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Helvar voor het milieu

Helvar is toonaangevend specialist als het gaat om efficiënter omgaan met energieverbruik op het gebied 
van verlichting. Onze systemen garanderen innovatieve lichtoplossingen met heldere en aantoonbare 
energiebesparing. Helvar zet zich in om de effecten van haar producten op het milieu tot een minimum te 
beperken door het systematisch reduceren van materiaalgebruik en het implementeren van milieuvriendelijke 
productiemethoden. Dit is onderdeel van de duurzame zorg voor het milieu van Helvar.

Energiebesparing

Gemiddeld 14% van de verbruikte elektriciteit in de EU wordt verbruikt door verlichting. Bijna de helft hiervan 
wordt verbruikt in de commerciële sector, waar het besparingspotentieel enorm is. 
Helvar omschrijft de stappen om energie te besparen - zelfs tot 80%.

Open standaard

Helvar ontwikkeld de lichtregelsystemen op basis van open standaarden ‘DALI’ en ‘Ethernet’. 
Het DALI protocol voor sturing van componenten welke vrij programmeerbaar zijn. 
Ethernet is de backbone voor communicatie tussen de onderlinge DALI netwerken en communicatie met 
andere devices. Via Ethernet (TCP-IP) kan eenvoudig met touchscreens, PC’s of een gebouwbeheersyteem 
gecommuniceerd worden.  Ook voor de benodigde software en inbedrijfstelling moet u bij Helvar zijn.
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Helvar Oy Ab, Finland

Helvar is een internationaal technologiebedrijf gespecialiseerd in oplossingen en productie 
van componenten voor de verlichtingsindustrie. Helvar staat voor energiebesparing en 
bedieningsgemak. Een familiebedrijf dat in 1921 ontstaan is.

Ons klantenbestand bestaat uit armatuurfabrikanten, lichtontwerpers, adviseurs en elektro-technische 
bedrijven. Onze enorme kennis op het gebied van componenten en systemen brengt ons in de positie om samen 
met onze klanten te werken aan innovatieve producten en geavanceerde systemen.

Helvar is in 40 landen vertegenwoordigd voor lokale service aan onze klanten. Ons hoofdkantoor is gesitueerd 
in Finland, hier bevinden zich ook moderne productie faciliteiten (VSA’s, LED drivers) en zijn geavanceerde 
product- ontwikkeling faciliteiten aanwezig. Het zo genaamde Lighting Controls Competence Center staat in 
Engeland.

Helvar’s onderdelen staan bekend om hun uitstekende betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en veelzijdigheid. 
Milieuaspecten zijn geïntegreerd in al onze producten door middel van life-cycle en eco-design principes.

HELVAR
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Helvar in Nederland en België

Lighting Controls is specialist in licht-
regelsystemen. Met een team van engineers, 
productspecialisten, mensen voor logistieke 
afhandeling en de verkoopafdeling levert 
Helvar de totale service die de adviseur, 
installateur en gebruiker zoekt. 
Helvar investeert voortdurend in ontwikkeling 
van nieuwe producten en vooruitstrevende 
technologieën.

• Advies
• Ontwerp van de installatie
• Levering van hardware
• Klantspecifiek geassembleerd in schakelkast
• Inbedrijfstelling op locatie
• Training en instructie
• Service en nazorg

Het Helvar lichtmanagementsysteem is gebaseerd op 
het DALI protocol. Het DALI protocol is een uitgebreid 
protocol met veel mogelijkheden. Helvar in Nederland 
geeft trainingen en workshops om zoveel mogelijk 
kennis te delen over de mogelijkheden die DALI 
en lichtmanagement te bieden hebben. Voor meer 
informatie ga naar www.helvar.nl / www.helvar.be.

Onderwerpen van trainingen zijn o.a.:
• Wat is DALI
• Bedrading/aansluiting van een DALI systeem
• Programmeren van een DALI systeem

Onderwerpen van workshops zijn o.a.:
• Wat is DALI
• Toepassingen van DALI en lichtmanagement
• Installatiegemak van DALI
• Ontwerpen/ calculeren van DALI
• Noodverlichting en DALI
• Koppeling met een gebouwbeheersysteem
• Software en programmering
• LED-drivers en LED-modules

LIGHTING CONTROLS
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REFERENTIES

Hotel - Van der Valk
Veenendaal

Een volledig tijdsgestuurde lichtregeling bepaald dagelijks de sfeer in het Van der Valk Hotel langs de A12 
bij Veenendaal. Het hotel is opgedeeld in een aantal zones waarbij de verlichting van deze zones middels 
tijdsturingen over de dag heen van intensiteit en sfeer veranderd afhankelijk van de activiteiten zoals 
ontbijt, lunch, dinner, borrel en schoonmaak.
Het nieuwe hotel heeft 150 luxe kamers en 15 multifunctionele vergader- en conferentiezalen. Waarvan de 
grootste plaats biedt aan zo’n 300 mensen. Daarnaast is er ruimte voor een wellness- en fitnesscentrum en 
een restaurant met een bar. Het gehele hotelcomplex heeft een oppervlakte van circa 25.000 m2. 
Het lichtmanagementsysteem  is eventueel handmatig overbrugbaar op een centraal geplaatst touchscreen 
en de astronomische tijdklok in de DALI-routers houden rekening met de zomer- en wintertijd. Per zaal is 
een integratie  met de AV-installatie gemaakt voor een eenvoudige bediening van verlichting, geluid en beeld.
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Gezondheidszorg - Elkerliek ziekenhuis
Helmond

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft 
voor DALI lichtmanagement gekozen op 
de vernieuwde Oncologieafdeling van 
het ziekenhuis. De afdeling is zodanig 
ingericht dat er een huiskamersfeer wordt 
opgeroepen om de patiënten een rustig en 
aangenaam gevoel te geven. 
Op het zusteroproep-paneel heeft de 
patiënt zelf de mogelijkheid om de 
verlichting te dimmen. Daarnaast zorgt 
een LED- kleursturing  ervoor dat de sfeer 
eenvoudig per patiënt in te stellen is tijdens 
de behandeling. Hiervoor zijn DALI-DMX 
routers toegepast voor een eenvoudige 
integratie tussen deze protocollen. 
Ook de gangverlichting van de nieuwe 
afdeling is met DALI armaturen uitgevoerd. 
Hierdoor kan in een nachtsituatie de 
verlichting gelijkmatig  teruggedimd worden, 
wat een positieve ervaring voor de patiënt 
geeft op het moment dat deze op een bed door 
de gang gereden wordt, waar de armaturen 
eerder om en om geschakeld werden en een 
onrustig lichtbeeld meebracht. 
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Kantoor - Cono Kaasmakers
Westbeemster

In de Beemster is een uniek gebouw verrezen, de nieuwe kaasmakerij van CONO Kaasmakers. De kantoren, 
de winkel en de vergaderruimten zijn voorzien van een intelligent lichtregelsysteem. Op basis van een 
alarmschakeling wordt de scene `welkom` ingeschakeld; een sfeervolle looproute naar de werkplekken.
Op de werkplekken en in de vergaderruimten zijn aanwezigheidssensoren aangebracht en diverse 
tijdsturingen in combinatie met de ploegwisseltijden zorgen ervoor dat de verlichting altijd in de juiste 
stand staat.
De eerste twee armaturen vanaf de raamzijde dimmen volledig automatisch op basis van daglichttoetreding 
voor een maximale energiebesparing en op de diverse touchscreens is het mogelijk handmatig een aantal 
vooraf ingestelde scènes te kiezen voor maximaal comfort en gebruiksgemak.
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Retail - BMW-MINI garage
Amsterdam

De verlichting van het nieuwe pand 
van BMW en Mini langs de A10 is 
volledig voorzien van een intelligente 
DALI lichtregeling. Het pand heeft 
een oppervlakte van 24.000m2 en 
heeft een wereldprimeur met het 
nieuwe elektrische automotive concept 
van BMW. De verlichting van zowel 
de werkplaats, de showrooms, de 
parkeergarage en de buitenverlichting 
is middels een touchscreen te bedienen. 
Energiebesparing en comfort hebben een 
grote rol gespeeld tijdens de ontwerpfase, 
daarnaast is ook rekening gehouden met 
veiligheid en gebruiksgemak. Door het 
gebruik van de open standaarden DALI 
en Ethernet is de betrouwbaarheid van 
het systeem gewaarborgd.
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OVER DALI
Een intelligent lichtmanagement is de sleutel voor energiebesparing voor verlichtingsinstallaties met als 
bijkomend voordeel comfort en veiligheid. DALI is ontwikkeld als een internationale standaard voor een 
intelligent en eenvoudig beheer van lichtinstallaties.

De standaard (IEC 62386) bevat een aantal onderdelen waarmee controle en monitoring van LED-drivers, VSA’s 
en noodverlichting mogelijk is, maar ook eenvoudig uit te breiden is naar een compleet lichtmanagementsysteem 
voor de toekomst.

Een van de voordelen van DALI is de flexibiliteit in de manier waarop armaturen kunnen worden aangestuurd.
• De eenvoudigste manier is om alle armaturen tegelijk te sturen als 1 groep, door een broadcast commando  
 of LED-controllers zoals de 474 en de 478, zonder enige configuratie van de verschillende armaturen.
• Met een eenvoudige configuratie kunnen alle aangesloten armaturen op de lijn individueel worden  
 aangestuurd. 
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TECHNISCH

Eigenschappen DALI
• Max: 64 adressen per DALI lijn
• Max: 250 mA per DALI lijn (middels repeater 405  
 nogmaals 250 mA)
• Twee-weg communicatie (sturen en feedback)
• Spanning op de DALI lijn 11,5V tot 22,5V

In de catalogus staat per component het aantal DALI 
adressen en het aantal mA vermeld.

• 10 mA per bedieningspaneel
• 10 - 40 mA per sensor
• 2 mA per LED-driver/VSA

NETWERK

Om een stabiel en goed functionerend lichtregelsysteem 
te krijgen dient het Ethernet netwerk te voldoen aan 
het volgende:

• Gebruik een afgeschermde netwerkkabel: (stp)  
 “shielded twisted pair” of (ftp) “foiled twisted pair”
• Gebruik ook afgeschermde ethernet poorten
• Gebruik een koper vervaardigde kabel
• Gebruik een kabel met een AWG waarde van AWG24
• De voorkeur heeft een netwerk enkel voor de   
 Helvar routers.      
 Indien dit niet mogelijk is kunnen de routers op   
 het netwerk van het gebouw aangesloten worden,  
 hiervoor zal een logisch gescheiden netwerk (VLAN   
 enkel voor de routers van Helvar aangeboden  
 moeten worden.

