DALI Plus
En sensor, tusen muligheter

Tilstedeværelsesdetektor DALI Plus - En sensor, tusen muligheter
DALI Plus er en selvadresserende tilstedeværelsesdetektor med tre DALI-kanaler og en ekstra potentsialfri utgang. Den kan benyttes i alle
rom der det er behov for DALI-grupper, alt fra klasserom til avanserte kontorlandskap med krav til styring av nærliggende områder.
DALI Plus sensoren er utstyrt med en unik HD-linse med hele 4800 koblingssoner. Dette gir en rekkevidde på 8x8 meter tilstedeværelse, og
20x20 meter bevegelse. Sensorens dekningsområde er kvadratisk, noe som innebærer at det blir betydelig enklere å planlegge sensorens
plassering og detekteringsområde.

For å styre nærliggende områder, såkalt nabosonefunksjon, kobles to eller flere DALI Plus
sensorer enkelt sammen via en styrekabel. Det
er heller ikke nødvendig å benytte ekstra moduler
eller spesielle aktuatorer for at nabosonene
skal kunne kommunisere med hverandre.

Konstantlys med 3 grupper, individuelt
valgbare. En reléutgang for HVAC, CutOff eller lys styrt via bryter.

Toveiskommunikasjon via smarttelefon for brukervennlig
konfigurasjon av sensoren

En DALI-bus med 3 lysgrupper, 64 DALI-armaturer.

Unik HD-linse gir pålitelig tilstedeværelsesdetekson på 8x8 meter ved
en monteringshøyde opptil 3,5 meter.

Toveis
Du kan enkelt konfigurere DALI Plus-sensoren med en smarttelefon.
Kommunikasjonen med sensoren er også toveis, noe som betyr at du
kan lese av sensorkonfigurasjonen for å sjekke innstillingene. Appen er
svært brukervennlig, selv avanserte funksjoner som forskjellige scenarier,
konstantlys og nærliggende soner kan raskt og enkelt konfigureres.
Appen er tilgjengelig for både iOS og Android.

Tilstedeværelsesdetektor

DALI Plus

Utførelse:
Selvadresserende tilstedeværelsesdetektor for direkte tilkobling til alle
		
armaturer med DALI-bus. 150mA DALI styringsutgang, tilsammen 64 DALI		
armaturer kan deles inn i tre grupper. En potensialfri utgang for styring av
		
lys PÅ/AV, HVAC eller Cut-off. Automatisk eller manuell tenning av alle
		
grupper. Mulighet for individuell lysregulering av de tre DALI-gruppene
		
via brytere. Konfigurasjon og driftsetting utføres via fjernkontrollen
		
Smart Remote. IP20.
Montering:
Tak. Innfelt / utenpåliggende montasje. Monteringshøyde 2,5-8 m.
		
Opptil 3,5 m. for tilstedeværelsesdetektering, og opptil 8 m. for
		bevegelsesdetektering.
Sensor: 		
4800 koblingssoner, kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesdeteksjon
		
8x8 m. (sittende personer), overvåkningsområde for gående personer
		
20x20 m. (tangential). Etterbelysningstid 30 sek - 60 min. Grunnlys (10-50%)
		
0-60 min eller alltid på. Konstantlys med 3 lysgrupper på off-set.
Elnr:
1478640
1478641

Tilbehør:
Elnr. 1478614
Elnr. 1478492
Elnr. 1478639
Elnr. 1479110
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Tilstedeværelsesdetektor DALI Plus for innfelt takmontasje
Tilstedeværelsesdetektor DALI Plus for utenpåliggende takmontasje

360 °

Fjernkontroll Smart Remote
Slavesensor Control Pro IR Quattro HD LiveLink, innfelt
Innfellingsboks for profilhimling til slavesensor elnr. 1478492
Adapter for utenpåliggende montering til slavesensor elnr. 1478492
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Bruksområder

DALI Plus
Enkelt med nabosonefunksjon
I kontorslandskap, parkeringshus, industrihaller og andre større
lokaler gir det en trygghet med lysstyring av nærliggende
områder. Styring av nærliggende områder, såkalt nabosonefunksjon, er veldig enkelt med DALI Plus sensoren. To eller flere DALI
Plus sensorer kobles sammen via en styrekabel og kan sånn sett
kommunisere over flere soner. Det er ikke nødvendig å benytte
ekstra moduler eller spesielle aktuatorer. Dersom noen befinner
seg i sone A, men ingen oppholder seg i sone B, C eller D kan
lyset dimmes til ønsket nivå i disse sonene, for eksempel 30% av
full effekt.
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Prinsippet for styring av nabosoner. Sensorene kobles sammen via utgang P
(se koblingsskjema). Et annet bruksområde for lysstyring av nabosoner er korridorer og industrilokaler.

