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Основні пункти доповіді

I – Короткий опис DALI інтерфейсу та його характеристик

II – Пристрої DALI їх типи та призначення

III – Програмне забезпечення, для конфігурації та керування 

_____системою DALI

Інтерфейс DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) - цифровий 
адресуємий інтерфейс освітлення. Є міжнародним стандартом, протоколу
зв'язку, розробленим, для інтелектуальних систем керування освітленням.



Децентралізація керування
DALI- децентралізована шина, тобто не має 
центрального контролера і допускає будь-
яку топологію кабельної мережі;

Відкритість протоколу
DALI є відкритим протоколом, доступним 
для всіх розробників та виробників;

Спеціалізованість шини
Протокол DALI спеціально розроблений, для 
інтелектуального управління освітленням;

Простота встановлення
Для однієї шини DALI потрібні лише два 
дроти, причому немає необхідності 
дотримуватись полярності підключення;

Визначення стану системи
DALI - двосторонній комунікаційний 
протокол, здатний запитувати інформацію про 
поточний стан світильників чи інформацію 
про їх несправності;

Зручність керування
Дозволяє вмикати / вимикати освітлення, 
змінювати яскравість або колірну 
температуру освітлення;

Конфігурація за запитом
Може бути налаштований будь-коли 
програмним забезпеченням, відповідно до 
вимог користувача;

Оптимізація енергоспоживання
Економія та оптимізація витрат на 
енергоспоживанні, за рахунок 
інтелектуального керування освітленням;

Короткий опис DALI інтерфейсу та його характеристик



Структура системи освітлення

Рис. 1.1. Приклад типової структурної схеми системи управління на базі DALIPro



Конфігуратори інтерфейсу DALI



Керуючі пристрої DALI
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Керуючі пристрої DALI



Керуючі пристрої DALI



Блок живлення шини DALI



Підлеглі пристрої DALI



Керуюче програмне забезпечення для PC

1 - Menu Bar
Містить проект, налаштування, введення в 
експлуатацію та довідкове меню.

2 - Tool Bar
Містить клавіші, для швидкого доступу 
до різних функцій.

3 - Control Gears Tree
Відображає імена та короткі адреси всіх 
підключених підлеглих пристроїв.

4 - Control Devices Tree
Відображає імена та короткі адреси всіх 
підключених керуючих пристроїв.

5 - Data Table
Область відображення конфігурації 
підключених пристроїв.

6 - Commissioning Bar
Адресація, параметризація та тестування.



Керуюче програмне забезпечення для LCD панелі



Керуюче програмне забезпечення для Android та IOS



DALI пристрої на складі Компанії СЕА

Светодиодная продукция и оптоэлектроника_Аксесcуары для светодиодов_ DALI-интерфейс. Устройства и ПО



Демо набір у валізі



Дякую!
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