Helvar gebruikt de volgende protocollen:
• TCP: poort 50000
• UCP: poort 50001
 
Er is een keuze voor twee netwerktypologieën:
• Single-cluster: 1-30 routers
• Multi-cluster: 31-100 routers
• Poortsetting programmeersoftware ‘Designer’:  
 poort 4242 en 4243.

Firewall
De eventueel aanwezige firewall zal geconfigureerd 
moeten worden waarbij de Designer software te 
gebruiken is als server. Zowel de Designer software als 
de routers zullen onderling vrij kunnen communiceren 
op het eigen netwerk.

Om de betrouwbaarheid en goede werking van het systeem 
te kunnen waarborgen is het belangrijk dat het DALI logo op 
de toegepaste DALI drivers en VSA’s vermeld staat.

DALI kabel
Max: 300 meter
• 0-100 meter: 2 x 0,8 mm2

• 0-300 meter: 2 x 1,5 mm2

• Geen polariteit op de DALI lijn
• Vrijheid in bekabeling (ster, doorlussen, etc.)
• Maximale spanningsverlies: 2V
• Netspanningskabel aanbevolen (geschikt voor 230V)
• DALI en 230V in dezelfde kabel, meer aderige kabel 
 (valt niet onder de SELV-keten)
• In zeldzame gevallen zoals bij elektrische ruis, als  
 gevolg van aangrenzende circuits die hoge schakel- 
 stromen genereren, adviseren wij een 2-aderige 
 twisted-pair kabel met mantel .



Voedingen

Touchscreen

RS232 koppeling

10 Lighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nl

‘STAND-ALONE’ SYSTEEM
• 401

• 402

• 405

• 942x

• 503

Interface voor koppeling van 
RS232 naar het DALI netwerk.
Geschikt om een extern sys-
teem, een PC, AV of GBS met 
het DALI netwerk te koppelen

Volledig DALI compatibel. De 
voedingen zijn ontwikkeld 
om een DALI systeem van de 
vereiste voeding (250 mA) te 
voorzien.

De stand-alone systemen worden toepegast in kleine tot 
middelgrote projecten. In een stand-alone systeem heeft 
men de beschikking over 64 adressen. 
Configuratie gebeurt met de eenvoudige Toolbox software.

EIGENSCHAPPEN STAND-ALONE SYSTEEM
• 63 adressen per systeem     
 (1 adres voor programmeren)
• 250 mA DALI voeding per systeem
• 16 groepen per systeem
• 15 scenes per LED-driver/VSA



Software/configuratie
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• 510

Systeem opstelling en diagnose 
met Toolbox-software

Relais units

LED-drivers

Dimmers

Sensoren

Bedieningspanelen

Zonwering unit

LED/Balast controller

EnOcean

Input units

• 491

• 492

• 493

• 494

• 498

• 452

• 454

• 455

• 311

• 312

• 313

• 314

• 315

• 317

• 318

• 441

• 490

• 181

• 434

• 440

• 444

• 445

LED drivers met hoge 
efficienty en maximale 
functionaliteiten. De LED-
drivers zijn verkrijgbaar van 
6-150 watt, dimbaar, DALI, 
colourcontrol.

2-kanaals motorsturing 
voor zon- en lichtwering. 
2 onafhankelijk te sturen 
kanalen van 550W.

Draadloze bediening
met batterijloze schakelaars.
Onderhoudsvrij.

Dimmers voor 230V halogeen 
verlichting, LED en gloeilampen. 
Geschikt voor gebruik in DALI 
netwerken.

Potentiaalvrije inputunits op 
DIN-rail of voor decentrale 
plaatsing achter pulsdrukkers.

DALI bedieningspanelen. Een 
reeks bedieningspanelen die 
direct in het DALI netwerk 
opgenomen kunnen worden.

Potentiaal vrije ralais units. 
Zowel decentraal als DIN-
rail montage beschikbaar.

USB Interface

• 472 • 474 • 478

Eenvoudige DALI sturing. Ballast 
controllers met 4 of 8 uitgangen 
voor 64 DALI componenten. De 
componenten functioneren als 1 
groep, hierdoor lagere kosten en 
eenvoudige programmering.

DALI sensoren voor 
daglichtmeting en aan-/ en 
afwezigheiddetectie. Toepasbaar 
in standalone oplossingen en in 
uitgebreide netwerksystemen.

• 13x/23x

• 16xxx



Smartphone/Tablet

Niagara platform

Touchscreens

Computers

Programmeren/Designer
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‘NETWERK’ SYSTEEM

• BACnet

• Modbus

• KNX

• LON

Bediening met PC/
touchscreen via Ethernet.
Ook is er via touchscreens 
integratie mogelijk met 
systemen als Modbus, 
KNX en audio/video 
systemen.

Het Designer software-
pakket is een gebruiks-
vriendelijk programma 
voor de configuratie van 
het DALI systeem waar 
routers in toegepast zijn.

Vaste systemen kunnen 
door middel van Ethernet 
gekoppeld worden met 
het DALI netwerk.

Bediening door middel van 
Smartphone en Tablet, via 
draadloos internet.

De Helvar IP driver maakt 
de integratie van het DALI 
systeem met het gebouw- 
beheersysteem mogelijk.

Integratie met o.a.:

Voor grote projecten of projecten waar meer 
functionaliteit gevraagd wordt zijn DALI routers de 
oplossing. Deze routers voegen intelligentie toe 
aan het verlichtingssysteem.

EIGENSCHAPPEN NETWERK 
SYSTEEM
• 100 DALI routers per IP-cluster
• Meerdere IP-clusters te koppelen voor grotere  
 router-netwerken
• 16.000 DALI groepen
• 12.800 DALI adressen
• 128 scene’s per LED-driver/VSA
• Ethernet aansluiting
• Zelfherstel functie van de DALI componenten

Meer DALI routers worden gekoppeld via een 
standaard Ethernet switch. Ethernet geeft de 
mogelijkheid tot sturing en monitoring door een 
extern aangesloten systeem of koppeling met 
andere protocollen.

LED

DALI lijn 1

DMX (in/out)

Switch

E
th

er
ne

t

DALI lijn 2

Helvar 905/910/920 router



Relais units

LED-drivers

Dimmers

Sensoren

Bedieningspanelen

Zonwering unit

LED/Balast controller

EnOcean

Input units

RS232 koppeling

• 503

Interface voor koppeling van RS232 
naar het DALI netwerk.
Geschikt om een extern systeem, een 
PC, AV of GBS met het DALI netwerk 
te koppelen.
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• 472 • 474 • 478

• 491

• 492

• 493

• 494

• 498

• 452

• 454

• 455

• 13x/23x

• 16xxx

• 311

• 312

• 313

• 314

• 315

• 317

• 318

• 441

• 490

• 181

• 434

• 942

• 444

• 445

LED drivers met hoge 
efficienty en maximale 
functionaliteiten. De LED-
drivers zijn verkrijgbaar van 
6-150 watt, dimbaar, DALI, 
colourcontrol.

2-kanaals motorsturing 
voor zon- en lichtwering. 
2 onafhankelijk te sturen 
kanalen van 550W.

Draadloze bediening
met batterijloze schakelaars.
Onderhoudsvrij.

Dimmers voor 230V halogeen 
verlichting, LED en gloeilampen. 
Geschikt voor gebruik in DALI 
netwerken.

DALI sensoren voor 
daglichtmeting en aan-/ en 
afwezigheiddetectie. Toepasbaar 
in standalone oplossingen en in 
uitgebreide netwerksystemen.

DALI bedieningspanelen. Een 
reeks bedieningspanelen die 
direct in het DALI netwerk 
opgenomen kunnen worden.

Potentiaal vrije ralais units. 
Zowel decentraal als DIN-
rail montage beschikbaar.

Potentiaalvrije inputunits op 
DIN-rail of voor decentrale 
plaatsing achter pulsdrukkers.
Analoge 1-10V ingang.

Eenvoudige DALI sturing. Ballast 
controllers met 4 of 8 uitgangen 
voor 64 DALI componenten. De 
componenten functioneren als 1 
groep, hierdoor lagere kosten en 
eenvoudige programmering.



motor zonwering motor zonwering

bedieningspaneel

sensor daglicht en beweging

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

DALI voeding

23
0V

23
0V

daglichtregeling

14 Lighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nl

• Aan/afwezigheidsdetectie

• Daglichtregeling

• Handmatig aan/uit schakelen

• Dimmen

• Zonweringsturing

• Dynamische verlichting

• Koppeling AV

Functionaliteiten ‘stand-alone’ systeem

VOORBEELD
Klaslokaal ‘stand-alone’
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15Lighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nl

• Aan/afwezigheidsdetectie

• Daglichtregeling

• Handmatig aan/uit schakelen

• Dimmen

• Zonweringsturing

• Dynamische verlichting

• Koppeling AV

• Tijdsturing

• Veegfunctie

• Astronomische tijdklok

• Monitoring

• Centrale bediening

• Terugkoppeling

• Integratiemogelijkheden GBS

• Monitoren noodverlichting

• Zelfherstelfunctie

• Visualisatie

Functionaliteiten ‘netwerk’ systeem

VOORBEELD
Klaslokaal ‘netwerk’
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OVERZICHT DALI NETWERKSYSTEEM

Lichtmanagement is een belangrijk onderdeel van elk gebouw. Een controlesysteem waarbij 
men zowel de verlichting als noodverlichting kan bedienen en monitoren.

Integratie van een lichtmanagementsysteem met een gebouwbeheersysteem speelt 
een belangrijke rol. Meer en meer facilitairmanagers en eigenaren kiezen ervoor om de 
verschillende systemen met elkaar te laten communiceren. 

Het is van essentieel belang voor een lichtregelsysteem om te kunnen rapporteren over het 
gebruik van energie, branduren en foutmeldingen.

Integratie van de open protocollen, zoals DALI, DMX, Modbus, BACnet, EnOcean, Ethernet 
is mogelijk door het lidmaatschap van Helvar bij de DALI AG Group, de EnOcean Alliance 
en het partnerschap van Tridium’s Niagara AX platform. Dit bied onze klanten een enorme 
vrijheid om verschillende systemen op een intelligente manier te integreren.

Netwerk switch
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DALI router



18 Lighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nlLighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nl18

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Tunable white

Kantoren Scholen Gezondheidszorg

Human Centric Lighting maakt het mogelijk om door het veranderen van de kleur en intensiteit van wit licht, 
de verlichtingsbehoeften van de eindgebruikers te ondersteunen (Tunable White). Het natuurlijke circadiaan 
ritme van een persoon kan worden ondersteund door gebruik te maken van warmer (ontspannend) licht 
met lagere intensiteit in de ochtend en avond, en een koeler (energiek) licht tijdens een normale werkdag.

