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Energie transitie

Energiebesparing 

Eenvoudig (gebruiker & installateur)

Betrouwbaar

Dimbaar

Comfort

Te koppelen met ‘buitenwereld’
bovenliggend gbs-systeem | met zonwering en/of noodverlichting
service / onderhoud



DALI?



Wat is DALI?

Digital Addressable Light Interface

Betrouwbaar

DALI is de industrie standaard protocol (taal) voor bidirectionele, digitale
communicatie tussen verlichtings-armaturen en alle apparaten die daarop
zijn aangesloten.

Vastgelegd in de IEC 62386



De DALI Alliance

Ca. 300 leden wereldwijd

Volledige lijst op de website

Meer dan 1900 gecertificeerde DALI-2 producten

Meer dan 1450 gecertificeerde DALI (versie1)
producten

Presentator
Presentatienotities
De DALI Alliance is een open, wereldwijd consortium van verlichting bedrijven die de markt voor lichtregeling willen laten groeien op basis van DALI



Start DALI
Philips Lighting

1984

0…10 V
Standaardisatie

0…100 %
Standaardisatie

DIIA
Oprichting

Heden DALI-2
Standaardisatie

De geschiedenis van DALI
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Leden van de AG Dali mochten het DALI-handels netwerk gebruiken tot 30 maart 2017 daarna overdracht aan DiiA.



DALI-2

Bus voeding: (ICE62386-101)

Controller apparatuur: (ICE62386-103)

Bus: (ICE62386-101)

Bestuurde apparatuur: (ICE62386-102)

DALI-1

Bus voeding: niet gespecificeerd

Controller apparatuur: niet gespecificeerd

Bus:  (ICE62386-101)

Bestuurde apparatuur: (ICE62386-102)

Verschil DALI-1 en DALI-2

Bus 
voeding

Detectie 
apparatuur

Software
controller
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Bij DALI-2 zijn dus de Busvoeding en deelnemers op de bus als sensoren, button modules en controllers volgens het standaard protocol.



DALI-2



DALI-2

DALI protocol technische norm 62386

Eenvoudig & robuust

2-draads bus | communicatie | 1 kabel

Merkonafhankelijk

Maximaal 64 adressen per DALI-kanaal
Maximaal 16 groepen en 16 scenes
Maximaal 300 meter per DALI-kanaal
Maximaal 250 mA per DALI-kanaal

Presentator
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Er is veel gepraat over DALI-2 in de industrie, maar het lijkt erop dat dit gepaard gaat met een behoorlijke verwarring over de aard van DALI-2. Dus wat is DALI-2 echt over en wat zijn de voordelen?Met dit webinar proberen we enig licht op dit onderwerp te werpen. Het DALI-protocol wordt gespecificeerd in de IEC 62386 norm. In de 2009-versie van de norm wordt gewoonlijk DALI-1 genoemd, terwijl DALI-2 wordt benoemt in de IEC 62386-103 2014 versie. Dus wat is het verschil tussen de twee? Terwijl DALI-1 alleen apparatuur (drivers, voorschakelapparatuur) standaardiseert, standaardiseert DALI-2 alle soorten apparatuur die meestal te vinden zijn in een DALI-systeem, namelijk controllers, busvoedingen en allerlei soorten invoer apparaten (sensoren, knoppen, schakelaars, schuiven, aanraakschermen en andere). Invoerapparaten en controllers worden aangeduid als besturingsapparaten en worden gespecificeerd in de nieuwe DALI-2 Norm (IEC 62386-103)In aanvulling op een generiek instantie type, de DALI-2 standaard biedt gedetailleerde specificaties voor gevallen van typebezetting, lux-niveau, drukknop en absolute input (schuifregelaars, draaischakelaars)Conclusie Met DALI-2 maakt de sector een grote sprong voorwaarts. Het DALI-2 certificatieprogramma zal verder compatibiliteit en flexibiliteit verbeteren.Terwijl de introductie van DALI-2 het aantal sensoren, knoppen en soortgelijke invoerapparaten zal vergroten. Het resultaat is dat er steeds meer apparaten beschikbaar zullen zijn om uit te kiezen. 



