Til alle medlemmer i BUILDINGCONTROL DANMARK
Medlemsmøde nr. 64

DALI / DALI-2 – hvad er forskellen.
DALI protokollen anvendes til styring af belysningsanlægget i vores bygningsautomationer, og nyder statussen som den eneste standardiserede protokol til
dette formål. Dette burde, alt andet lige, gøre opgaverne enklere at udføre. Men
er det så også det?
Projektingeniør Johnny Roager fra WAGO Denmark A/S har taget pulsen på
markedet, og sat sig grundigt ind i hvad vi kunne med den oprindelige DALI
protokol, og hvad den opdaterede protokol, populært kaldt DALI 2 bidrager med.
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DALI version 2, standard IEC-62386 blev opdateret i april 2019 og dette gjorde
det muligt også at bruge DALI standardiserede betjeninger, PIR og LUX, altså
”input devices”, direkte på DALI bussen. Mange vil sige, det har man da altid
kunne. Men desværre er det først nu, at det er blevet standard, og tidligere har
det været producenternes egne proprietærer løsninger, som jo betyder at man
er fastlåst til et bestemt fabrikat. Nu er der en standard for det, DALI-2 ”input
devices”
Med ”input devices” er DALI ved at være ”voksen”, og har vi så overhovedet
brug for gateways til andre protokoller som KNX, for at udføre belysningsanlæg
med betjeningstryk, bevægelsesdetektorer og lysmålere, da der nu er frit valg
imellem alle mulige fabrikanter på DALI-2.

Tid:

Tirsdag den 24. marts 2020, kl. 14:00 – 15:00

Mødested: WAGO Denmark A/S, Lejrvej 17, 3500 Værløse.
Program:

Kl. 14:00
Kl. 14:10
Kl. 14:40
Kl. 14:50

Velkomst ved Edvin Sanggaard, BCDK
DALI version 2 ved Projektingeniør Johnny Roager
fra WAGO Denmark A/S
Debat
Afslutning

Kl. 15:00

Afholder foreningen generalforsamling.

Tilmelding til medlemsmødet skal ske senest torsdag den 19.
marts på e-mail til:
BUILDINGCONTROL DANMARK’s sekretariat
(ved Helle Sanggaard) på e-mail hs@sanggaard.dk

Færgevej 14
5600 Faaborg
Telefon +45 20 27 79 36