Voor maximaal welzijn en efficiëntie is het mogelijk om de verlichting op de juiste plaats en op het juiste 
moment in te stellen. Voor de juiste instellingen is zowel de kleurtemperatuur als de verlichtingssterkte vrij 
regelbaar.

Helvar’s lichtmanagementsysteem met iC (intelligent Colour) is een zeer geavanceerde en flexibele oplossing 
die u toelaat om de verlichting in uw omgeving in te stellen precies zoals u het wilt. Helvar gebruikt hiervoor 
DALI type 8. Deze nieuwe DALI standaard heeft een sterk afnemende programmeertijd en maakt het mogelijk 
om meerdere uitgangskanalen van de LED-driver te regelen door een gezamenlijk DALI adres.

Uitvouwpagina
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Gang

Dwarsdoorsnede gebouw

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

In de volgende voorbeelden vindt u zowel technische informatie als schakel- en bedienmogelijkheden 
van een DALI lichtregelsysteem.

De voorbeelden stellen u in staat een beter inzicht in de verschillende toepassingen van DALI te krijgen. 
Daarnaast is per voorbeeld meer informatie over een bepaalde oplossing van Helvar gegeven. Deze 
voorbeelden zijn ook in onze web-based interactieve tool zelf te gebruiken. Een link naar deze tool vindt 
u op onze website.
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sensor daglicht en beweging
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VISUALISATIE
Door middel van gebruiksvriendelijke 
software bieden wij een bedienings-
interface op tablet PC’s, touchscreens 
en Windows PC’s. 
De layout kan klantspecifiek samen- 
gesteld en geprogrammeerd worden.

VOORBEELD
Receptie
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en beweging

sensor daglicht 
en beweging

sensor bewegingsensor beweging

VOORBEELD
Kantoor

SCENESET HELVAR APP
De Helvar SceneSet® app maakt een 
eenvoudige bediening mogelijk voor 
iedere gebruiker binnen het netwerk, 
op elke werkplek. Met de app kan ook 
Tunable White op een nauwkeurige 
manier aangestuurd worden.

Beschikbaar voor Apple en Android.
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VOORBEELD
Gang

Bewegings detectie +
corridor functie
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CORRIDOR FUNCTIE
De corridor functie is een unieke modus waarin kantoren aangrenzend aan de gang softwarematig met elkaar 
in verbinding staan. Bij aanwezigheid in één van de kantoren blijft de gang verlichting ingeschakeld of gedimd. 
Dit is een volledig automatische modus die niet alleen energiebesparing, maar ook veiligheid en comfort ten 
goede komt.
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TIJDSTURING
Door de intelligente sturing is maxi-
male energiebesparing te realiseren. 
Bijvoorbeeld door automatische en 
astronomische tijdsturingen.
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VOORBEELD
Vergaderruimte

ENOCEAN
Draadloze EnOcean schakelaar

Met een EnOcean Gateway kunt u 
draadloos verbinding maken met 
batterijloze EnOcean schakelaars.

gateway verschillende schakelaars
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VOORBEELD
Open kantoor

DALI REPEATER
Sommige DALI lichtregelsystemen hebben meer 
nodig dan 250mA of 300 meter. Daarom heeft Helvar 
een DALI repeater ontwikkeld. Met de DALI repeater 
kan er een eenvoudige oplossing geboden worden 
voor lichtregelsystemen waarbij meer dan 250mA of 
300 meter nodig is.

0m
0mA 250mA 500mA

300m 600m
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Bestelnummer: 401

DALI voeding (gesloten behuizing) (401)

Volledige DALI compatible voeding, ontwikkeld om een 
DALI systeem van de benodigde 250 mA te voorzien. 

Belangrijkste eigenschappen
• 64 DALI adressen 
• 250 mA
• Status LED
• DALI beveiliging tegen kortsluiting en           
 oververhitting

Voedingsspanning:   220-240 VAC, 50-60 Hz
Externe zekering:   6 A 
Standby vermogen:   1.7 W
Maximum verliezen:   4 W
DALI voeding:    250 mA
Omgevingstemperatuur:   0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:   0  100mm 51mm

63
m

m401

Gewicht 450 g

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

401
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Bestelnummer: 402

Volledige DALI compatible voeding, ontwikkeld om een 
DALI systeem van de benodigde 250 mA te voorzien. 
Unit is DIN-rail montage.

Belangrijkste eigenschappen
• 64 DALI adressen 
• 250 mA
• Status LED
• DALI beveiliging tegen kortsluiting en           
 oververhitting

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   6 A 
Standby vermogen:   0.6 W
Maximum verliezen:   1.6 W
DALI voeding:    20 VDC (nominaal) 250 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:   0

35mm 58mm
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m

90
m

m

402

DIN-rail behuizing 2U breed, gewicht 80 g
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DALI voeding (402)
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AfmetingenTechnische gegevens

Bestelnummer: 905

De router 905 is een intelligente DALI stuurmodule 
en heeft 1 DALI lijn. Op deze lijn zijn 64 DALI adressen 
beschikbaar. De router heeft een interne DALI voeding, 
250 mA. Onderlinge communicatie tussen routers is 
mogelijk via een standaard ethernet communicatie 
(TCP/IP).

Belangrijkste eigenschappen
• 1 DALI lijn, 64 adressen en 250mA voeding
• Ethernet poort voor netwerk-backbone
• Integratie met GBS
• Astronomische tijdklok 
• Kalender functionaliteit
• Support voor DALI Noodverlichting
• Zelfherstel functie na spanningsuitval
• Zelfherstel na vervanging DALI componenten

DIN-rail behuizing 9U breed, gewicht 250 g

DALI router (905)

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   6 A 
DALI voeding:    1 x 250 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:   0 

58mm
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m
m

90
m
m

158mm
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Digidim Router 905
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Diagnotics
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AfmetingenTechnische gegevens

Bestelnummer: 910

DALI router (910)

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   6 A 
DALI voeding:    2 x 250 mA
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:   0 

58mm
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m
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Digidim Router 910

Power/status
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Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity
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L N E SC DA- DA+

DALI 2

DA- DA+
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DIN-rail behuizing 9U breed, gewicht 260 g

De router 910 is een intelligente DALI stuurmodule 
en heeft 2 DALI lijnen. Per lijn zijn 64 DALI adressen 
beschikbaar. De router heeft een interne DALI voeding, 
250 mA per lijn. Onderlinge communicatie tussen routers 
is mogelijk via een standaard ethernet communicatie 
(TCP/IP).

Belangrijkste eigenschappen
• 2 DALI lijnen, elk met 64 adressen en 250mA voeding
• Ethernet poort voor netwerk-backbone
• Integratie met GBS
• Astronomische tijdklok 
• Kalender functionaliteit
• Support voor DALI Noodverlichting
• Zelfherstel functie na spanningsuitval
• Zelfherstel na vervanging DALI componenten
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Bestelnummer: 920

AfmetingenTechnische gegevens

DALI + DMX router (920)

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   6 A 
DALI voeding:    2 x 250 mA
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:   0 

DIN-rail behuizing 9U breed, gewicht 260 g
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Digidim Router 920

Power/status
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iNTELLIGENT COLOUR
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DMX

De router 920 is een intelligente DALI stuurmodule en heeft 
2 DALI lijnen. Per lijn zijn 64 DALI adressen beschikbaar. De 
router heeft een interne DALI voeding, 250 mA per lijn. Ook 
beschikt de router over een in- of uitgang voor het sturen 
van maximaal 512 DMX adressen. Onderlinge communicatie 
tussen routers is mogelijk via een standaard ethernet 
communicatie (TCP/IP).

Belangrijkste eigenschappen
• Twee DALI lijnen, elk met 64 adressen en 250mA voeding
• Ethernet poort voor netwerk-backbone
• DMX 512 poort (in of uit)
• Integratie met GBS
• Astronomische tijdklok 
• Kalender functionaliteit
• Support voor DALI Noodverlichting
• Zelfherstel functie na spanningsuitval
• Zelfherstel na vervanging DALI componenten
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Technische gegevens

Afmetingen

Bestelnummer: 860670 Bestelnummer: 424491

Afmetingen

Technische gegevens

Ethernet switch

DIN-rail model (860670) Desktop model (424491)

Voedingsspanning:    DC 24V (12~48V)
Energieverbruik:    8W @ DC24V (8x10/100  
      Base-TX)
      12W @ DC24V (6x10/100  
       Base-TX + 2x 100 Base-FX)
Omgevingstemperatuur:   -25ºC...70ºC
IP waarde:      IP31

Hoogte: 120 mm
Breedte: 55 mm
Lengte: 108 mm

Lengte:  130 mm
Breedte: 77 mm
Hoogte:  24 mm

Voedingsspanning:     DC 5V~9V
Energieverbruik:     6W
Omgevingstemperatuur:   0ºC...55ºC

Switch die voldoet aan de hoge eisen die gesteld 
worden in industriele omgevingen. De switch kan 
tegen temperaturen van -25ºC tot 70ºC en kan 
voorzien worden van 2 apparte 12~48VDC voedingen. 
Deze switch kan gemonteerd worden op een DIN-
rail.

Standaard geleverd zonder voeding. Losse voeding 
leverbaar. Bestelnummer: 3990942

Belangrijkste eigenschappen
• 8x RJ45 10/100-TX (auto uplink)
• 6x klemverbinding (4x voeding, 2x alarm)
• Auto MDI/MDIX

Switch met een hoge doorvoersnelheid. De switch 
kan zich automatisch aanpassen aan de optimale 
snelheid, tot 200Mbps. Hij kan snel en eenvoudig 
geïnstalleerd worden. 

Standaard geleverd inclusief voeding.

Belangrijkste eigenschappen
• 8x RJ45 10/100-TX (auto uplink)
• Eenvoudige installatie
• Auto MDI/MDIX

Lighting Controls B.V.

Gewicht 525 g Gewicht 280 g
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Afmetingen

Bestelnummer: 405
        406 (beschikbaar eind 2015)

De DALI repeater breidt de maximale lengte van de DALI lijn uit van 
300m naar 600m en zorgt voor 250 mA extra. Het apparaat voegt geen 
DALI adressen toe, dit limiet blijft hetzelfde. 

Er kunnen meerdere repeaters parallel geschakeld worden. Het is 
niet mogelijk om de repeaters in serie te schakelen. 

