Smartphones

92726

alle

alle

alle

alle

alle

alle

BLE-IR adapter

93076

alle

alle

alle

alle

alle

alle

LUXOMAT®

Artikellijst
Alleenstaande producten

Netwerkproducten
Prod. grp. Pagina

Code

Omschrijving

92258

PD2-M-DALI/DSI-IB

24

92275

PD4-M-DALI/DSI-IB

92276
92279

Accessoires
Prod. grp. Pagina

Prod. grp. Pagina

Code

Omschrijving

Code

Omschrijving

16

92731

PD11-DALI-SYS-FLAT-IB

24

51

92094

IR-PD-DALI

9

16

24

17

92732

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

24

37

92104

IR-PD4-TRIO-DALI

9

27

PD4-M-DUO-DALI/DSI-IB

24

26

92842

PBM-DALI-SYS-4W

24

52

92112

IR-PD-DALI-Mini

9

16

PD4-M-DALI/DSI-OB

24

17

92843

PS-DALI-SYS-USB-REG

24

54

92116

IR-PD-DALI-1C

9

22

92280

PD2-M-DALI/DSI-OB

24

16

92846

PS-DALI-LINK-IB

24

40

92122

IR-PD-DALI-E

9

16

92328

PD4-M-DALI/DSI-C-IB

24

18

92847

SW-DALI-LINK-BLE-APP

24

42

92141

OB-Sokkel Indoor 180, wit mat

6

64

92486

PD2-M-DALI/DSI-1C-IB

24

22

92849

RM-DALI-SYS-1C-REG

24

56

92161

OB-Sokkel IP54 PD2/PD4-OB

6

16

92488

PD4-M-DALI/DSI-1C-IB

24

24

92850

ROUTER-DALI-SYS-REG

24

53

92199

6

16

92489

PD4-M-DALI/DSI-1C-OB

24

24

93023

ViSTATION-DALI-SYS-REG

39

55

Beschermingskorf BSK
(Ø 200 x 90 mm)

92530

PD4-M-DALI/DSI-C-OB

24

18

93025

PD4-BMS-GH-OB

38

61

92386

Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

6

27

92591

PD4-M-DAA4G-IB

24

30

93068

PD11-DALI-LINK-FLAT-IB

24

34

92441

Wandhouder PD4-OB

6

17

92698

PD2-M-DALI/DSI-HVAC-IB

24

23

93189

PS-DALI-LINK-USB-REG

24

41

92467

6

27

92699

PD4-M-DALI/DSI-HVAC-IB

24

25

93308

LC-plus DALI-SYS 280

24

46

Beschermingskorf BSK
(Ø 164 x 143 mm)

92721

PD4-S-DAA4G-IB

24

31

93311

PD4N-BMS

38

59

92537

Afdekring PD11 Ø 52 mm

6

34

92743

PD4-M-DAA4G-OB

24

30

93329

PD2N-BMS-IB

38

58

92652

IR-PD-DALI-LD

9

17

92750

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-OB

24

27

93330

PD11-BMS-FLAT-IB

38

63

92692

Afdekring PD11 Ø 100 mm

6

17

92751

PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-OB

24

28

93332

PD4-BMS-C-IB

38

60

92726

IR adapter voor Smartphones

9

17

92755

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-IB

24

27

93337

PD2N-BMS-VZ

38

58

92832

VZ-Adapter Set 1 / PD11

6

34

92756

PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-IB

24

28

93340

PD4N-DALI-SYS

24

48

92833

VZ-Adapter Set 2 / PD11

6

34

92993

Vierkant designraam PD9-IB

6

20

92994

Vierkant designraam PD11-IB

6

34

93076

BLE-IR adapter

9

16

93307

OB montageset IP54
PD2N/4N-VZ

6

35

92759

PD4-S-DAA4G-OB

24

31

93345

PD4-DALI-SYS-GH-OB

24

49

92790

PD4-M-TRIO-2R-1D-IB

24

29

93357

PD4-BMS-C-OB

38

60

92920

PD9-M-DALI/DSI-IB

24

20

93368

PD2N-DALI-SYS-VZ

38

47

92938

PD9-M-DALI/DSI-GH-IB

24

21

93369

PD2N-DALI-SYS-IB

38

47

93006

PD4-M-HCL-IB

24

32

93377

PD4N-DALI-LINK

24

35

93007

PD4-M-HCL-OB

24

32

93397

38

64

93015

PD4-M-DALI/DSI-GH-OB

38

19

Indoor 180-BMS
zonder frame

93033

PD2-M-DALI/DSI-1C-OB

24

22

93807

RM-DALI-LINK-1C-REG

24

44

93840

STARTERSET-DALILINK-SMALL-OFFICE

24

43

93908

PICO-DALI-LINK-IB

24

36

93909

PICO-DALI-SYS-IB

24

50

93924

PICO-BMS-IB

38

62

93845

PD4-DALI-LINK-GH

24

39

Om onze producten continu te kunnen verbeteren, behouden wij ons het recht om
wijzigingen aan te brengen aan hun technische eigenschappen en hun ontwerp.
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Vestigingen en commerciële agentschappen
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