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1. Inleiding
Met deze handleiding en de training leert u in stappen het programmeren van een DALI
router systeem. Voor meer informatie kunt u altijd de Designer help file opvragen door
middel van F1.
Dit document is bedoeld voor zij die reeds ervaring hebben met het Helvar-Dali systeem.
Er wordt verondersteld dat u reeds de basis training heeft voltooid en deze in de praktijk
heeft uitgevoerd.
Voor deze training zullen alle stappen uitgevoerd worden in de ‘PRO-Mode’ van de software.
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2. Basis
2.1 Nieuwigheden
Voor zij die ervaring hebben met het Designer 4 platform zal vooral de grondige update
van de gebruikersinterface in het oog springen. Als eerste is vooral het gebruik van de
gebruikersmodus nieuw. Hierin zijn 3 niveaus in opgenomen. Allereerst “Simple”, u kan
de installatie bekijken maar geen wijzigingen aanbrengen. “Advanced” welke u toelaat om
basis instellingen en programmatie aan te maken en ten slotte de “PRO” welke u toegang
geeft tot alle functionaliteiten van het systeem. Deze laatste 2 modes zijn eventueel via
een paswoord te beveiligen om ongeautoriseerd gebruik te vermijden.
Een tweede veranderingen is het belang van de “Groups View”. Door de aanpassingen aan
dit scherm is het nu mogelijk om via deze weg groepen aan te maken, benoemen, hun
inhoud te bekijken en via “Drag and Drop” items uit de “Device-tree” aan de groep toe te
voegen. Het gebruik van benamingen voor de groepen is uitgebreid zodat u ook via de
groepsnaam items aan deze kan toevoegen.
Verder ondersteund het Designer 5 platform nu ook Layer3 IT netwerken. Dit laat ons toe
om ook in complexere installaties een passende oplossing te kunnen aanbieden.
Ook werd het concept van ‘User Notifications’ ingevoerd. Bij het inloggen op een systeem,
krijgt u nu eventuele foutboodschappen rechts op scherm te zien.
In het Designer 4 Platform was de volledige programmatie in iedere DALI-Router
geprogrammeerd. Dit is bij Designer 5 niet meer het geval. Groepen en logica worden nog
enkel geprogrammeerd in Dali-routers die deze informatie nodig hebben. Dit om de
bedrijfszekerheid van het systeem te verhogen.
Voor het Designer 5 platform worden volgende systeem limieten opgegeven:
- 100 Dali-routers per werkgroep
- 10000 Routing Entries per werkgroep
- 100 Routing Entries per Dali-router
In Designer 5 werd er ondersteuning ingebouwd voor onder meer:
- de Illustris bedieningspanelen (vanaf fw 10.0),
- de nieuwe 319 – High Bay Spot Sensor,
- Dali-Type 8 drivers. Verder in dit document wordt deze
uitgebreid aan u voorgesteld.
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2.2 Advanced Network-settings
De Dali-router met het laagste IP-adres wordt binnen designer 5 de ‘Primary Master’. De
Dali-router met het hoogste IP-adres wordt de ‘Secundary Master’. De primary master
verzorgt alle communicatie tussen verschillende cluster in een multi-cluster network. Bij
de instellingen van uw werkgroep dient u hiervoor de ‘Cluster Comms Port’ in te stellen.
Deze poort moet uniek zijn voor per cluster en werkgroep en moet zich tussen 61000 en
65535 bevinden. Dit moet identiek zijn voor iedere Dali-router in de cluster/werkgroep.
Bij grotere IT netwerken kan het gebruik van de Discovery broadcast soms ongewenst zijn.
Hiervoor is in de nieuwe versie de optie van Multicast broadcast toegevoegd. Dit is enkel
voor communicatie tussen de werkgroep en de Designer software. Er word aangeraden om
dit standaard niet toe te passen.
Er word voorgesteld om standaard met de IP-range van 10.254.0.0/24 te werken
Voor een kleinere installatie word dit dus :
Router 1 :
10.254.0.1
Mask: 255.255.255.0
Router 2 :
10.254.0.2
Mask: 255.255.255.0
Router 3 :
10.254.0.3
Mask: 255.255.255.0
Router 4 :
10.254.0.4
Mask: 255.255.255.0
Router 5 :
10.254.0.5
Mask: 255.255.255.0
Bij een grotere installatie zou men
een cluster:
Verdieping 1
Router 1 :
10.254.1.1
Router 2 :
10.254.1.2
Verdieping 2
Router 1 :
10.254.2.1
Router 2 :
10.254.2.2
Verdieping 3
Router 1 :
10.254.3.1
Router 2 :
10.254.3.2
Verdieping 4
Router 1 :
10.254.4.1
Router 2 :
10.254.4.2

