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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
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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