Belangrijkste eigenschappen
• Lengte DALI lijn verlengbaar van 300 - 600 meter
• Voorziet de DALI lijn van 250 mA extra
• DALI berichten zijn ongefilterd
• Inclusief trekontlasting voor plafond montage

De DALI repeater met DIN-rail montage (406) is eind 2015 beschikbaar.

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 48-62 Hz
Externe zekering:   6 A 
Standby vermogen:   0.6 W
Maximum verliezen:   1.6 W
DALI voeding:    100 mA
Omgevingstemperatuur:  -20ºC...+50ºC

Aantal DALI adressen:   0

Gewicht 150 g

DALI Repeater (405, 406 DIN-rail)

Met trekontlasting:
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DALI repeater

DALI repeater

DALI repeater

VOORBEELD
Toepassing DALI repeater
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Sensoren DALI systeem

Systeem 
Sensoren

Functionaliteit

Opbouwkoker

311 plafond PIR

312 Multisensor

313 Microwave

314 kantelbaar MW

315 iDim systeem
sensor

317 High Bay sensor

318 wandsensor

329 Buiten sensor*

PIR

PIR

Microwave

Microwave

PIR

PIR

PIR

-

-

-

-

-

-

2.8 m

7 m

3.0m

85O

0.5m

5.5m

3.0 m

100O

0.8m

5.2 m

7.1 m

2.8 m

12 - 16 m

2.
8 

m

2.
8 

m

22 m 30 m
6 m 6 m

3.0 m

60°

0.8 m

2.5 m

3.5 m

3.0 m

85°

0.5 m

4.5 m

15
 m

40 m

26 m

16 m10
 m

6 
m

5 m 

85°

Bij verticale 
montage: 85º
Bij horizontale 
montage: 360º

-

-

-

-

-

Bewegings
detector

Licht
detector

Beweging Lichtmeting

* alleen in combinatie met routers te gebruiken

Helvar heeft een scala aan sensoren voor armatuurmontage 
of standalone gebruik. De sensoren zorgen voor extra 
energiebesparing en automatische lichtsturing. Deze 
systeemsensoren zijn speciaal ontworpen om te werken 
met andere DALI-apparaten, evenals de Helvar routers voor 
grotere systemen.
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Bestelnummer: 311

PIR aanwezig/afwezigheidssensor (311)

Sensor voor energiebesparingsfuncties. De 311 sensor 
heeft een passieve infrarood detectie (PIR) en een infrarood 
ontvanger voor afstandbediening. 
De sensor is ontwikkeld voor montage in plafond of middels 
een behuizing als opbouw versie.

Opbouwkoker leverbaar (SBB-A)

Belangrijkste eigenschappen
• De PIR sensor detecteert beweging in een ruimte.
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• Status LED

DALI consumptie:   15 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...35ºC
IP waarde:     30

Aantal DALI adressen:    1  

2.8 m

7 m
Wit kunststof, gewicht 58 g. 

Zaagmaat: 68 mm

beweging
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Bestelnummer: 312

Multisensor lichtmeting + aanwezig-/afwezigheidssensor (312)

Sensor voor energiebesparingsfuncties. De 312 sensor heeft een 
lichtcel voor lichtmeting (daglicht), passieve infrarood detectie 
(PIR) en een infrarood ontvanger voor afstandbediening. 
De multisensor is ontwikkeld voor montage in plafond of 
middels een behuizing als opbouw versie.

Opbouwkoker leverbaar (SBB-C)

Belangrijkste eigenschappen
• Programmeerbare (daglicht) meting
• Aanwezigheidsdetectie
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• Schakel-stuur ingang

DALI consumptie:   15 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...50ºC
IP waarde:     30

Aantal DALI adressen:    1  

Wit kunststof, gewicht 48 / 54 g. 

Zaagmaat: plafonddikte 0.5 mm - 2.0 mm : 52 mm
 plafonddikte > 2.0 mm : 55 mm

3.0m

85O

0.5m

5.5m

3.0 m

100O

0.8m

5.2 m

7.1 m

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

Pulsschakelaar

beweging lichtmeting
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Bestelnummer: 313

Microwave aanwezig-/afwezigheidssenor (313)

Sensor voor energiebesparingsfuncties. De 313 sensor heeft 
een microwave techniek voor aanwezigheidsdetectie en een 
infrarood ontvanger voor afstandsbediening. De sensor is 
ontwikkeld voor montage in plafond of middels een behuizing 
als opbouw versie.

Opbouwkoker leverbaar (SBB-A)

Belangrijkste eigenschappen
• Microwave sensor detecteerd beweging binnen de instelbare  
 detectie zone
• Infrarood ontvanger voor afstandbediening 303
• Status LED
• Detecteerd door glas heen
• Niet toepasbaar in metalen behuizing of plafond

DALI consumptie:   20 mA (of separate 
     voeding, 2 mA)
Omgevingstemperatuur:  0ºC...35ºC
IP waarde:     30
Aantal DALI adressen:    1  

Wit kunststof, gewicht 90 g. 

2.8 m

12 - 16 m

Zaagmaat: 68 mm
beweging

Optie: externe voeding (12 V-24 V)

Brug: enkel bij gebruik externe voeding
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Bestelnummer: 314

Microwave aanwezig-/afwezigheidssensor (richtbaar) (314)

Sensor voor energiebesparingsfuncties. De 314 sensor heeft 
een microwave techniek voor aanwezigheidsdetectie en een 
infrarood ontvanger voor afstandsbediening. De sensor is 
ontwikkeld voor montage in plafond of wand of middels een 
behuizing als opbouw versie. De sensor is richtbaar.

Opbouwkoker leverbaar (SBB-B)

Belangrijkste eigenschappen
• Richtbaar: toepassing gangen 
• Status LED
• Detecteerd door glas heen
• Niet toepasbaar in metalen behuizing of plafond

DALI consumptie:   40 mA (of separate 
     voeding, 2 mA)
Omgevingstemperatuur: 0ºC...35ºC
IP waarde:    30

Aantal DALI adressen:   1

2.
8 

m

2.
8 

m

22 m 30 m
6 m 6 m Wit kunststof, gewicht 124 g 

Zaagmaat: 78 mm

Optie: externe voeding (12 V-24 V)

Brug: enkel bij gebruik externe voeding
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Bestelnummer: 315

Mini multisensor lichtmeting + aanwezig-/afwezigheidssensor (315)

De mini multisensor is een DALI sensor geschikt voor 
montage in of buiten het armatuur. De sensor combineert 
beweging (PIR), en lichtmeting (CL) in één behuizing. 
Verder heeft de sensor een ontvanger voor infrarood 
afstandbediening. 

Belangrijkste eigenschappen
• Verwisselbaar front voor verschillende kleuren
• Programmeerbare (daglicht) meting
• Aanwezigheidsdetectie
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening
• Geschikt voor standalone en netwerksysteem

DALI consumptie:  10 mA
Omgevingstemperatuur: 10ºC...50ºC

Aantal DALI adressen:  1

Sensor met front

Sensor zonder front

3.0 m

85°

0.5 m

4.5 m

3.0 m

60°

0.8 m

2.5 m

3.5 m

Gewicht 15 g

Slechts een
draad per klem

beweging lichtmeting
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Bestelnummer: 317

High Bay PIR aanwezig-/afwezigheidssensor (317)

De 317 sensor wordt gebruikt in toepassingen waar de 
detectiehoogte tot 15 meter is. Denk aan magazijnen, 
werkplaatsen etc. De sensor kan direct in het DALI netwerk 
opgenomen worden, en heeft een zeer nauwkeurige detectie 
van aanwezigheid en afwezigheid. Het detectiegebied is 
instelbaar d.m.v. innovatieve clips. 

Opbouwkoker leverbaar (SBB-A)

Belangrijkste eigenschappen
• Toepasbaar tot 15 meter hoogte
• Clips om het detectiegebied aan te passen
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• IP44 bij montage met pakking

DALI consumptie:   20 mA
Omgevingstemperatuur: 10ºC...35ºC
IP waarde:    40 (44 met pakking)

Aantal DALI adressen:  1

Detectiebereik

De 317 sensor wordt geleverd met twee clips.
Met deze clips is het mogelijk om het 
detectiebereik per situatie aan te passen. 

Kleine ruimten Gangpaden

15
 m

40 m

26 m

16 m10
 m

6 
m

Plafondmontage, gewicht 120 gbeweging

Beschermkap
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Bestelnummer: 318W of 318B

PIR wandinbouw aanwezig-/afwezigheidssensor (318)

De wandsensor kan in een Helvar bedieningspaneel 
gemonteerd worden. Toepasbaar in projecten waar geen 
plafondmontage mogelijk is, of in kleine ruimten of gangen. 
Daarnaast heeft de sensor een bedieningsknop, waarmee 
verlichting aan/uit en gedimd kan worden. 
 
Inbouwframes zie 13x, 23x

Belangrijkste eigenschappen
• 5 meter detectiebereik
• Handmatige bediening / dimmen
• Wandmontage in Helvar bedieningspaneel
• Verkrijgbaar in zwart of wit
• Direct op de DALI lijn aan te sluiten
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303

DALI consumptie:   10 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:    1 

Wandmontage, gewicht 35 g

Witte afwerking (318W) Zwarte afwerking (318W)

5 m 

85°

35,4mm 31,8mm

48
,4

m
m

Afwerkingen
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Bestelnummer: 329

Afmetingen

Lichtsensor (329)

De IP65 lichtsensor kan enkel gebruikt worden met een Helvar 
router systeem. De sensor is ontworpen om op basis van het 
beschikbare daglicht het kunstlichtniveau aan te passen om 
zo energiebesparing te realiseren. De sensor moet verticaal 
gemonteerd worden voor de juiste werking.

Belangrijkste eigenschappen
• Meetbereik van 1 tot 100.000 lux
• Eenvoudige montage
• Open loop light control
• Enkel toepasbaar in een router-systeem
• Geschikt voor buiten

DALI consumptie:   10 mA
Omgevingstemperatuur:  -35ºC...75ºC
IP waarde:    IP65
Meetbereik:    bij verticale montage:
     85º vanaf verticaal vlak
     op horizontaal vlak 360º
Meetbaar lichtbereik:   1 - 100.000 lux
Leesbaar lichtniveau:   0 - 200

Aantal DALI adressen:   1 

Gewicht 250 g
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Bestelnummer: CDW9100

Weerstation (CDW9100)

Het weerstation voor windsnelheid, neerslagdetectie en 
lichtmeting kan toegepast worden in het Helvar router systeem.