opteren om dit logisch in te delen, bvb. per verdieping
Mask: 255.0.0.0
Mask: 255.0.0.0

Cluster Comm: 61001
Cluster Comm: 61001

Mask: 255.0.0.0
Mask: 255.0.0.0

Cluster Comm: 61002
Cluster Comm: 61002

Mask: 255.0.0.0
Mask: 255.0.0.0

Cluster Comm: 61003
Cluster Comm: 61003

Mask: 255.0.0.0
Mask: 255.0.0.0

Cluster Comm: 61004
Cluster Comm: 61004

Opmerking : Na programmatie wordt het ten zeerste afgeraden om de IP-adressen nog
aan te passen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en leiden tot her-programmatie
van uw installatie.
Voor verder informatie over netwerk vereisten verwijzen wij u graag door naar het
document “Netwerk settings V5”.

2.3 Overschakelen Designer 4 naar Designer 5
Er word aangeraden om een upgrade van Designer 4 naar Designer 5 enkel uit te voeren
wanneer er de nood is aan de nieuwe functionaliteit zoals in voorgaande beschreven. De
omschakeling dient op de correcte manier te verlopen om de goede werking van uw
installatie te garanderen. Hiervoor raden wij u dan ook ten zeerste aan om ons te
contacteren om dit samen uit te voeren en u te adviseren over de correcte aanpak. Indien
gewenst kunnen wij u hiervoor ondersteuning aanbieden.
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3. Routing Entries
In de basis training kwam reeds de Prescence Detection, Constant Light en Scene Link aan
bod. Met deze training breiden we deze verder uit en gaan we ook dieper in op hun werking.
Routing entries toevoegen kan steeds zoals voorheen door het ‘Routing Entries’ scherm te
activeren en ofwel via de menubalk ‘Insert’ ofwel via een rechtermuis klik in dit veld, een
functie te selecteren.
Zoals reeds eerder vermeld zijn er enkele beperkingen bij de Routing entries:
-

10000 Routing Entries per werkgroep
100 Routing Entries per Dali-router

De routing entries worden enkel opgeslagen in de Dali-routers waar de groepsnummers in
vertegenwoordigd zijn. Hoe u hiermee dient om te gaan kan u terugvinden in het hoofdstuk
Logic.
Net zoals in voorgaande training besproken raden wij aan om steeds een duidelijke
naamgeving te hanteren. Dit vooral om de leesbaarheid te vergroten. Hiervoor hanteren
wij steeds de eerste letters van de functie. Bvb. OPCL staat voor een Open Loop Constant
Light.

Designer 5 software

9

Handleiding Gevorderden Training Designer
3.1 Open Loop Constant Light
Bij een ‘normale’ Constant Light is er steeds een terugkoppeling nodig tussen de gestuurde
armaturen en de sensor. Deze moet zich in dezelfde ruimte bevinden om een correcte
werking te kunnen garanderen. Bij de Open Loop Constant Light is deze terugkoppeling
niet aanwezig. Er word een vaste vermindering (percentage) vastgelegd bij het gemeten
daglicht. Dit is vooral van toepassing wanneer er gewerkt wordt met een buitensensor voor
de lichtregeling.

