OMEGA
Nödbelysningssystem DALI/KNX

OMEGA

DALI-baserat nödbelysningssystem
Övervakning & styrning av nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier

Kombinationen inbyggda batterier i varje armatur
tillsammans med övervakat system ger den absolut högsta
säkerheten. Omega baseras på DALI (Digital Addressable
Lighting Interface) samt kan anslutas till KNX.

Övervakning via DALI ger dig ett tryggt
system som möter kraven för smarta
byggnaders nödbelysning
Omega är ett användarvänligt och modernt nödbelysningssystem
av högsta kvalitet, i små som stora byggnader. I touchpanelen
övervakas och styrs nödbelysningsarmaturerna. I menyn visas
tydligt vilken armatur som är trasig och även vad som är trasigt.
Här kan man bl.a. styra när på dygnet enskilda armaturer eller
armaturgrupper ska utföra självtest.
Art.nr.
8306
Omega touchpanel

EGENSKAPER
• För små och mellanstora nödbelysningssystem med upp till 128 armaturer
per Omega touchpanel (64 per DALI slinga)
• 7” touchpanel i färg, engelskspråkig av senaste snitt med instruktiva
menyer som guidar användaren.
• Armaturerna kan grupperas och tider för de automatiska självtesterna kan
programmeras till önskad tidpunkt. Även manuella tester kan utföras från
touchpanelen. Vid fel visas tydligt vilken armatur och vad som är fel. Alla
händelser loggas i historiken och sparas i 4 år.
• Ethernetport för nedladdning av historik i Excel format.
• Enkel DALI adressering av armaturerna.

Utvändigt montage

Infällt montage

Huvudmeny.

NÖDLJUSSTYRNING

DALI A

PE L N

MONTERING/INSTALLATION
• Två slingor/touchpanel, max 64 armaturer/slinga.
• Inbyggd strömförsörjning för DALI slingorna.
• Max ledningslängd/slinga 300m vid minst 1,5mm2 kabel.
• Potentialfri kontaktingång (NO normalt öppen sluter vid fel) för
vidarekoppling av fellarm (summalarm) till BMS/överordnat system.

DALI B

CARINA

HERCULES/HERCULES TERMO -25ºC TUCANA
IK10
30/22 m
20
67
65

22/32 m

40

DUBBELSID

PICTOR/PICTOR KUB
30/50/70 m
20

ANDROMEDA
24/40 m
20

S ER VI C E S O R T I M E N T

CANES

LEO
25/30 m

20

VÄGG / TAK, PENDEL

54 *

Piktogram

65

SER VICESO R TIMENT

MYNTA/MYNTA TERMO -20ºC
25/40 m

65

25m

-PHV-ISO -PNN-ISO
-PHV-ISO -PNN-ISO

Vid order: ange -RULL före
valt piktogram (ex. CAR1STS-DALI-22-RULL-PN-ISO)

SAIMA NÖD

SER VICESO R TIMENT

SER VIC E SO R TI ME N T

HUMLE

SALVIA

20

20

Har ni redan ett överordnat
DALI-system? Se då vårt
produktblad DALI.

Alternativa piktogram

-PV-ISO
-PV-ISO

24/30 m

65

20

DUBBELSIDIG

-PN-ISO -PH-ISO
-PN-ISO -PH-ISO

NORMA
24/30 m

41

PHOENIX Tempererad -25ºC

42 *

*IP54 utvändig, IP42 infälld.

S E R VICE S OR TIME N T

SAFFRAN
20

BOOTES
28 m

Vid order: ange -HISS före
valt piktogram (ex. CAR1STS-DALI-22-HISS-PN-ISO)

Välj armaturer ovan
och glöm ej att ange
piktogram enligt tabell
till vänster.

DALI-GATEWAYS TILL KNX
DALI gateway utgör ett gränssnitt till DALI och KNX installationer. Därigenom kan DALIprodukter arbeta tillsammans med KNX-produkter i ett överordnat KNX-system. I stället
för Omega touchpanel DCU används då istället en DALI gateway. Även DALI gateway har
inbyggd strömförsörjning för DALI slinga/or. Det krävs dock programmering av en KNX
systemintegrator samt till det lokala KNX systemet passande mjukvara.
DALI-gateway DG/S 1.64.1.1
Flexibilitet genom individuell ljusreglering
per enhet eller i grupper. DALI-gateway
DG/S 1.64.1.1 (enkel) kan anslutas till
64 DALI-enheter, både via 16 flexibla
DALIbelysningsgrupper (röd linje) och
KNXbelysningsgrupper (grå, prickad linje),
vardera med en eller flera DALI-enheter.
Styrning och övervakning sker via KNX.
Styrning och statusfeedback kan även
ske via Broadcast. Det finns 16 oberoende
belysningsscenarier.
DALI-gateway DG/S 2.64.1.1
Maximal flexibilitet i kombination med det
största antalet DALI-enheter och grupper för
att motsvara alla kundkrav. DALI-gateway
DG/S 2.64.1.1 (dubbel) kan anslutas till 2 ×
64 DALI-enheter, både via 2 × 16 flexibla
DALI belysningsgrupper (röd linje) och
KNXbelysningsgrupper (grå, prickad linje),
vardera med en eller flera DALI-enheter.
Styrning och övervakning sker via KNX.
Styrning och statusfeedback kan även ske
via Broadcast. Det finns 2 × 16 oberoende
belysningsscenarier.

Båda KNX DALI-gateways fungerar som en gateway
mellan oberoende DALI nödbelysningssystem och ett KNX
fastighetsautomationssystem. Därigenom kan DALI-baserad
nödbelysning som uppfyller IEC 62386-202 styras och
övervakas med en KNX manöverpanel eller visualisering.

BERGDAHLS NÖDBELYSNINGSTEAM

UTESÄLJ

HANS ANDRÉASON
Säljare
013-460 44 79
hans.andreason@bergdahls.com

FELIX AHLSTRÖM
Säljare
013-460 44 75
felix.ahlstrom@bergdahls.com

INNESÄLJ

LINDA

ANNETTE

WILMA

Produktvisningar
Platsbesök
Normer & regler
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Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-02

Maila dina projekt till: projekt@bergdahls.com eller ring 013-36 44 60

Bergdahls huvudkontor i Linköping.

Bergdahls fabrik i Horn.