Belangrijkste eigenschappen
• Multi-parameter weerstation
• Betrouwbare, compacte, duurzame constructie
• Hoge nauwkeurigheid
• Eenvoudig te monteren
• Spanning en digitale uitgangen
• Bescherming van de zonwering tegen wind en regen 
• De voeding 402 toepassen voor de ingangsspanning
• Contact 1 - 4 van de inputunit 942 gebruiken voor het   
 ontvangen van de analoge waarden  

Voedingsspanning:   24V AC/ DC ± 25%
Uitgang:    maximaal 5 x 0-10V
Omgevingstemperatuur:  -40ºC ... +60ºC
Aansluitkabel:    10 meter, LiYCY 16x0,14mm2
Montage:    montagebeugel, RVS
Afmetingen:    D:130 x 335 mm

Aantal DALI adressen:   0 (1 x voor 942)

Gewicht 1500 g

wit
bruin
groen
geel 
grijs
oranje
blauw
rood
wit/groen

wit  + plus (VDC)
bruin  - min (VDC)
groen  neerslag
geel   common
grijs  helderheid west
oranje  helderheid zuid
blauw  helderheid oost
rood  windsnelheid
wit/groen  common

Lighting Controls B.V.



EnOcean Alliance

EnOcean is een innovatieve radiotechnologie die werkt zonder batterijen. De 
technologie wordt wereldwijd door meer dan 250 fabrikanten gebruikt. De energie 
wordt door middel van geminiaturiseerde energieconvertoren ter beschikking 
gesteld. Een schakelaar kan bijvoorbeeld energie opwekken uit de beweging 
die plaatsvindt bij het indrukken van een toets.  Het EnOcean-protocol werkt in 
Europa op de 868MHz-band en ondersteunt bidirectionele communicatie. 

Belangrijkste eigenschappen
• Eenvoudige installatie op de DALI lijn
• Tot 20 EnOcean schakelaars per Gateway
• Meerdere Gateways per DALI systeem
• 30 meter bereik
• 868Mhz ISM band (Europa)
• Internationale standaard 14543

EnOcean - The key to intelligent green buildings

No Wires. No Batteries. No limits.

Lighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nl44
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Bestelnummer: 434

EnOcean Gateway ontvanger (434)

Met de 434 EnOcean Gateway kunt u draadloos verbinding maken met 
de batterijloze EnOcean schakelaars in een Helvar DALI installatie. 
De 434 is voor montage aan het plafond of aan de wand en vereist 
slechts een aansluiting op een DALI-netwerk.

Belangrijkste eigenschappen
• Integreert draadloze, batterijloze schakelaars in het DALI-netwerk 
• Eenvoudige installatie 
• Gateway wordt gevoed door het DALI-netwerk 
• Ontvanger geschikt voor 20 schakelaars (type 18x)

DALI consumptie:   20 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...50ºC
IP waarde:    30
Frequentie:    868 MHz ISM band (Europa)
Draadloos bereik:   30 meter (vrije ruimte) 
Aantal schakelaars:   maximaal 20

Aantal DALI adressen:   1 + 1-20

Gewicht 75 g

182x dubbele
schakelaar 434

182x dubbele
schakelaar

DALI LED-drivers en VSA`s

DALI LED-drivers en VSA`s

510

Ethernet switch

Ethernet 

D
A

LI

434

DALI
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Bestelnummer: 
Enkele schakelaar: 181B (zwart) /  181W (wit)
Dubbele schakelaar: 182B (zwart) /  182W (wit)
Enkele schakelaar: 183B (zwart) /  183W (wit) 
Dubbele schakelaar: 184B (zwart) /  184W (wit)
Enkele schakelaar: 183WX (wit)
Dubbele schakelaar:  184WX (wit)

Draadloze EnOcean schakelaar (18xx)

De 18xx draadloze schakelaars zijn EnOcean compatibel en 
ontworpen om toegepast te worden in combinatie met de 
Helvar EnOcean Gateway ontvanger 434. Middels de software 
Designer of Toolbox volledig te programmeren. 

Belangrijkste eigenschappen
• Enkele/dubbele bediening
• Op/neer bediening
• Keuze uit zwart of wit
• EnOcean RF-technologie
• Met of zonder RVS frame
• Batterijloos

Frequentie:    868 MHz ISM band (Europa)
Omgevingstemperatuur:  -25ºC...65ºC
IP waarde:    30
Draadloos bereik:   30 m (vrije ruimte) 

Aantal DALI adressen:   1 per schakelaar 

Gewicht 150 g

181W

183B

183WX 184WX

182B

184W

() = afmetingen voor 183x & 184x 

DALI

30 meter

181x enkele
schakelaar

182x dubbele
schakelaar

434 EnOcean Gateway

Maximaal 20 zenders per ontvanger 434
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Aansluitschema
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Bestelnummer: 9240 Wit / 9242 Geborsteld RVS

DALI LCD touchscreen 3,5” (924x) ‘stand-alone’

Het touchscreen heeft een 3,5” LCD scherm met 65.000 
kleuren, te gebruiken voor het programmeren en bedienen 
van het Helvar lichtregelsysteem. Rechtstreeks in DALI aan te 
sluiten.

Belangrijkste eigenschappen
• Ingebouwde astronomische klok
• Automatische scenes schakelen
• Infrarood ontvanger
• Klantspecifieke afbeeldingen en taal keuze
• In combinatie te gebruiken met een DALI systeem van Helvar
• Separate voeding noodzakelijk, 402 / 405

Voedingsspanning:    14-50 VDC, extern gevoed
      advies 401 of 402 
Omgevingstemperatuur:  0ºC...35ºC
IP waarde:     30

Aantal DALI adressen:    1

In/opbouw, gewicht 350 g

88

29

64

6

146

113

402

DA+ DALI

SDIM

DA-

924

N
L

E

402

N
L

DALI DA+
DA-

E
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Bestelnummer: touchscreen: 8 INCH TSF  
             inbouwdoos: IBD 8 INCH TSF
       muurmontage: AFLWK-12

Afmetingen

Aansluitingen

8” touchscreen (8 INCH)

8 inch touchscreen voor het bedienen van het lichtregelsysteem. 
De touchscreens worden geleverd met een Windows® 
besturingssysteem. Er zijn zowel op- als inbouwkits verkrijgbaar.

Belangrijkste eigenschappen
• 8” LED LCD 
• Wireless WIFI, LAN 802.11 b/g/n
• Bluetooth 2.0
• Twee 1.5 W speakers
•  2 Ethernet poorten

Voeding:    90 - 264 VAC, 50- 60 hz
Vermogen:    36 W
Omgevingstemperatuur:  -10ºC ... + 50ºC
Afmetingen:    234 x 177 x 43 mm
IP waarde:    64 front panel 
  
Aantal DALI adressen:   0 

Gewicht 1.8 kg

Lighting Controls B.V.

Afmeting bij gebruik inbouwdoos + decoratie kit 298 x 240 mm

Afmeting inbouwdoos: 252 x 195 x 72.2 mm (44.5)
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Bestelnummer: touchscreen: 8501306
       paneelmontage: 8501379
       muurmontage: 1195483

Afmetingen

Aansluitingen

19” touchscreen (19 INCH)

19 inch touchscreen voor het bedienen van het lichtregelsysteem. 
De touchscreens worden geleverd met een Windows® 
besturingssysteem. Er zijn muur- en paneelmontage kits 
verkrijgbaar.

Belangrijkste eigenschappen
• 18,9” LED LCD 
• Wireless WIFI, LAN 802.11 b/g/n
• Bluetooth 2.0
• Twee 2W speakers
• 2 Ethernet poorten

Voeding:    100 - 240 VAC, 50- 60 hz
Vermogen:    120 W
Omgevingstemperatuur:  -20ºC ... + 40ºC
Afmetingen:    488 x 361 x 65 mm
IP waarde:    64 front panel 
  
Aantal DALI adressen:   0 

Gewicht 7.3 kg

Lighting Controls B.V.
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Bestelnummer: zie afbeeldingen

Modules

Frames

Bedieningspanelen (13x/23x)

De 13x panelen zijn flexibele DALI bedieningspanelen voor 
bediening van verlichting en zonwering in een DALI systeem. Elke 
toets is uitgevoerd met een signaal LED. Het paneel heeft een IR 
ontvanger voor bediening met de afstandsbedieningen.

Belangrijkste eigenschappen
• Keuze uit witte of zwarte module
• Indicatie LED en infrarood ontvanger
• Out-of-box functionaliteit
• Passend voor DIN en UK standaard inbouwdozen
• Dubbele uitvoering kan met 3 modules uitgevoerd worden

Optie
• Graveren van teksten of symbolen naast knoppen (meerprijs)

DALI consumptie:    10 mA 
Omgevingstemperatuur:  10ºC ... 35ºC
IP waarde:     IP30

Aantal DALI adressen:    1 per bedieningspaneel

( ) = afmetingen dubbel paneel
Gewicht frame: 100 g (144 g)
Gewicht module: 41 g

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

Wit kunststof
230S/230D

Geborsteld RVS
232S/232D

Wit metaal
234S/234D

Zwart kunststof
235S/235D

131W(100)

(150) 136W

134B

132W

137W

135B

134W

131B

136B

135W

132B

137B
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Bestelnummer: zie afbeeldingen

Modules

Frames

Bedieningspanelen (16xxx)

De 16xxx serie is een reeks van DALI compatibele bedienings-
panelen voor het bedienen van verlichting. De knoppen hebben 
LED’s die de geselecteerde scene weergeven. De panelen hebben 
een IR ontvanger voor bediening met de afstandsbedieningen.
De 16xxx bedieningspanelen zijn volledig te programmeren door 
middel van de Helvar Designer of Toolbox software.

Belangrijkste eigenschappen
• Verschillende combinaties en aanpasbare versies leverbaar
• Helderheid van de LED’s programmeerbaar
• DALI compatible
• Speciale inbouwdoos vereist, UK back box

Optie
• Verschillende afbeeldingen en tekst op de knoppen

DALI consumptie:    10 mA 
Omgevingstemperatuur:  0ºC ... 50ºC
IP waarde:     IP30

Aantal DALI adressen:    1 per bedieningspaneel

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

16xAB: Antiek brons
16xBN: Zwart nikkel
16xMS: Gespiegeld RVS
16xPB: Gepolijst messing
16xPN: Gepolijst nikkel
16xSS: RVS
16xWH: Wit geschilderd

161xx: aan/uit 164xx: 4 scene’s + uit 164xx: 4 scene’s + uit
+ op/neer

166xx: 7 scene’s + uit
+ op/neer

169xx:9 scene’s + uit

Gewicht 150 g
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Bestelnummer: 440

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

max.50m

Potentiaalvrije inputunit (stand-alone) (440)

De inputunit is een volledige DALI compatible interface. 
Ontworpen om bediening met pulsdrukkers, drukknoppen, 
sensoren, tijdklokken of andere devices in het DALI circuit 
mogelijk te maken. De 8 ingangen zijn te gebruiken met puls- 
of maakcontacten. 