Alle eigenschappen zijn identiek aan de ‘Constant Light’ enkel de Source levels zijn hier
verschillend. Deze geven aan bij welke waarde van de lichtmeter hoeveel proportioneel
percentage er zal worden gedimd. Voor een buitensensor raden wij wel aan om via een
“Group – Redirect” de lichtwaarde naar elke groep door te sturen.
-

Als de buitensensor zich in groep (#99) bevindt, en deze sensor moet gebruikt
worden voor 2 of meerdere lokalen(#1020 en #1030), is het gebruikelijk om via
twee Group Redirects (#99 naar #1020) en (#99 naar #1030) door te sturen. Zorg
hierbij wel dat hierbij de optie ‘Allow Further Routing’ op ‘True’ staat. Nu kan je in
deze 2 groepen de waarde van de lichtmeter verschillend gaan gebruiken. Hiervoor
maak je 2 Open Loop Constant Lights aan. De eerste stel je dan in van Light Sensor
Group #1020 en Controlled Group op #1022. Naar analogie kan je dan de tweede
instellen met #1030 en #1032. Meer info over Redirects vind u verder in dit
hoofdstuk.
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3.2 Open Loop Scene Recall
Bij een Open Loop Scene Recall is de werking identiek met de Open Loop Constant Light
maar wordt er een scene opgeroepen in plaats van een percentage gestuurd. Dit kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om buitenverlichting bij een bepaald lichtniveau aan en uit
te schaken.

Zoals voorheen zijn ook hier alle instellingen identiek, enkel zullen de Source Levels nu
een scene oproepen in de ‘Controlled Group’.
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3.3 Corridor Hold
Deze functie laat toe om het licht in een gangpad aan te houden zolang er in 1 van de
aanliggende kantoren nog beweging gedetecteerd word.

Zoals u in bovenstaande schets kan zien is het met deze functie niet nodig om overal in de
gang sensoren te plaatsen. Enkel aan de ingangen word er een sensor geplaatst. Zolang
er in 1 van de lokalen nog een bewegingsdetectie actief is zal deze ook de
bewegingsdetectie in de gang actief houden. Er dient vanuit ieder lokaal een Corridor Hold
aangemaakt te worden richting de gang.

Deze kan enkel gebruikt worden in combinatie met bewegingssensoren.
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3.4 Scene Triggered Ethernet Output
Wanneer een bepaalde scene opgeroepen word zal er een via deze routing entry een
commando over het IP-netwerk verstuurd worden. Dit kan een Dali-router van een andere
werkgroep zijn. Bijvoorbeeld in het kantoor gebouw, waar iedere verdieping een andere
werkgroep is, kan je van het gelijkvloers een uit commando naar iedere verdieping sturen.
Enige voorwaarde hierbij is dat er netwerkcommunicatie tussen de verdieping mogelijk is.
Voor de mogelijkheden van de commando’s die naar een Dali-router kunnen gestuurd
worden verwijzen wij u graag door naar het onderdeel ‘HelvarNet’ in de help-file. Een
andere mogelijkheid is het versturen van boodschappen naar andere partijen bvb. AV
installaties. Zo kan men bij het bedienen van een knop in een vergaderzaal een geschikte
projector aanschakelen.
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3.5 Scene Condition
Een Scene Condition kan men gebruiken om een constant light te activeren bij het
oproepen van een scene. Deze kan ook gebruikt worden om scene’s automatisch te laten
starten bij het opstarten van de installatie bvb na spanningsuitval.

Voor het uitvoeren van een scene bij opstarten dient enkel de optie ‘Called at Power Up’
aangezet te worden. Indien deze scene dan nog verdere acties moet uitvoeren kan u
bepalen met de optie ‘Allow Further Routing’.

