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1.Inleiding 
Welkom op de basis training DALI router systeem. Deze handleiding leert u in stappen het 

programmeren van een DALI router systeem: 

v Designer (installatie Designer) 

v Identificeren (opzoeken lampen)  

v Constant light (terug dimmen bij daglicht) 

v Presence detectie (de verlichting gaat aan bij beweging) 

v Scenario aanpassing (verschillende scenario’s mogelijk maken met bedien knoppen) 

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

Voor meer informatie kunt u altijd de Designer help file opvragen door middel van F1. 
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2.DALI installatie 

 
Wat is DALI?  

DALI: Digital Addressable Lighting Interface  

DALI: communicatie protocol voor verlichtingssystemen  

DALI-apparaten versturen berichten naar elkaar via de DALI- kabeling.  

Het DALI- protocol wordt gebruikt voor communicatie tussen controllers (bijvoorbeeld 

schakelaars, sensoren, dimmers) en belastingen (bijvoorbeeld LED-drivers, 

voorschakelapparaten)  

DALI internationale norm: IEC 62386 

2. Hoe ziet een DALI commando eruit  

DALI is een digitaal protocol. Signaal niveaus worden gedefinieerd als:  

• 0 V (± 4,5 V) naar "0" en 16 V (± 6,5 V) voor "1".  

• In een ideale situatie zou de gemeten spanning tussen de 11,5 en 20,5 V DC moet zijn.  

• Maximale DALI stroom per systeem of subnet is 250 mA. Een belasting kan maximaal 2 

mA zijn. Over de complete DALI-lijn mag een maximale daling van 2 volt gemeten worden. 

(maximaal 300 meter)  

3. Basisregels voor DALI en Helvar producten  

Er zijn een paar eenvoudige regels om rekening mee te houden bij de planning en de 

bedrading van een DALI-systeem:  

Maximaal aantal adressen per systeem (subnet) 63. Officieel 64, één adres vrij houden ten 

behoeve van updates van het systeem  

DALI aansluitingen hebben geen polariteit  

Maximale DALI stroom per systeem (subnet) 250 mA DALI voeding. De totale stroom die 

wordt verbruikt door alle units op een besturingssysteem mag niet meer dan 250 mA zijn.  

DALI bedrading en aansluitingen moeten worden behandeld als netspannings- 

bedrading/aansluitingen. Hoewel het signaal ±16 volt is, is de hardware is niet SELV 

beoordeeld (Safety Extra Low 

Voltage).  

Er dient een 2 aderig kabel 

toegepast te worden.  

 

DALI kabel lengte  Ader dikte  

1 tot 100 meter  0.8 mm2  

100 tot 300 meter  1.5 mm2  

Meer dan 300 meter  Niet aanbevolen  
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3.Installatie Designer 
Een DALI router moet geprogrammeerd worden voordat hij functioneert, dit programmeren 

doet u met Designer. 

Computer specificaties: 

v Windows XP of hoger 

 

Stap 1 

Download designer van de site Helvar.com. 

 

Stap 2 

Installeer Designer. 
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4.Router configuratie 
Om de Designer software te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u ingelogd bent. Dit doet 
u door de volgende stappen uit te voeren. 
 
 
Stap 1 
 
Ga naar de toolbalk en klik op Editor/Monitor en vul in het nieuwe scherm als wachtwoord 
admin in. 

 

 
Nu is het mogelijk de software te wijzigen. 
 
Stap 2 
 
Ga naar het tabblad Routers, onder in het scherm, klik op de betreffende router en kies 
met de rechtermuisknop Properties.

 
 
 
  



Handleiding Designer     

Helvar |Basis Training DALI Router 7 

  

Stap 3
 
Vul in het venster properties als eerste een Workgroup Name in. Zorg dat deze bij elke 

router gelijk is, bijvoorbeeld Demo router. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Vul het gewenste IP-adres in, bijvoorbeeld 192.168.7.1  

De eerste drie getallen van een IP-adres moeten in 1 netwerk 

altijd gelijk zijn. Dit IP-adres mag niet gelijk zijn als die van de 

computer of andere routers in het netwerk. Elk IP-adres moet 

uniek zijn. Dit is in te stellen door in het laatste deel van het IP-

adres een getal in te vullen tussen de 0 en 255. 

Bijvoorbeeld: 192.168.7.1, 192.168.7.2 enzovoort. 

Stap 5 
 
Druk op tab waarbij het subnet mask automatische goed staat of 

vul bij Subnet Mask 255.255.255.0 in. Gateway en Broadcast 

hoeven niet ingevuld te worden. 

 
 
 
 
 
Stap 6 
 
De Netwerk Topology zet u op Single Cluster  
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IP adres instellen routersysteem 

 

1. Het IP adres van je laptop moet altijd het hoogste getal zijn in de range, dus bij 

192.168.1.1 t/m 192.168.1.10 moet de laptop dus 192.168.1.11 en mag er niet 

ergens tussen in zitten. 

2. Probeer de range zo compact en laag mogelijk te houden bijv. 192.168.1.1 t/m 5 voor 

de begane grond en 6 t/m 10 voor de eerste verdieping, 11 t/m 15 voor de tweede 

verdieping ext.  