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• Out-of-box functionaliteit
• Schakelaar voor handmatige keuze
• Kan gebruikt worden met puls- of maakcontacten
• In stand-alone systemen toe te passen
• 8 x potentiaalvrije ingang 

Opmerking: niet in combinatie met routers 905/910 of 920 te gebruiken

DALI consumptie:  10 mA 
Beveiliging overbelasting: ± 35 V
Kortsluitstroom:  0.5 mA maximaal
Herstel periode:  50 ms
Omgevingstemperatuur: 0ºC ... 40ºC
Isolatie:   4 kV (naar DALI)

Aantal DALI adressen:  1 

DIN-rail behuizing 4U breed, gewicht 110 g 

(SC) aansluiting moet met aarde verbonden 
worden voor een goede werking

70mm 58mm

45
m

m

90
m

m
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Bestelnummer: 942

Potentiaalvrije inputunit / 0-10V inputunit (netwerk) (942)

Acht kanaals interface om bediening met pulsdrukkers, druk- 
knoppen, sensoren, tijdklokken of andere devices in het DALI 
circuit mogelijk te maken. De 8 ingangen zijn te gebruiken met 
puls- of maakcontacten. 4 ingangen kunnen geconfigureerd 
worden als een 0-10 volt analoge ingang.

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• Kan gebruikt worden met puls- of maakcontacten
• Kan gebruikt worden in combinatie met 0-10 V analoge devices
• In netwerksystemen met 905/ 910 of 920 router toe te passen
• 8 x potentiaalvrije ingang
• 4 ingangen te configureren naar 0- 10 volt

DALI consumptie:  10 mA
Omgevingstemperatuur: 0ºC...35ºC
Isolatie:   4 kV
Potentiaalvrij geschakelde ingang
Beveiliging overbelasting: ± 35 V
Kortsluistroom:   0.5 mA maximaal
Analoge ingang 
Ingangsspanning:  0-10 V
Overspanningsbeveiliging: ± 15 V
Ingangs impedantie:  7.5 kilo-ohm

Aantal DALI adressen:  1

70mm 58mm

45
m

m

90
m

m

DIN-rail behuizing 4U breed, gewicht 110 g 

942

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

0-10V

max.50m

max.50m

COM

COM

0V-10V

0V

0V

10V

1 2 3 4

1 2 3 4

5 76 8

(SC) aansluiting moet met aarde verbonden 
worden voor een goede werking
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Bestelnummer: 441

Interface voor aanwezigheidsdetectie (441)

Met een 441 interface kan een standaard aanwezigheids-
sensor in het DALI systeem aangesloten worden. De input 
unit heeft een normally closed contact. Het component is 
door de kleine afmetingen eventueel in te bouwen in een 
bewegingssensor.

Belangrijkste eigenschappen
• Inclusief een 12VDC (maximaal 15 mA) voeding voor   
 de sensor
• Past in het bedradingsdeel achter de sensor
• Input voor normally closed (NC) contact t.o.v. alarm
• Compatible met de iDim range; functioneert als PIR   
 sensor

DALI consumptie:      10 mA = sensor voeding    
        < 25 mA max.
Sensor voeding:      12 V @15 mA maximaal   
        (niet-geïsoleerd)
Beveiliging overbelasting:  ± 7 V
Kortsluitstroom:      0.5 mA maximaal
Herstel periode:      50 ms
Omgevingstemperatuur:    0ºC...40ºC
IP waarde:       40

Aantal DALI adressen:      1 Printplaat, gewicht 12 g

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

0V
+12V

0V

DA+
DA-

Input t.b.v. alarm (NC)

Ongebruikt

Sensor voeding
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Bestelnummer: 444

Mini inputunit (444)

De mini inputunit is een volledige DALI compatible interface. 
Ontworpen om bediening met standaard pulsdrukkers, 
drukknoppen, sensoren, tijdklokken etc. in het DALI circuit 
mogelijk te maken. De mini inputunit past in een standaard 
inbouwdoos bij gebruik van standaard schakelmateriaal.

Belangrijkste eigenschappen
• Dimmen met een standaard pulsdrukker (niet meegeleverd)
• Kan gebruikt worden met puls- of maakcontacten

DALI consumptie:  10 mA
Beveiliging overbelasting: ± 7 V
Kortsluitstroom:  0.5 mA maximaal
Herstel periode:  50 ms
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC
IP waarde:   40
   
Aantal DALI adressen:  1

Printplaat, gewicht 10 g

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

4
3

C

D
D

IP1

COM

IP2

IP3

IP4 Schakel keuze

Common

Oproep/bewaar scene 1

Oproep/bewaar 2

Oproep/bewaar 3
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Bestelnummer: 445

Mini inputunit met LED terugkoppeling (445)

Mini inputunit met LED terugkoppeling voor integratie in 
standaard schakelmateriaal. Geschikt voor de omzetting van 
een schakel- of pulscontact naar een DALI signaal. De input 
module bied 4 ingangen voor gebruik met potentiaalvrije 
contacten, en 4 uitgangen voor LED indicatie. 

Belangrijkste eigenschappen
• 4 ingangen
• 4 LED indicatie uitgangen 
• Wordt gevoed vanuit de DALI

DALI consumptie:  15 mA
Beveiliging overbelasting: ± 7 V
Kortsluitstroom:  0.5 mA maximaal
Herstel periode:  50 ms
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC
LED uitgang:   5 V, 1 kΩ impedantie

Aantal DALI adressen:  1

Inbouwmontage, gewicht 10 g

Relais LED terugkoppeling
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Bestelnummer: 490

2 kanaals motorsturing (zonwering) (490)

Twee kanaals motorsturing voor zon- en lichtwering. 
Twee onafhankelijk te sturen kanalen voor het omkeren van 
de looprichting van de motor. Programmeerbare looptijd.

Belangrijkste eigenschappen
• Programmeerbare looptijd
• Status LED
• ‘Break before make’ functie om motor te beschermen
• Geisoleerd relais, normally open, potentiaal vrij

Voedingsspanning:  220-240 VAC, 50-60 Hz
Externe zekering:  6 A
Maximum belasting:  550 W per kanaal
Standby vermogen:  1.3 W
Maximum verliezen:  5.6 W
DALI consumptie:  2 mA
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC
  
Aantal DALI adressen:  2

DIN-rail behuizing 5U-breed, gewicht 300 g

88mm 58mm
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550 W

maximaal
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Bestelnummer: 491

1 kanaals relaisunit (491)

Enkelkanaals relais voor integratie in armaturen of kleine 
behuizingen. Ontworpen voor het schakelen van belastingen. 

Belangrijkste eigenschappen
• Schakelt tot 3 LED-drivers

Voedingsspanning:   200-265 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   2 A
Energieverbruik:   1.1 W (max)
Relais vermogen   2 A (ohms)
     3 drivers
Standby vermogen:   0.7 W
Maximum verliezen:   0.9 W
DALI consumptie:   2 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...50ºC
  
Aantal DALI adressen:   1

Armatuurmontage, gewicht 35 g

146mm
131mm
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Bestelnummer: 492

1 kanaals relaisunit 16 A (492)

Krachtig 16A DALI schakelrelais. Ontworpen voor het 
aansturen van niet dimbare belastingen. Decentraal  te 
plaatsen boven het plafond. Compleet met trekontlasting.  

Belangrijkste eigenschappen
• Geisoleerd relais, normally open

Spanning:   maximaal 400 VAC
Relais vermogen:  16 A 
DALI consumptie:  2 mA
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC
Isolatie:   4 kV

Aantal DALI adressen:  1

Gewicht 52 g
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Bestelnummer: 493

1 kanaals signalering interface relais (493)

Enkelkanaals DALI signalering interface relais. Ont-
worpen om signalen aan gebouwbeheersystemen of 
alarmsystemen af te geven. Het relais mag niet worden 
gebruikt om netspanningen te schakelen. 
Compleet met trekontlasting.   

Belangrijkste eigenschappen
• Voeding vanuit de DALI lijn
• Potentiaal vrij

Spanning:     60 VAC of VDC
Maximaal vermogen:    0.5 A 
Minimaal vermogen    0.1 mA
DALI consumptie:    10 mA
Omgevingstemperatuur:   0ºC...40ºC
 
Aantal DALI adressen:    1

Gewicht 38 g

Opmerking: dit apparaat mag niet worden
gebruikt als vermogensschakelaar.



AfmetingenTechnische gegevens

Aansluitschema

Lighting Controls B.V.  |  Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie op: www.helvar.nl 61

Bestelnummer: 494

4 kanaals relaisunit (494)

Vier kanaals DALI relaisunit, ontworpen voor het aansturen 
van niet dimbare belastingen. De relaisunit is een DIN-rail 
component met 4 individueel programmeerbare relais. 
De relais zijn normally open, potentiaal vrij en kunnen tot 
10 A Ohmse belasting schakelen. 

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• Geisoleerd relais, normally open, potentiaal vrij
• Handmatige overbrugging

Voedingsspanning:    220-240 VAC, 50-60 Hz
Externe zekering:    6 A
Relais vermogen:    10 A (Ohms)
      8 A (gloeilamp)
      5 A (inductief)
Standby vermogen:    1.3 W
Maximum verliezen:    5.6 W
DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:   0ºC...40ºC
 
Aantal DALI adressen:     4 

DIN-rail behuizing 5U-breed, gewicht 300 g

88mm 58mm
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Bestelnummer: 498

8 kanaals relaisunit (498)

Acht kanaals DALI relaisunit, met `high-inrush` relais 
voor het aansturen van niet dimbare belastingen. De 
relaisunit is een DIN-rail component met 8 individueel 
programmeerbare relais. De relais zijn normally open, 
potentiaal vrij en kunnen tot 16A Ohmse belasting 
schakelen.

Belangrijkste eigenschappen
• LED display en druktoetsen
• High-inrush relais
• Overbruggingsingang voor externe pulsen
• DALI of DMX stuuringang

Voedingsspanning:    85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:    6 A
Relais vermogen:    16 A Ohms per kanaal
Standby vermogen:    1.1 W
Maximum verliezen:    7 W
DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:   0ºC...40ºC
 
Aantal DALI adressen:    8 DIN-rail behuizing 9U-breed, gewicht 400 g

58mm
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Bestelnummer: 452

1 kanaals dimmer, 1 x 1000W (452)

1 kanaals universele dimmer geschikt voor fase aan- of 
afsnijding. De dimmer is een DIN-rail montage component 
voor een maximale belasting van 1000 watt. Out of box 
functionaliteit. Geen programmering nodig bij toepassing 
met een bedienings-paneel.