3.6 Redirects / Links
Redirect en Links kunnen op verschillende niveau’s gekoppeld worden. Dit kan op Groep /
Block /Scene. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kan u deze verschillend
toepassen.
Links :
Enkel Recall Scene’s triggeren een actie. Verdere informatie uit de groep word niet
doorgegeven.
Redirects :
Recall Scene’s worden doorgestuurd maar ook PIR-triggers en waardes van lichtmeters
worden doorgeven wanneer deze redirect op groep level gemaakt word.
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3.7 Presence Detection
De presence detection is waarschijnlijk de meest gebruikte Routing Entry maar ook de
moeilijkste van allen. Via deze training willen we hier ook iets dieper op ingaan.

Deze grafiek toont u de standaard werking van een bewegingsdetectie met een
aanwezigheids detectie. Dit is ook aan te passen naar een afwezigheids detectie of naar
een ‘aan’-detectie (Leave Lights On functie). Door een slim gebruikt van de keuze opties
met eventueel in combinatie met condities kan u verschillende modussen gebruiken.
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Via de optie ‘ Prescence Checking From OFF’ kan je afwezigheidsfunctie creëren door de
keuzeoptie op ‘Never’ in te stellen voor alle scene’s die opgeroepen worden. Bij een
afwezigheidsdetectie is er steeds een trigger nodig om de verlichting in te schakelen, pas
erna zal de bewegingssensor de verlichting aanhouden.
‘Absence Checking From On’ zal na het verlopen van de ingestelde tijden de lichten niet
meer uitschakelen. Dit kan gebruikt worden om bevoorbeeld de verlichting in een inkomhal
aan de sturen van zodra de eerste persoon gedetecteerd wordt. In combinatie met
condities kan je dan bevoorbeeld het licht aanhouden tot 18h, na het verlopen van de
conditie krijg je dan opnieuw de standaard werking.
Dit kan ook individueel voor iedere scene aangepast worden. Enkel voor scene’s 13 en 14
is dit niet aan te passen. Via de vinkjes kan je een selectie maken tussen bevoorbeeld een
automatische en manuele werking.
Training:
- Maak een afwezigheids-detectie aan.
- Zorg ervoor dat het bedieningspaneel steeds de correcte scene’s oproept.
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4. Conditions
Condities laten ons toe om de functionaliteit van alle bedieningen en routing entries verder
te gaan specifieren als dit zou nodig zijn.
In het ‘Conditions’ scherm kan u deze toevoegen via ‘Insert’ ofwel door een rechtermuis
klik op het woord ‘Conditions’ in het ‘Conditions’-scherm.
Hier heeft u de keuze uit de volgende vergelijkingsmogelijkheden AND – OR – NAND –
NOR. Dit heeft betrekking hoe de onderliggende punten zich zullen gedragen en wat de
status van de conditie zal zijn. In onderstaande tabel heeft u hiervan een overzicht.
Voorwaarde 1

Voorwaarde 2

AND

OR

NAND

NOR

False
False
True
True

False
True
False
True

False
False
False
True

False
True
True
True

True
True
True
False

True
False
False
False

In dit voorbeeld werden er slechts 2 voorwaarden gebruikt, dit is louter indicatief. U kan
het aantal voorwaarden uitbreiden tot 32 per conditie.
Per conditie heeft u dan de keuze uit volgende mogelijkheden:

Time range :
Wanneer de actuele tijd zich tussen de 2 punten bevindt zal de voorwaarde waar
zijn. Deze punten kunnen vaste tijdstippen zijn zoals 8h30 maar kunnen ook
bepaald worden via de astronomische klok met eventueel een offset hierop.
Bijvoorbeeld “Sunrise + 30 minuten”.
Days of the Week:
Dagen van de week kunnen geselecteerd worden waarop de voorwaarde waar is.
Day and Month:
Jaarlijks terugkerende vaste dag.
Annual Date Range:
Jaarlijks terugkerende periode.
Date Range:
Eenmalige periode van dagen.
Analogue Input:
Designer 5 software
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Wanneer u gebruikt maakt van de 942-Input module kan u hier refereren naar de
input source van de benodigde analoge ingang(0-10V). Hierdoor zal deze ingang
iedere 5 seconden gemonitord worden. De analogue value geeft u een percentage
terug. Als dit percentage zich tussen de input range bevindt zal de voorwaarde waar
zijn. Voor meer info omtrent de input source verwijzen wij u graag door naar de
help file.
Switch Input:
Deze voorwaarde kan u ook een input source koppelen maar geeft geen percentages
terug. Dit is een 1 op 1 koppeling met de aangesloten ingang. Kan enkel gebruikt
worden met binaire ingangen.
Condition Reference:
U kan refereren naar een andere conditie. Op deze manier kan u bijvoorbeeld 1
malig een tijdsconditie aan te maken en deze telkens refereren wanneer deze nodig
is. Bij een eventuele latere aanpassing hoeft u dan slecht 1 maal de tijd aan te
passen.
Last Scene In Block:
Via deze voorwaarde kan u afhankelijk van de laatste gevraagde scene in een groep
keuzemogelijkheden inbouwen. Let hierbij wel op met eventuele combinaties van
een prescense detection.
Light Level:
Afhankelijk dan de gemeten lichtwaarde is de voorwaarde waar ofniet.
In het properties scherm van een conditie en voorwaarde kan u ook steeds de huidige
stand (True/False) monitoren. Ook heeft u de mogelijkheid om iedere voorwaarde om te
keren via de optie ‘Invert’. Dit wordt dan een negatie ‘NOT’ van de voorwaarde.
Voorbeeld:
Wanneer u wil detecteren of het licht aan is in een groep kan dit door een ORconditie met een Last scene in block voor iedere ‘aan’-scene (scenes 1 tem 12 +
14). U zou dit ook kunnen doen als ‘NOT Last Scene In Block’ voor scene 13 en 15
wat eenvoudiger te configureren is.
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Waar kan u overal Conditions toepassen?
U kan dit bij iedere routing entry doen maar ook bij individuele bedieningsknoppen. Enkele
voorbeelden hiervan zijn :
Routing entries:
- Detectie mag enkel in nacht werken en niet tijdens kantoor uren.
- In een ziekenhuis mag de verlichting niet uitgestuurd worden als de noodschakelaar
in de verpleegpost is ingeschakeld.
- Wanneer een weerstation regen detecteert mag de zonnewering niet actief zijn.
- …
Bedieningen:
- Na 18h00 moet een schakelaar niet de verlichting volledig uitschakelen maar op
5% laten branden.
- Afhankelijk van een ‘Master’schakelaar mogen bepaalde verlichtingszones niet
uitgeschakeld worden.
- …
Hoe gaat u te werk:
Maak via het ‘conditions’-scherm een conditie aan. Waar u deze wil/kan toepassen vindt u
in de properties onder de optie ‘Always’. Door het drop down menu selecteert u de correcte
conditie. Standaard heeft u de optie uit ‘Always’ en ‘Never’.

Training:
- Stel de gemaakte afwezigheidsdetectie in zodat dit enkel het geval is op werkdagen
tussen 8h en 18h.
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5. Schedular
Via een schedular kunnen we acties starten op bepaalde tijdstippen. Dit kan een vaste
tijdstip zijn maar ook afhankelijk van de astronomische klok functie eventueel met een
offset hierop.
Let hierbij op dat wanneer u wenst gebruik te maken van de astro-tijden u ook steeds de
coördinaten van uw installatie dient in te geven bij de properties van uw werkgroep.
- Amsterdam (Latitude N 52°22’12” / Longitude E 4°53’42”)
- Brussel (Latitude N 50°51’1” / Longitude E 4°21’6”)

U doet er goed aan om dit steeds bij aanvang van een project in te stellen.
Voor het toevoegen van schedular gaat u opnieuw te werk door het ‘Schedular’-scherm te
activeren en in de menubalk ‘Insert’ te selecteren.

