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Dijital Adreslenebilir 
Aydınlatma Arayüzü

DALI

Uluslararası kabul görmüş IEC 62386 standartına 
uygun ZVEI-Alman elektrik elektronik üreticileri 
birliğinin bir parçasıdır.

DALI arabirim standardı aydınlatma cihazları ile 
kontrol cihazları arasındaki dijital iletişim için bir 
protokoldür.
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Gelişmiş özellikleri ve yeni 
teknolojisi sayesinde, konfor ve 
yüksek enerji tasarrufu sunarak 
kendini alanında benzersiz 
kılıyor...  

Interra

KNX-DALI 
Gateway

Interra
KNX-DALI Gateway

• Tek ve çift kanallı KNX-DALI arabirimi 
cihazları, DALI ve KNX tesisatları arasında 
arabirim sağlayarak iki  haberleşme altyapısı 
arasında iletişime imkan verir. 

• Dahili DALI güç kaynağı ile hatta bağlanan 
DALI cihazları (balast vb. ECG’ler) 
beslenmektedir. 

• Tek kanallı cihaz ile 1x64 adet ve çift kanallı 
cihaz ile 2 x 64’e kadar DALI balastları 
bağlanabilmektedir.

• Her bir DALI kanalı ile 16 grup, 16 senaryo ve 
64 cihaz kontrol edilebilinmektedir.

• Ayrıca, cihazlarımızda 2.versiyon 
güncellemesiyle birlikte EN 62386-202 
standartına göre bağımsız acil durum 
aydınlatması desteklenecektir. 

• KNX hattı üzerinden  acil durum 
aydınlatma testleri (örn. fonksiyon ve süre 
testi) tetiklenebilecektir. 

• Bununla birlikte, KNX hattı üzerinden 
yapılan işlemlerin geri bildirimleri de 
gönderilebilmektedir. 

• Her bir DALI cihazı tek tek, grup veya 
yayın kontrolüyle kontrol edilebilir. 
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Interra

DALI gateway
Gelişmiş yeni özellikleri ve işlevi 
sayesinde, ticari alanlarda yüksek 
enerji tasarrufu ve konfor sunuyor...
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Bağlantı Şeması
Genel Fonksiyonlar
• Otomatik DALI cihazı adresleme.
• Anahtarlama, dimleme, parlaklık ayarlama fonksiyonları.
• Çeşitli konfigürasyonları, yapabilme imkanı.
• KNX Veri Yolu Gerilim Arıza Durum tespiti.
• KNX Gerilim Kurtarma Durum tespiti.
• DALI Veriyolu Gerilim Arıza Durum tespiti.
• DALI Gerilim Kurtarma Durum tespiti.
• Balast ve/veya Aydınlatma Hata tespiti.
• UDP ile çalışma log analizi.
• Yazılımsal ve manuel olarak yayın kontrolü.
• Varlık sensörü DALI hattı üzerine bağlanabilmektedir.   
• Buton anahtarlar DALI hattı üzerine bağlanabilmektedir 
• Gün ışığı sensörü DALI hattı üzerine bağlanabilmektedir.
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