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• Schakelaar voor type belasting
• Schakelaar voor handmatige groep selectie
• Overspanning en temperatuur beveiliging

Voedingsspanning:    90-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:    6 A
Minimale belasting:    5 W
Maximum belasting:    1000 W
Maximum belasting LED: vervangbaar vermogen
Standby vermogen:    0.8 W
Maximum verliezen:    7 W
DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:   0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:    1
DIN-rail behuizing 4U-breed, gewicht 180 g

70mm 58mm
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Bestelnummer: 454

4 kanaals dimmer, 4 x 500W (454)

4 kanaals dimmer, fase aan- of afsnijding. Geschikt voor 
capacitieve en ohmse belastingen maar ook geschikt voor 
verlichting met elektronische transformatoren. De dimmer 
is DIN-rail montage en kan per kanaal 500 W sturen.

Belangrijkste eigenschappen
• LED display met toetsen voor handmatige bediening
• Geschikt voor ohmse en capacitieve belastingen
• Aansluitingen voor overbruggingscontact met extern   
 input signaal
• Compensatie van stroom en frequentie
• Overspanning en temperatuur beveiliging
• Bij inschakelen terug naar laatste stand
• Geschikt voor dimmen retrofit LED lichtbronnen

Voedingsspanning:    85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   10 A
Minimale belasting:    5 W
Maximum belasting:    2.2 A (2.2 A x 230 V x 4 = 2 kW)
Maximum belasting LED: vervangbaar vermogen
Standby vermogen:    2.3 W
Maximum verliezen:    11 W (maximaal belast)
DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:    4 

DIN-rail behuizing 9U-breed, gewicht 280 g

/DMX

160mm 62mm
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Bestelnummer: 455

1 kanaals dimmer, 1 x 500W (455)

1 kanaals thyristor dimmer voor fase aansnijding. De 
dimmer is een DIN-rail montage componentvoor een 
maximale belasting van 500 watt. Out of box functionaliteit. 
Geen programmering nodig bij toepassing met een 
bedieningspaneel.

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• Gestabiliseerde uitgang
• Overspanning en temperatuur beveiliging

Voedingsspanning:    85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:    6 A
Minimale belasting:    25 W
Maximum belasting:    500 W
Maximum belasting LED: vervangbaar vermogen
Standby vermogen:    2 W
Maximum verliezen:    4 W
DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:    1
DIN-rail behuizing 2U-breed, gewicht 110 g

35mm 58mm
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Bestelnummer: 472

Technische gegevens Afmetingen

70mm 58mm
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m

DALI naar 1-10V converter (472)

DALI naar 1-10 V  converter voor het sturen van elektronische VSA’s/
LED-drivers. Schakelt d.m.v. intern relais maximaal 15 armaturen. 
Het analoge 1-10V signaal kan tot 50 elektronische VSA’s dimmen.  

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• Schakelaar voor handmatige groep selectie
• 1-10 V / DSI uitgang voor 50 VSA’s

Voedingsspanning:    85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:    10 A type C
Uitgang:     10 A ohms
Belasting:     15 x VSA’s/drivers
Standby vermogen:    1.1 W
Maximum verliezen:    3 W
DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:    1

DIN-rail behuizing 4U-breed, gewicht 140 g
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Bestelnummer: 474

AfmetingenTechnische gegevens

4 kanaals DALI naar 0/1-10V / DALI-broadcast converter (474)

Vier kanaals DALI naar 0/1-10V  / PWM / DALI-broadcast converter, 
geschikt voor het regelen van elektronische VSA’s en LED-drivers. 
Uitgevoerd met een 16A ‘high inrush’ relais per kanaal voor 
het verwerken van kortstondige hoge piekstromen tijdens het 
inschakelen van de belasting. De uitgangen kunnen onafhankelijk 
of gecombineerd geconfigureerd worden.

Belangrijkste eigenschappen
• High inrush relais
• Aansluiting voor overbruggingscontact voor externe signalen
• LED display en druktoetsen
• Meerdere uitvoerconfiguraties mogelijk:
 •  0-10 V source     10 mA
 •  1-10 V sink            100 mA
 •  DALI-broadcast- / PWM source  100 mA
• DALI of DMX stuuringang

Voedingsspanning:  85-264 VAC, 45-65 Hz
Beveiliging:   6 A MCB maximaal
Standby vermogen:  2.4 W
Maximum verliezen:  13 W
DALI consumptie:  2 mA
Belasting:   50 x 1-10 V / DSI / PWM / DALI VSA`s
Max. belasting relais:  16 A ohms / gloeilamp/ 10 A HID (cos y = 0.6)
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:  4/ 8 afhankelijk van relais configuratie

DIN-rail behuizing 9U-breed, gewicht 280 g

VSA/LED uitgangen

Relais uitgangen

/DMX

160mm

10
0m

m
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Bestelnummer: 478

LED/Ballast controller (478)

Acht kanaals DALI controller, geschikt voor het regelen/dimmen 
van LED-drivers  en voorschakelapparaten. De uitgangen kunnen 
onafhankelijk of gecombineerd geconfigureerd worden.
Per uitgang kunnen er maximaal 64 adressen aangestuurd worden 
(maximaal 128mA per uitgang).

De unit is door middel van DALI/ S-DIM of DMX  aan te sturen.

Belangrijkste eigenschappen
• DALI Broadcast sturing
• Geïntegreerde DALI voeding- ondersteunt tot 512 DALI apparaten  
 (2 mA per driver/ ballast)
• Lamp fout rapportage per uitgang
• DALI of DMX stuuringang
• Mogelijkheid voor sensor op DALI lijn

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 45-65 Hz
Beveiliging:    6 A 
Maximum verliezen:   8 W
DALI consumptie:   2 mA
Uitgang:    8 DALI/DMX adressen
Max. belasting relais:   64 eenheden (128mA)
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC
Isolatie:     4 kV tussen iedere connector 
     
Aantal DALI adressen:    8 DIN-rail behuizing 9U-breed, gewicht 250 g

DALI kanaal 5-8

DALI kanaal 1-4

/DMX

160mm 62mm
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De 478 controller maakt het mogelijk om 8 groepen van 64 componenten per groep 
aan te sturen. De 478 controller kan in een Helvar netwerksysteem toegepast 
worden en gekoppeld worden aan een Helvar 905, 910 en 920 router. De controller 
is te programmeren met de Helvar Designer software en Toolbox software.
Het unieke van de 478 controller is dat hij ook stand-alone gebruikt kan worden. 
De controller kan rechtstreeks van spanning worden voorzien. De verlichting kan 
dan geprogrammeerd worden door middel van de toetsen op de 478. Elk kanaal kan 
individueel aangestuurd en geprogrammeerd worden.

VOORBEELD
Toepassing 478

8-KANAALS DALI CONTROLLER
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Bestelnummer: 503

DALI AV-interface (503)

De interface is een DIN-rail montage component. De 
interface kan aangesloten worden op een RS232 poort 
van een PC of AV-systeem. Er is een volledige optische 
scheiding tussen DALI en RS232 I/O. 

Belangrijkste eigenschappen
• Status LED
• 4 kV isolatie tussen DALI en RS232
• Terminals voor bedrading

DALI consumptie:  15 mA
Omgevingstemperatuur: 0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:  1

DIN-rail behuizing 2U-breed, gewicht 100 g

35mm 58mm
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Bestelnummer: 303

Afmetingen

Infrarood bediening (303)

Infrarood afstandsbediening voor het aan/uit schakelen en 
dimmen van de verlichting. Keuze uit 4 scenes. Kan ook gebruikt 
worden voor bediening van zonwering.

Wandhouder leverbaar (WH303)

Belangrijkste eigenschappen
• Aan / uit knop
• Dim of op / neer knoppen
• 4 scene keuze toetsen
• Voor gebruik met:
 •  Modulaire panelen
 •  LCD touchscreen
 •  Sensoren

Voeding:     2 x IEC, LR03/AAA 1.5 V batterij
Bereik:      5 meter 
Frequentie:     36 kHz
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:    0

Niet-brandbaar polycarbonaat, halogeen vrij, gewicht 50 g

28 mm diep

57mm
11

9m
m

A. LED indicator (knippert als een bericht        
    ontvangen is)
B. Scene herhaling/ configuratie
C. Aan / uit / shift
D. Dimtoetsen
E. Ontvanger
F. Batterijklep
G. Draaischakelaar (standaard positie 0)
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Bestelnummer: SF-PIR-SW-01 

PIR inbouw schakel sensor (SF-PIR-SW-01)

PIR-schakelaar geschikt voor montage in het plafond. 
Met de sensor kan eenvoudig gekozen worden voor aan/
of afwezigheidsdetectie om zowel verlichting als andere 
zaken te bedienen. 
Op de sensor kan ingesteld worden bij welke 
verlichtingssterkte de sensor moet reageren. Ook de 
tijdschakeling kan ingesteld worden.
 
Belangrijkste eigenschappen
• Makkelijk selecteerbare aan-/of afwezigheidsdetectie
• Eenvoudige ‘out of the box’ functionaliteit
• Energiebesparend
• Bediening mogelijk door middel van een pulsdrukker

Voedingsspanning:  230 VAC, 50Hz
Schakel vermogen:  6 A (ohms)
    4 A (gloeilamp)
    3 A (VSA/LED-driver)
    1 A (inductief)
Beveiliging:   6 A
Meetbaar lichtbereik:  10 - 1000 lx
Omgevingstemperatuur: 10ºC...35ºC
IP waarde:   IP20

Wit kunststof, gewicht 100 g

Zaagmaat: 75 mm

Enkele sensor Meerdere sensoren
(alleen aanwezigheidsdetectie)

Pulsdrukker
Alleen beschikbaar 
in afwezigheidsmodus

Detectie patroon
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Bestelnummer: SS-PIR-SW-01

PIR opbouw schakel sensor (SS-PIR-SW-01)

PIR-schakelaar geschikt voor opbouwmontage. Met 
de sensor kan eenvoudig gekozen worden voor aan/of 
afwezigheidsdetectie om zowel verlichting als andere 
zaken te bedienen. 
Op de sensor kan ingesteld worden bij welke 
verlichtingssterkte de sensor moet reageren. Ook de 
tijdschakeling kan ingesteld worden.
 