Scheduled Scene Recall:
Trigger een actie op een bepaald tijdstip. Dit kan eventueel ook gecombineerd
worden met condities.
Scheduled Daylight Savings Enable:
Start zomertijd : om 2h00 op voorwaarde dat het een zondag is tussen 25 en 31
maart. De conditie dient uzelf aan te maken. Wanneer u gebruikt maakt van vaste
tijden moet u deze functie toevoegen.
Scheduled Daylight Savings Disable:
Start wintertijd : om 3h00 op voorwaarde dat het een zondag is tussen 25 en 31
oktober. De conditie dient uzelf aan te maken. Wanneer u gebruikt maakt van vaste
tijden moet u deze functie toevoegen.
Scheduled Emergency Function Test:
Start een test van de werking van de nood armaturen. Het resultaat van deze test
kan u via een emergency report terugvinden.
Scheduled Emergency Duration Test:
Designer 5 software
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Start een test waardoor de batterijen van de noodverlichtingen getest worden. Het
is aangeraden om dit minder frequent te doen dan de function test omdat de
batterijen volledig uitgeput worden. Het resultaat van deze test vindt u in een
emergency report terug.
Time triggerd Ethernet Output:
Stuur een netwerk boodschap naar een 3de partij.

Training:
- Maak een schedular die om 18h00 alle verlichting in het klaslokaal uitstuurt.
- Maak een loop in de groep van de raamverlichting die om 20h00 start en om 24h00
stopt. Per uitbreiding kan je de start vervangen door een lichtmeting.
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6. Save / Upload
Zoals u reeds zag kan u ook de Designer Files aanpassen wanneer u niet verbonden bent
met de installatie. Dit laat u toe om aanpassingen op te maken zodat u deze enkel on-site
dient te uploaden.

6.1 Programmatie voor installatie
Omdat de tijd voor programmatie in nieuwbouw installaties steeds korter wordt kan er ook
gekozen worden om de volledige functionaliteit (Groups, Routing Entries, Conditions,
Schedulers) reeds op kantoor voor te bereiden nog voor de start van het project on site.
Wanneer u designer opent heeft u een lege installatie op uw scherm. Hier kan u alles in
toevoegen net zoals we dit in voorgaande onderwerpen gezien hebben.
Er wordt aangeraden om in offline-files geen buselementen op te nemen daar dit
problemen kan teweegbrengen.
Training:
- Open een tweede designer programma.
- Creëer hierin de zomer-wintertijd schedulers en condities
- Voeg aan uw werkgroep de lengte en breedtegraad toe.
- Sla dit bestand op als “Zomer-Wintertijd D5.design”
- Sluit het tweede designer programma af.

6.2 Upload
Om een offline gemaakte/ backup designer file in het system te uploaden dient u als volgt
te werkt te gaan.
-

Sla uw huidige configuratie op.
Open het upload venster.
Open het te uploaden bestand via het icoon in dit scherm.

-

Selecteer de live workgroup (klaslokaal 2) gevolgd door de te uploaden werkgroup
(Zomer/wintertijd) en klik op “Compare”.
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-

Klik OK om de Compare functie te starten. Via de symbolen kan u zien wat er
gematched is tussen de 2 files. Indien de werkgroepen een verschillende naam
hebben krijgt u een waarschuwing te zien.

- Navigeer in de boom structuur en controleer of er overal een smiley te zien is.
Een rood uitroepingsteken toont de verschillen aan.
-

Open de boom structuur van de Client.

-

Let op de verschillen in aantal bij ‘Conditions’ en ‘Scheduler’.

-

Klik op ‘Create’. In het clientgeheugen wordt nu een plaats gereserveerd om de
logic toe te voegen.
Klik op ‘Finish’. De gegevens worden nu in het client geheugen weggeschreven.
Alle symbolen zijn nu verdwenen en de aantallen bij de logica zijn geupdate.

-

Deze logica moet nu nog toegekend worden aan alle routers die deze informatie
nodig hebben. Hiervoor selecteert u de werkgroep > rechtermuis klik > Logic >
Clean Logic. Meer informatie over de ‘Logic’ kan u terugvinden in het volgende
hoofdstuk.
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-

In de statusbalk onderaan het scherm kan u de voortgang volgen. Wanneer dit
proces klaar is zal u merken dat de logica van iedere router die deze informatie
nodig heeft zal bijgewerkt zijn.