Stor frihet
Med tre DALI-kanaler og en ekstra potensialfri reléutgang kan man
konfigurere klasserom, møterom og andre større lokaler i
henhold til alle moderne krav til et energi- og kostnadseffektiv
anlegg. Brytere kan kobles til hver belysningsgruppe, totalt tre
DALI-grupper, pluss én for den potensialfrie reléutgangen.
I henhold til amerikansk standard for maksimal energibesparelse
kan sensoren ved helautomatisk tenning innstilles slik at lyset ikke
tennes ved full effekt når noen kommmer inn i rommet. Lysnivået
kan siden justeres manuelt med bryter til ønsket lysnivå.
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Alle armaturer og DALI Plus sensorer kobles til DALI-bus. Sensoren håndterer
all adressering. Benytt den ekstra potensialfrie reléutgangen til f.eks HVAC
eller Cut-Off.

Installasjon

DALI Plus
Enkel DALI-installasjon - selv med avansert lysstyring.
DALI Plus sensoren trenger kun en DALI-bus for alle armaturer, noe som gir en enkel og kostnadseffektiv installasjon. Du kan tilkoble
opptil 64 armaturer som automatisk tildeles en adresse. Armaturene kan deles inn i tre ulike belysningsgrupper med individuell styring av
hver gruppe. I tillegg er det ytterligere en potensialfri reléutgang som kan kobles til HVAC, eller en gruppe for PÅ/AV. På sensoren er det
fire bryterinnganger. Hvis du trenger å forlenge sensorens overvåkningsområde, kan du koble slavesensorer direkte til DALI-bus’en. For
samspill med nærliggende områder, kobles to eller flere DALI Plus sensorer til terminal P via en styrekabel.
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Tilstedeværelse
DALI Plus sensoren har intet mindre enn fire
pyrosensorer som registrerer omgivelsene. I
kombinasjon med Steinels unike HD-linse gir
dette en uovertruffen og veldig sikker
tilstedeværelsesdeteksjon.

Slave-sensorer
Benytt valgfri sensor fra LiveLink-serien til Steinel.
Kobles direkte på DALI-bus’en.
Strømforsyning via bus på 6-16mA, avhengig av type.

Rekkevidde
Sensorens overvåkningsområde er
kvadratisk, og kan enkelt reduseres ved
behov. Takket være det kvadratiske overvåkningsområdet kan kontorer og kontorlokaler
enkelt deles inn i soner uten at sensorens
overvåkningsområde overlapper hverandre.
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Følsomhet
En annen fordel med DALI Plus sensoren er at
man i appen kan redusere sensorens følsomhet, dvs at sensoren trenger flere bevegelser
for å reagere. En nyttig funksjon hvis sensoren f.eks er montert for nær ventilasjon, som
et vidu der luften noen ganger kan forstyrre
sensoren til å utløse tilstedeværelse.

I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være
utfordrende å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med
bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg.
Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, og vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Tom Kristiansen
Salg
Mobil: 930 33 802
epost: tom@vilan.no

Alexander Flugheim
Salg
Mobil: 977 62 229
epost: alexander@vilan.no

Trym Kjær Hansen
Daglig Leder - Salg
Mobil: 99 364 517
epost: trym@vilan.no

Vidar Langbråten
Salg - Verktøy
Mobil: 993 73 118
epost: vidar@vilan.no

Ellen A. Hansen
Prosjektleder/ Innesalg
Mobil: 469 45 171
epost: ellen@vilan.no

Belinda Trolle Hansen
Administrasjon/ markedsføring
Mobil: 988 80 380
epost: belinda@vilan.no

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet STEINEL og PROXXON i
Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, samt noe varmeverktøy til
elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av
kvalitetsprodukter fra europeiske produsenter. Vi er i dag 6 ansatte og omsetter for
ca. 16millioner NOK. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Følg oss på Facebook
facebook.com/vilan.norge

Vilan AS, Olaf Helsets vei 8, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no| www.vilan.no

