
HANDLEIDING TOOLBOX

Lighting Controls B.V.

Ambachtstraat 3

4143HB LEERDAM

LEIDING TOO

Deze handleiding bevat informatie om 

zelfstandig te kunnen programmeren 

volgens de richtlijnen van Lighting Controls B.V.

Wij adviseren om alvorens het gebruik van 

de Toolbox Software een training te volgen.
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1.Inleiding 
Welkom op de basis training standalone systeem. Deze handleiding leert u in stappen het 

programmeren van een standalone systeem. Als voorbeeld gebruiken we een klaslokaal hier 

zullen de volgende punten behandeld worden: 

v Toolbox (installatie Toolbox) 

v Identificeren (opzoeken lampen)  

v Presence detectie (de verlichting gaat aan bij beweging) 

v Constant light (terug dimmen bij daglicht) 

v Bediening 

v Blind controller(sturing van de zonwering) 

LET OP  “controleer de DALI op het voltage en sluitingen”. 

Voor meer informatie kunt u altijd de Toolbox help file opvragen door middel van F1. 

Veel plezier met het doorlopen van de stappen. 
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2.Installatie controleren 
v Controleer voor het aansluiten op 230 of sluiting.  

v Controleer of de DALI juist is aangesloten en er tussen de 11,5 en 20,5V op staat voor 

Helvar devices. 

v Controleer of de Dali kabel direct is aangesloten op de DALI USB. 

v De lampjes op de 402(DALI voeding) zullen nu moeten branden/ knipperen 
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3.Toolbox 
Computer specificaties: 

v Windows XP over hoger 

Stap 1 

Download Toolbox van de Helvar site http://www.helvar.com/downloads/tools 

Stap 2  

Pak de zip. file uit, installeer Toolbox op uw computer en klik op “Close” 

Stap 3 

Start Toolbox zodat u dit scherm op de voorgrond ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 
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Controleer de DALI op het voltage en sluitingen en controleer de verbinding met de DALI bus 

sluit vervolgens de USB interface aan op de computer. 

 

 

 

Stap 5 

Bij verbinding vink “Use OnLine with” aan en selecteer de 510 Digidim Interface. 

 

Stap 6  

Klik op Continue, bij een correcte verbinding laad de DALI bus nu in(Dit kan enkele minuten 

duren, afhankelijk van het aantal adressen). 

 

Opmerking 
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Bij een slechte verbinding zal Toolbox dit aangeven( zie hieronder ) en zelf met mogelijke 

oplossingen komen. 
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4.Identificeren 
Per DALI lijn bij een standalone systeem zijn er 64 adressen en 16 groepen, deze groepen 

worden weergeven in Toolbox, de nieuwe en niet geprogrammeerde DALI componenten 

worden geplaats in de onderste groep “Ungrouped”.  

Stap 1  

Controleer de aanwezige DALI componenten die onder de groep “Ungrouped” staan, kom dit 

overeen met de installatie? Zo niet controleer de installatie. 

 

Stap 2 

Selecteer LED@1 druk op uw rechtermuisknop en klik op Identify deze LED zal nu gaan 

knipperen, Zoek deze LED op. 
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Stap 3  

Geef de LED de juiste benaming door hem te selecteren en op F2 te klikken of via de 

rechtmuisknop. 

Stap 4 

Doe dit bij alle DALI componenten. 
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5.Presence detectie 
Stap 1 

Overdenk hoe u de verlichting wilt aansturen op beweging. 

Stap 2 

De lampen die u wilt aansturen met beweging sleept u naar Group #1 

 

Stap 3 

Plaats de sensor ook in Group #1 

 

Stap 4 

Klik op het plusje van een LED waarna de tree opent 
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Stap 5 

Selecteer de Scene#1 = IGNORE en klik op uw rechtermuisknop. 

Stap 6 

Haal het vinkje weg bij de scenes die u gebruikt en stel hier uw juiste waarde in. 

 

Scene 1 = 100% 

Scene 13 = 0%* 

Scene 14 = 50%* 

*Deze scènes gebruiken we standaard voor een sensor om er structuur in te houden. 

Stap 7 

Klik op Ok 

 

Stap 8 

Selecteer de scènes en plak deze over de scenes van andere lampen die je de zelfde waarde 

wilt toekennen.  
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Stap 9 

Klik met uw rechtermuisknop op de sensor. 

En klik op Properties… of druk op F4. 

 

Stap 10 

Vink Presence Sensor aan 

 

Stap 11  

On Time(min.) is de tijd dat het licht aan blijft na het verlaten van de ruimte, dus bij geen 

beweging. 

Na het verstrijken van deze tijd zal hij naar Transition(sec.) gaan.  

max 85, min 1 

Stap 12 

Transition(sec.) time is de hoeveelheid tijd voordat de sensor naar OFF gaat. 

max 5100, min 1 

Stap 13 

Exit Delay(min.) time  Hoeveelheid tijd waarin de sensor niet actief is bijvoorbeeld: u doet de 

verlichting uit met een bedieningspaneel om te voorkomen dat de verlichting bij het 

weglopen direct weer aan gaat, kunt u deze op bijvoorbeeld 1 minuut zetten. U heeft dan 1 

minuut om weg te lopen daarna registreer de sensor weer beweging. 

max 85, min 1 
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Sensivity* De gevoeligheid van de sensor. 

max 9, min 1 

*Niet bij elke sensor in te stellen 

 

Stap 14 

Klik op Apply en vervolgens op Ok 

 

Stap 15 

Klik op het plusje van de sensor waarbij de device opent 

 

Stap 16 

Selecteer de Presence Off Event issues en klik op uw rechtermuisknop. 

