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

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 te beheren lichtinstallatie.

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
• UDP: 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 .