Belangrijkste eigenschappen
• Makkelijk selecteerbare aan-/of afwezigheidsdetectie
• Eenvoudige ‘out of the box’ functionaliteit
• Energiebesparend
• Bediening mogelijk door middel van een pulsdrukker

Voedingsspanning:  230 VAC, 50Hz
Schakel vermogen:  6 A (ohms)
    4 A (gloeilamp)
    3 A (VSA/LED-driver)
    1 A (inductief)
Beveiliging:   6 A
Meetbaar lichtbereik:  10 - 1000 lx
Omgevingstemperatuur: 10ºC...35ºC
IP waarde:   IP20 Wit kunststof, gewicht 102 g

Enkele sensor Meerdere sensoren
(alleen aanwezigheidsdetectie)

Montageplaat Sensor kop

Pulsdrukker
Alleen beschikbaar 
in afwezigheidsmodus

Detectie patroon
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Bestelnummer: 1003

DA+

DA-

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

sensor daglicht en beweging

D
A

LI

Testkast

Testkast om de DALI lijn te testen voor aanvang van de 
programmering. Door het aansluiten van de testkast op de 
lijn is de werking van de aangesloten armaturen te testen. 
Dit versneld de programmering.

Knop indrukken: aan/uit
Knop draaien: dimmen

Voedingsspanning:   85-264 VAC, 45-65 Hz
Externe zekering:   6 A 
Standby vermogen:   0.6 W
Maximum verliezen:   1.6 W
DALI voeding:    20 VDC (nominaal) 250 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC

Aantal DALI adressen:   1
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Aansluitschema

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

USB Interface

ToolBox

Toolbox software / USB programmeerpunt / kabel (510)

De Toolbox software is een compleet Windows®-based 
softwarepakket voor het ontwerp, programmering en 
onderhouden van het ‘stand-alone’ lichtregelsysteem.

De software is te downloaden op www.helvar.nl

Het programmeerpunt dient afzonderlijk besteld te worden. 
5 meter kabel (USB A naar mini-B) geleverd met 510 unit.

Inbouwframes zie 13x, 23x

DALI consumptie:    2 mA
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC
Relatieve vochtigheid:    90% max, geen condens
Isolatie:     3 kV 
Lengte kabel:     5 meter

Aantal DALI adressen:    1

Technische gegevens

Bestelnummer: 510

PROGRAMMEER SOFTWARE
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Designer programmeersoftware

Het Designer softwarepakket is een gebruiksvriendelijke tool voor de 
configuratie van het DALI systeem waar routers in toegepast zijn. Via 
de Ethernet verbinding krijgt u vanuit uw PC met de designersoftware 
direct toegang tot alle aangesloten DALI componenten. 

Middel de software worden de LED-driver, VSA’s, sensoren  en alle 
andere componenten op locatie geconfigureerd. 

Armaturen melden zichzelf automatisch in willekeurige volgorde aan bij 
het opstarten en gebruiken van de software. Hierdoor zijn storingen en 
defecten snel op te sporen.

• Scenes, fade tijden.
• Koppeling, tijdcyclus en   
 voorwaarden.
• Sensoren met intelligentie.
• Functie voor splitsen van   
 ruimten.

• Live monitoren van scenes en  
 lichtniveaus.
• Loggen van noodverlichting en  
 rapportage.

• De ethernet I/O module is een  
 tool voor directe toegang tot het  
 router systeem. 
 Ethernet commando’s (TCP of  
 UDP) kunnen gebruikt worden  
 voor sturing en monitoring van 
 het DALI systeem. 

Functies Monitoring Integratie: Ethernet I/O

Lighting Controls B.V. organiseert softwaretraining en opleiding in het DALI Training Center in Leerdam. Meer informatie vindt u op onze website.
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sensor daglicht en beweging

D = daglichtregeling

sensor daglicht

23
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0V

23
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Code armatuur:
1.25.1_2 D

Code armatuur:
1.25.1_1 D

Code armatuur:
1.25.1_3

Code armatuur:
1.25.1_4

Code sensor:
1.25.3_1

Code noodarmatuur:
1.25.2_1

Code relais:
1.25.4_1
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Code sensor:
1.25.3_2

Kantoor Helvar
Ruimte: 1.25

Stap 1: Coderen van de armaturen Stap 3: Benoemen van armaturen met 
daglichtregeling

Stap 4: Het maken van groepen

Stap 5: Het maken van scene’s.
Stap 2: Coderen van de sensoren en 
overige componeten

Begin met het coderen van de armaturen. 

Doe dit als volgt:

[verdieping].[ruimte nummer].[categorienummer]

_[volgnummer]

Voorbeeld: 1.25.1_1

Voeg na het volgnummer het volgende toe: [spatie]D

Maak afzonderlijk groepen voor beweging, 

daglichtregeling en eventueel centrale bediening.

Per groep zijn meerdere scene’s te maken. Voor een 

eenvoudig overzicht kan Excel gebruikt worden. Zet op 

de horizontale as alle armaturen en uitgangen. Zet op de 

verticale as alle bedieningen en gewenste schakelingen. 

Vul daarna de matrix met getallen tussen de 0 en 100 voor 

het gewenste lichtniveau bij de juiste scene.

Uitgebreide informatie over identificatie en programmering kunt u vinden in de Designer handleiding.

Voorbeeld:

Armaturen: 1.25.1_1

Noodarmaturen 1.25.2_1

Sensoren:  1.25.3_1

Relais:   1.25.4_1

Bedieningen:  1.25.5_1

Etc.

VOORBEELD
Codering componenten
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TouchStudio software

TouchStudio 
Software

Met TouchStudio kan er verbinding gemaakt worden tussen een 
Windows PC en een router system. Door middel van TouchStudio 
Editor kan er een eenvoudige bediening worden gevisualiseerd. 
Deze kan met TouchStudio Runtime gebruikt worden om bediening 
en monitoring van het lichtregelsysteem mogelijk te maken.

Met de TouchStudio software kan de programmeur door middel 
van een bibliotheek met grafische elementen en ‘drag & drop’ 
eenvoudig een gebruiksvriendelijke bediening maken. 

TouchStudio Editor

• Configuratie

• Simulatie

905/910/920 Routers

• Verbonden via Ethernet

• Vertaald acties van  

 de gebruiker naar   

 besturingsopdrachten

Download de laatste versie van TouchStudio op www.helvar.nl

VISUALISATIE
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Gebouwbeheersysteem

Modbus/KNX Helvarnet  TCP/IP

iRidium

iRidium Mobile

iRidium is gebruiksvriendelijke software voor het bedienen en monitoren van het lichtregeling waar routers in 
toegepast zijn. Deze software verandert een tablet, touchscreen of Windows PC in een bedieningsinterface. De 
componenten moeten in het Ethernet netwerk opgenomen worden. 

Naast verlichting kan audio/video of woningautomatisering opgenomen worden in dezelfde bedieningsinterface. 
De bedieningslayout kan klantspecifiek samengesteld en geprogrammeerd worden.  

Ook bieden we training en opleiding aan zodat u zelf onderhoud en inbedrijfstelling kan realiseren.

Middels deze software is het mogelijk om een koppeling met Modbus of KNX te realiseren.

Lighting Controls B.V.



Optie: internet

Gebouwbeheersysteem

Ethernet

BACnet/Modbus   TCP/IP Helvarnet  TCP/IP

Visualisatie

Helvar IP driver/ 
Niagara driver
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INTEGRATIE

Helvar IP Driver ( Tridium)

Belangrijkste eigenschappen
• NiagaraAX Framework
• 2 x Ethernet  + 1 x RS232  en 1 x RS485 poort
• Server met visualisatie mogelijkheid
• Ondersteunt open communicatienetwerken:
 LON, BACnet, KNX-IP, Modbus, M-bus, SNMP, 
 Z-wave en oBIX

Technische gegevens    
Voedingsspanning:    90-240 VAC, 50-60 Hz
Omgevingstemperatuur:  0ºC...50ºC

Statusweergave/doormelding:  

• Status armaturen en componenten

• Lampfout (ook bij noodverlichting)

• Driver/VSA defect

• Componenten in ‘missing’

• Feedback percentage lichtbron

• Energieverbruik

• Status sensor (wel/geen   

 beweging)

Armatuur stuurcommando’s:

• Oproepen van scenes

• Sturen van percentage’s 

• Aanpassen/wijzigen van   

 percentage’s en scenes 

Groep stuurcommando’s:  

• Oproepen van scenes

• Opslaan van scenes

• Sturen van percentage’s

• Aanpassen/wijzigen van   

 percentage’s en scenes

Noodverlichting:

• Starten functietest

• Starten duurtest

• Stoppen testen

• Resetten van branduren

De Helvar-driver voor Niagara maakt het mogelijk de 
DALI systemen van Helvar volledig te integreren met de 
gebouwbeheersystemen.
Veel fabrikanten van GBS installaties passen deze 
wereldwijde standaard toe in hun systemen. 
Middels de Helvar IP driver kunnen in installaties 
eenvoudige koppelingen gerealiseerd worden met BACnet, 
Modbus, LON, KNX en vele andere standaarden.

Software licentie: 1-40 routers
(uitbreidbaar)

Hardware met licentie: 1-10 routers
(uitbreidbaar)
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NOODVERLICHTING

uSee Interface - Monitoring noodverlichting

De uSee is een web-based bedieningsinterface. De software in de 
uSee maakt gebruik van de data van de routers en het DALI systeem. 
De benamingen en gegevens zoals gebruikt in de designer software 
worden via deze interface weergegeven.

Decentrale noodverlichting kan centraal bewaakt en bestuurd worden, 
dit is onderdeel van het DALI protocol. Met het DALI protocol is 
individuele bewaking en registratie van de armaturen mogelijk.

Technische gegevens
Voedingsspanning:    88 - 264 VAC; 47 - 63 Hz
Verbruik:     14 W
Gewicht:     2,9 kg
Afmetingen:     HxBxD: 279x234x59mm
Omgevingstemperatuur:  0ºC...40ºC
Relatieve vochtigheid:    90% max, geen condens
Opslag temperatuur:    -10ºC ... +70ºC
IP waarde:     30 (connectors)

Aantal DALI adressen: 0 

Bestelnummer: 8800

Wandmontage

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

DALI

DALI

Ethernet

Internet

23
0V

nood

23
0V

nood

Gebruikers interface voor monitoring van nood-verlichting en bediening van verlichting.

De software heeft diverse functionaliteiten:
• Besturing: 
     - Aan/uit zetten (dag/nacht verlichting) 
  
• Bewaking:
     - Automatische testen (functietest, autonomietest)
     - Status (normaal/noodbedrijf, laden/opgeladen,     
       branduren) 

• Rapporteren:
     - Logboek met mailfunctie
     - Alarm

De informatie en functies zijn door de gebruiker 
eenvoudig aan te passen en zichtbaar te maken.
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AANTEKENINGEN
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