Stap 17 

Stel de scene in waar u hem bij Off stand heen wilt sturen, met de juiste Fade tijd 

p 
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Stap 18 

Klik op Ok 

 

Stap 19 

Stel deze waardes vervolgens ook bij de Presence Min( Transition scene ) en de Presence On 

in. 

Stap 20 

Controleer de Presence detectie door 2 keer snel op de sensor te klikken, nu verschijnt er 

een sensor simulatie. 

  

Stap 21 

Door op het mannetje, klokje en puls schakelaar te klikken kunt u de sensor simuleren en 

testen 

Het mannetje  = Presence ON 

Het klokje is  = 1x klikken Transition time/ 2x klikken Presence OFF 

De puls schakelaar = De exit delay time  
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6.Bedieningspaneel 
Stap 1  

Plaats het bedieningspaneel in de betreffende stuur groep.  

Stap 2 

Open het bedienpaneel.  

  

Stap 3 

Klik met uw recht muisknop op een betreffende knop en ga naar Properties…  

Stap 4 

Bij de Command list kunt u verschillende commando’s uitkiezen. 

 

  

 h h h h h h h h h hetetetetetetetetetetOpen
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Opmerking 

Hierbij een aantal commando’s uitgelecht. 

Scene Recall/Store scene X 

Hier kunt u een Scene aanroepen, als u deze scene dimt kunt u door deze knop in te houden 

de dim waarde opslaan in deze Scene 

Touch 

kort indrukken = aan/ vasthouden = dimmen/ nogmaals kort indrukken = uit  

Max Level 

Het maximale percentage van een DALI component wordt hier aangeroepen. Dit is in te 

stellen door met uw rechtermuisknop op een lamp te klikken en ga naar Properties… 

 

Last Level 

Hier kunt u het laatste aangeroepen percentage van een DALI component aanroepend zodat 

u niet continu naar de gewenste waarde hoeft te dimmen.  

Up/Step Up 

Hiermee kunt u alleen omhoog dimmen, als u de knop inhoud zal hij snel ophoog gaan bij het 

drukken op de knop gaat hij met stappen omhoog. 

Go to Scene 1 

Scene 1 in dit geval wordt aangeroepen. 
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7.Constant light 
Met constant light is het mogelijk de verlichting terug te dimmen met daglichtinval. Hiervoor 

is een constant light sensor nodig. Bij het programmeren van constant light moet rekening 

gehouden worden met de invloed op de sensor als deze sensor boven een donkere plek 

geïnstalleerd is zal zijn waarde anders zijn dan een sensor die boven een lichtere plek 

geïnstalleerd is, de omgeving heeft dus invloed op de sensor. Het instellen van constant light 

kunt u het beste op een donker tijdstip uitvoeren dan registreer de sensor weinig of geen 

verlichting van buitenaf. Hiervoor raden wij het gebruik van een luxmeter voor. 

Stap 1 

Selecteer en sleep de gewenste constant light gestuurde LED’s in Group#1 als deze er nog 

niet instaan 

 

Stap 2 

Selecteer en sleep de sensor in Group#2 

 

Stap 3  

Selecteer de sensor en klik met uw rechtermuisknop op de sensor en ga naar het 

Properties… menu van de sensor.  

 

 

Stap 4  
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Activeer de constant light door het aan te vinken.  

Stap 5  

Klik op Ok 

 

Stap 6  

Nu je constant light heb aangevinkt komt de constant light van de sensor vrij als nieuw DALI 

component dit is een element van de bestaande sensor, deze is te vinden onder de groep 

“Ungrouped”. 

Ga naar Ungrouped en verplaats de Constant Light Out  naar de verlichting Group#1  

 

 

 

 

 

 

Stap 7 

Stel de verlichting handmatig van Group#1 in op de juiste waarde of stuur de verlichting naar 

de gewenste waarde. 

Door op Group#1 te klikken zit u rechts percentage balken deze balken geven de 

terugkoppeling van de Dali componenten weer. 

 

Stap 8 

Klik met uw rechtermuisknop op Group#2 
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Stap 9 

Klik vervolgens op Store As Scene 1(of welke gewenste scene ook) 

Stap 10 

Controleer door op het pulsje van de sensor in Group#2 te klikken dat “CL Scene #1 = SET” 

genaamd is. 

 

Ook de waarde van de DALI componenten zullen onder scene 1 aangepast zijn. 

 

 

 

 

Stap 11 

Plaats een bedieningspaneel in de stuurgroep (Group#2) om de constant light aan te roepen. 

Zet één van de knopen(Button) door er met uw recht muisknop op te klikken op het sturen 

van de scene waar u de constant light op heeft ingesteld en controleer het systeem.  
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Opmerking 

De constant light van een stand alone systeem zal wanneer je deze aanroept de verlichting 

eerst naar 100% of 1%(afhankelijk of er teveel of te weinig licht gemeten word) sturen en 

vervolgens afregelen. Dit kan enkele minuten duren. 
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8.Blind controller 
Stap 1 

Plaats de Blind controller in de gewenst groep 

Stap 2 

Klik met uw rechtmuisknop op de Blind controller en ga naar Properties…

 

Stap 3 

Stel de Blind Settings in 

Open & Close 

Bij 100% zal de zonwering open/dicht gestuurd wordt afhankelijk van de aansluiting 

Bij 0% zal het tegenovergestelde aangestuurd worden. 

 

Runtime 

De tijd dat het relais bekrachtigd blijft  
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Bedankt voor uw interesse 

9.Contact 

  
 

Postadres: Postbus 320 

  4140 AH Leerdam 

  The Netherlands 

Tel: 0345-633679 

Fax: 0345-633628 

Email: info@helvar.nl 