-

Indien u bovenstaande opties niet te zien krijgt, in het volgende hoofdstuk wordt
uitgelegd hoe u deze opties kan inschakelen.

Nu pas is de volledige upload geslaagd. Maak opnieuw een backup bestand van de huidige
situatie.

Training:
- Upload het gemaakte ‘Zomer-Wintertijd D5.design’ bestand in het klaslokaal zoals
in de stappen hiervoor beschreven.
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7. Logic
7.1 Housekeeping
Een grote verandering in Designer 5 ten opzichte van Designer 4 is de ‘Logic Housekeeping’
Designer 4:
- De programmatie van logica gebeurde in iedere router van de werkgroep.
Designer 5:
- De programmatie van logica gebeurd enkel in Dali-routers waar de groepsnummers
in bestaan. Deze manier maakt efficiënter gebruik van het geheugen van de DaliRouters.
Iedere Routing entry krijgt een intern een uniek ID en tijdsstempel om het overzicht
makkelijker te bewaren.
Designer voert zelf dit proces zo vaak mogelijk uit. Als u start met de programmatie met
een volledig opgebouwd IP netwerk en alle Dali-routers online zijn zal u deze functie minder
nodig hebben.
Wanneer moet u de ‘housekeeping tools’ wel gebruiken?
- Als er grote veranderingen gebeuren de routing entries/condities/schedulers
door bijvoorbeeld een upload.
- Als u nieuwe Dali-Routers toevoegt aan een geprogrammeerde werkgroep.
- Als u werkgroepen samenvoegt.
- Als u een Dali-Router permanent verwijderd uit een werkgroep.
- Wanneer u een werkgroep wil opsplitsen in 2 kleinere groepen.
U kan de Housekeeping-tools terugvinden via een rechtermuis klik op de werkgroep.
Hiervoor dient u wel de ‘Pro Mode’ van de software in te schakelen en vervolgens ook de
enkele aanpassingen te maken in het opties-menu.
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7.2 Add
De functie ‘Add’ voegt de logica toe aan een router. Wanneer u een nieuwe Dali-router
toevoegt aan een geprogrammeerd systeem zal u de functie moeten starten na het
groeperen van alle Dali-busdeelnemers. Ook na het uploaden van een nieuwe designer file
zal u deze functie moeten gebruiken.

7.3 Prune
De functie ‘Prune’ verwijderd logica waarvan het groepsnummer niet voorkomt in de Dalirouter. Indien u een groep uit een Dali-router verwijderd zal deze functie alle bijhorende
logica uit deze Router verwijderen.

7.4 Clean
Clean = Add & Prune. Beide acties worden uitgevoerd om een volledige ‘schoonmaak’ van
het router geheugen uit te voeren.
Training:
- Plaats alle armaturen in groep 200.
- Voeg een Scene Link toe van groep 100.1.1 naar 200.1.1 .
- Controleer of deze link in beide routers terug te vinden is.
- Verwijder groep 200 bij het armatuur in router 2.
- Voer de functie Clean Logic uit.
- Controleer of bovenstaande scene link nog bestaat in router 2.
-

Koppel router 2 los van het netwerk.
Maak een virtueel-bedieningspaneel(131) die groep 100.1.1 activeert.
Ga offline en verbind opnieuw router 2 aan het netwerk.
Connecteer opnieuw en controleer of bovenstaande link niet in router 2 zit.
Voeg het armatuur terug toe aan groep 200.
Voer de functie ADD logic uit.
Test op de correcte werking.
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8. Dali Type 8
8.1 Type 8?
Een extra toevoeging aan Designer 5 is het aansturen van Dali Type 8 drivers. Met
deze drivers is het mogelijk om diverse kleuren of Tunable White aan te sturen op
1 Dali-adres.
Hierdoor is het mogelijk om een op de zon gebaseerde programmatie te maken,
hier wordt veel gebruik van gemaakt in bijvoorbeeld ziekenhuizen en ouderenzorg.
Ook ruimten die geen zonlichtintreding hebben kunnen door deze armaturen toe te
passen worden voorzien van een zonlichtsimulatie