DALI-2

Per
kanaal 64 lampen

16 sensoren
aanwezigheid / licht

64 drukknop
modules

+

Presentator
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Specs: DALI – 264x Ballast (Lampen)16x Sensoren met daar in: Lux, Aanwezigheid en 3 Digitale Ingangen en Temp. en RV voor dauwpunt bewaking64x Drukknop modules met per module de mogelijkheid voor 4 Digitale Ingangen in te lezen.



Onbeperkte bustopologie

DALI-2

Presentator
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DALI bus topologie is vrij aan te leggen, ster- T- aftakkingen etc zijn toegestaan, zolang er maar geen gesloten lus van wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat nl een dataloop.



M1 M16

Uitbreiding naar L-SMI (Standard Motor Interface)

Extra componenten

Infrarood (IR) afstandsbediening

Presentator
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Infrarood (IR) afstandsbedieningAllerlei modulen voor niet DALI lampen beschikbaarVerlichtingsinstallatie compleet met DALI aanstuurbaar / regelbaar door middel van diverse beschikbare modulenAfstandsbediening icm de multisensoren, met de afstandbediening zijn lokaal dim en schakelfunctie beschikbaar.SMI * standard motor interface tbv het integreren van de zonwering in de DALI systeem



Waarom DALI-2?

Naadloze integratie bACnet IP MS/TP

Digitale controle

Aanwezigheid & daglichtregeling

Rapportage

Connectiviteit draadloze netwerken

Presentator
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Naadloze integratie met BACnet IP MS/TPDigitale controle van lichtkwaliteit en intelligente feedbackDaglichtregeling    gestandaardiseerde dimcurveAanwezigheid – lichtdetectieRapportageGeautomatiseerde test noodverlichtingKleur controle verlichtingRGBWAF voor individuele bediening elk kleurkanaalKleurregeling Tc (tunable white) Gepositioneerd deelname IoTConnectiviteit draadloze netwerken en IP-gebaseerde netwerken



Waarom DALI-2?

Daglichtcompensatie

Corridor verlichting

Presentator
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Daglicht compensatie, DALI-2 voorziet in daglicht compensatie, zon inschijning via de ramen heeft invloed op de lux meting van de lux sensor. In grote ruimtes is het niet wenselijk dat de hele ruime mee reageert op deze invloed. Door toepassing van daglicht compensatie zal de verlichting aan de raamzijde dimmen maar zullen andere delen van de ruimte niet mee beïnvloed worden. Op deze manier blijft het licht niveau over de hele ruimte zo constant mogelijk. Hier mee bespaart u ook nog energie op een zonnige dag. Mocht u ook de zonwering combineren met u DALI systeem, dan zal de regeling ook hier rekening mee houden.Corridorverlichting,Naast de lichtregeling via aanwezigheidsdetectie en handmatige modus met uitschakelvertraging (corridorverlichting) kunnen complexere verlichtingsstrategieën worden geïmplementeerd. Een algemeen voorbeeld van de functie van de corridorlink is wanneer ganglichten moeten branden wanneer er mensen in het gebied zijn. Bewoners zullen zich nooit ongemakkelijk voelen wanneer ze een verlichte gang moeten betreden. Aldus zijn ganglichten altijd aan, zolang de aangrenzende kantoren bezet zijn. Voor deze aangrenzende gangen kan optioneel een lagere dimwaarde worden gekozen en worden gebruikt zolang de gang leeg is maar aangrenzende kantoren bezet zijn. Zodra iemand de gang binnenkomt, wordt de dimwaarde van de verlichting verhoogd.



Waarom DALI-2?