8.2 Scene Table: Colour / Intensity
De Scene table is voor deze Dali type 8 armaturen ook iets aangepast. Zo is er in
het eerste block van 16 scenes een keuze voor kleuren bijgekomen, dit is alleen
mogelijk in het eerste block.
De standaard waardes voor intensiteit is nog wel identiek aan Designer 4.

Door op een scene bij een armatuur te klikken is de kleur aan te passen.
Klik daarvoor op 1 van de kleur symbolen
en kies hier afhankelijk van het
type driver de juiste kleur
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Bevestig de keuze in de Scene table. Daar is voor de intensiteit en kleur te zien
welke keuze er gemaakt is.

De scenes zijn te kopiëren en plakken door middel van de

Designer 5 software
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8.3 Light Over Time

Een nieuw onderdeel van Designer 5 en dali type 8 is Light Over Time. Hiermee
stellen we een cyclus in, en als deze getriggerd is zal deze automatisch de
verlichtingsintensiteit en kleur aanpassen.
Het is ook mogelijk om alleen de intensiteit of alleen de kleur aan te passen.

8.3.1 instellen en oproepen routing entries
Onder routing entries is de Light Over Time toe te voegen.
Bij de trigger vul je in welke groep deze ‘Light over Time’ activeert, dit kan een
sensor of een bedienpaneel zijn.
Bij ‘Controlled Group’ vul je de groep in waar de armaturen in staan.
Onder Settings is de keuze te maken voor ‘Clock Time’ waarbij het begin punt van
de Light over time gewoon op 0:00Hr begint. Dan schakelt de verlichting na een
aan-trigger in op het juiste tijdstip van de curve.
Als je de keuze voor ‘Triggered’ maakt ligt het begin op het moment dat hij
getriggerd wordt.
Ook bij de light over Time kunnen de condities worden toegepast!
Door dubbel te klikken op de Routing entry ga je naar de Light over Time
instellingen.
Hierin kun je de type van de Light over Time kiezen en zitten er een aantal presets
in. Ook het laden van een eerder opgeslagen Light over Time programma is
mogelijk.
De punten zijn met de muis te verslepen om de intensiteit aan te passen. Met het
indrukken van Ctrl en een muisklik zijn er extra punten toe te voegen.
Na het selecteren van 1 of meerdere punten is het mogelijk om de lichtkleur aan te
passen. Dit doe je weer in het Colour temperature of Colour keuze scherm
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8.3.2 Ignore
Het is mogelijk een punt te selecteren en in het Kleuren scherm ‘ignore’ te activeren.
Vanaf het voorgaande punt tot het volgende punt van het geselecteerde punt zal
dan geen wijziging uitgevoerd worden in kleur.
In de Light Over Time wordt dit een gearceerd gedeelte.

8.3.3 Colour
Bij gebruik van Colour Type 8 is het mogelijk het “pad” op het kleurkeuze scherm
te maken.
Ctrl ingedrukt houden en op de punten klikken zorgt dat de punten in het Light over
Time toegevoegd worden.
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8.3.4 Mired
De standaard Kelvin waardes van verlichting zijn aangegeven in de afbeelding met
de onder afgebeelde boog, dit staat beter bekend als de Mired waarde. De
verhouding van deze waardes kan je berekenen via volgende formule:
Mired = 1.000.000 / ‘Kleurtemperatuur in Kelvin’.

-

Maak een Light over Time aan en pas hem zo aan dat hij ongeveer lijkt op de
afbeelding bij 8.3
Gebruik voor de Trigger de bestaande virtuele bediening in groep 100
Zet het Dali type 8 armatuur in groep 101
Test de werking

-

Test modus in routing entry van de Light over Time

-
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