Noodfunctionaliteit
Functietest
Duurtest
Rapportage

Zonlichtsimulatie
Tunable white
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Zelfstandige of centraal aangedreven noodverlichting, speciale noodverlichtingsarmaturen of normale kantoorarmaturen met toegevoegde noodfunctionaliteit, alle typen noodverlichting kunnen eenvoudig in een DALI-verlichtingssysteem worden geïntegreerd. Hierdoor is het niet alleen mogelijk dezelfde bedrading voor conventionele verlichting te gebruiken als voor noodverlichting, de installatiekosten te verlagen, maar ook om de vereiste toezichts- en bewakingsfuncties in één beheer-systeem te integreren. Dit resulteert in verdere kostenbesparingen en biedt de facility manager een enkele bedieningsinterface voor alle functies van zijn gebouw. Als bijkomend voordeel kunnen functietests van het noodsysteem dat wettelijk verplicht is, automatisch worden uitgevoerd en resultaten worden vastgelegd. Naast de noodverlichting kan het verlichtingssysteem ook worden gestuurd door het brandmeldsysteem in geval van een noodsituatie. Nu kan het verlichtingssysteem de evacuatie van het gebouw ondersteunen door de lichtniveaus in de aangewezen vluchtroute te verhogen, terwijl de lichtniveaus in de te verlaten gebieden worden verlaagdDoor de kleurtemperatuur van lampen in de loop van een dag automatisch aan te passen, kan de natuurlijke verandering van het zonlicht worden gesimuleerd wat het prestatie niveau verhoogd.



Waarom DALI-2?

Presentator
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Uit de controlers kan data in csv formaat per e-mail verzonden worden, deze data is de basis voor de energie rapporten en kan in de diversen GBS systemen verwerkt worden.Indien uw systeem beschikt over het Loytec LWEB-900 platform, kan deze data ook hier worden ingelezen, en kunnen complete rapporten worden weergegeven op een scherm of kunnen deze per e-mail verzonden worden.



DALI-2 voor data
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Visualisatie op touch screen. Met actuele status van uw verlichting en andere data.



DALI in draadloze wereld



DALI in draadloze wereld



DALI in draadloze wereld



Communicatie bestaande DALI-apparaten

Bedrade versie DALI-2 –D4i

Aanwezigheid & daglichtregeling

Ondersteuning IP-gebaseerde dragers

Toegang apparatuur, armaturen en sensoren

Extra adresseringsfuncties

Presentator
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DALI+ apparaten communiceren met behulp van bestaande DALI-commando’s, draadloos overgedragen en/of IP-gebaseerd.Verschilt is van bedrade versie DALI2 – D4iNieuwe DiiA specificatie ondersteunt DALI+ met IP-gebaseerde dragers, bijvoorbeeld draad, Etherneth, WiFi.Ontwikkeling testen DALI+ certificeringDezelfde geavanceerde DALI-lichtregelingsfuncties als bedrade versie.Dezelfde toegang tot uitgebreide gegevens van voorschakel apparatuur, armaturen en sensorenExtra adresseringsfuncties



Locatie gebaseerde service

Gebruik van apps (rode stip is een mobiele telefoon)

Standard bakens voor:
Lokalisatie van waardevolle activa
Binnenhuis  navigatie
Nabijheid gebaseerde functies
Bakens op mobiele apparaten



Regeling via smartphone



Asset tracking / Counting



Trend
Convergentie van systemen bouwen met IT

Ondersteunt IoT
Commerciële gebouwen

Geen silo’s
Geen eigendomsrechten

Communicatie systemen
Cloud diensten & 
cloud computergebruik
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Ondersteunt IoT voor commerciële gebouwenGeen silo’s. Geen eigendomsrechten toepassingen. Staat meerdere systemen toe communiceren samen met behulp van cloud diensten & cloud computergebruik. 



Conclusie

Belangrijke bijdrage intelligente gebouwen

Gegevensmonitoring & rapportage

Toekomstbestendig

Welzijn & comfort bewoners

Voorspellend onderhoud

Circulaire economie

Presentator
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DALI levert een belangrijke bijdrage aan intelligente gebouwen: – Energie-efficiëntie – Gegevensmonitoring en rapportage – Toekomstbestendig  – Welzijn en comfort van de bewoners – Voorspellend onderhoud  – Circulaire economie 



Conclusie

Standaardisatie & certificering

Nieuwe mogelijkheden
DALI via draadloze en IP-gebaseerd connectiviteitsopties
Gateways naar andere draadloze ecosystemen

Presentator
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• Standaardisatie en certificering vergroten het vertrouwen in interoperabiliteit tussen leveranciers • Nieuwe specificaties maken het mogelijk: – DALI via draadloze en IP-gebaseerde connectiviteitsopties  – Gateways naar andere draadloze ecosystemen 



Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op
Bezoek onze website
www.vedotec.nl

Bel ons
088-833 68 00

Mail ons
verkoop@vedotec.nl

https://www.vedotec.nl/nl-nl/
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