3. Bij een bestaand project kunnen alleen lege routers worden toegevoegd waarvan je 

dus alleen het IP adres en workgroupname hebt ingevuld hierbij moeten alle andere 

routers die in die workgroup zitten ook online zijn op het momnet van inloggen 

4. Heb je een bestaand project waarbij je bijv. per verdieping moet inregelen en waarbij 

dus op een later moment de verdiepingen gekoppeld dienen te worden dan kun je 

niet voor al deze verdiepingen dezelfde workgroupname gebruiken 

5. Er moet dus per verdieping een workgroupname gebruikt worden, als al de 

verdiepingen op één netwerk geplaatst worden moet er eerst offline een nieuwe 

(totale) workgroup worden gemaakt waarna alle routers ge-erased moeten worden en 

de nieuwe file geupload dient te worden 

6. Na het aanpassen van een IP adres van een reeds geprogrammeerde router dient 

deze en alle andere routers binnen de workgroup hierna ge-erased te worden en de 

totale file opnieuw geupload te worden 

7. Advies is het IP adres van de routers dus ook niet meer aan te passen als er al 

geprogrammeerd is, dat de routers hierdoor niet meer netjes op rij staan in de device 

tree moeten we dan voor lief nemen 

8. Gebruik nooit wifi tijdens het programmeren alleen tijdens het identificeren meer niet. 

Zorg er dus voor dat ook gegevens als ip adressen, workgroupname ext. bedraad 

worden ingeregeld en niet via wifi. 
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IP adres wijzigen routersysteem 

Helvar adviseert om voor de start van het inregelen van een nieuw router systeem een juiste 

IP adres verdeling vast te stellen, hierdoor is het achteraf niet noodzakelijk om IP adressen 

te wijzigen. 

Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan hierbij een overzicht van de te nemen stappen: 

1. Maak een backup van het bestaande totale routersysteem (online) 

2. Erase flash alle routers waarvan het IP adres gewijzigd dient te worden (offline) 

3. Verander het ip adres (offline) 

4. Delete de cash files van het project die standaard op je pc word gezet (offline) 

5. Verbind nu alleen de router(s) waarvan het IP adres gewijzigd is en ga online 

6. Open het opgeslagen bestand in het upload menu (workgroupname moet gelijk zijn) 

7. Match alleen de gewijzigde IP adres routers met de originele routers 

8. Compare from dept down voor elke router zodat alle verschillen zichtbaar zijn 

9. Indien nodig (ingeval van virtuele componenten) kies create om ook deze aan de file toe te 

voegen 

10. Finish en overwrite om het originele bestand weer terug in de router te zetten 

11. Ga offline als de upload afgerond is 

12. Verbind nu alle routers weer met elkaar en log opnieuw in 

13. Ga online, zodra designer online gaat met de workgroup zullen alle routers met elkaar 

gesynchroniseerd worden. Laat de pc nadat de programming balk verdwenen is nog 

minstens 10 minuten online staan met de workgroup  
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Workgroups samenvoegen 

Helvar adviseert dat voor de start van het inregelen van een nieuw router 

systeem alle routers met elkaar in verbinding staan middels een netwerk. Mocht 

dit niet mogelijk zijn dan moet elke aparte sectie ingeregeld worden 

gebruikmakend van een eigen unieke workgroupname.  

Voor het uiteindelijk samenvoegen van de gemaakte workgroups staat hieronder 

een overzicht van de te nemen stappen:  

1. Maak een backup van de verschillende workgroups (online)  

2. Let erop dat er niet onbedoeld grote groepen ontstaan door het uiteindelijk 

samenvoegen van alle files. Let hierbij ook op routing entries, schedular ext.  

3. Open één van de files (offline)  

4. Open de toe te voegen file via het upload menu  

5. Pas de workgroupname aan van de file in het upload menu zodat deze 

overeenkomt met de eerste file  

6. Voeg virtueel het aantal routers met het corresponderende IP adres (zichtbaar 

in het upload menu) toe in de eerste file  

7. Match de routers in het upload menu met de vituele routers in de eerste file  

8. Indien nodig (ingeval van virtuele componenten) kies create om ook deze aan 

de file toe te voegen  

9. Finish en append om de bestanden samen te voegen en sla dit bestand op  

10. Erase flash alle routers (offline)  

11. Sluit alle routers aan op het netwerk  

12. Ga online  

13. Open het opgeslagen bestand in het upload menu (workgroupname moet 

gelijk zijn)  

14. Match de routers in het upload menu met de originele routers  

15. Compare from dept down voor elke router zodat alle verschillen zichtbaar 

zijn  

16. Indien nodig (ingeval van virtuele componenten) kies create om ook deze 

aan de file toe te voegen  

17. Finish en append om het nieuwe bestand in de routers te zetten  

18. Ga offline als upload afgerond is  
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19. Ga online ,zodra designer online gaat met de workgroup zullen alle routers 

met elkaar gesynchroniseerd worden. Laat de pc nadat de programming balk 

verdwenen is nog minstens 10 minuten online staan met de workgroup  
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5.Computer configuratie  
Stap 1 

Ga naar start / configuratiescherm en klik op Netwerkcentrum. 

Stap 2 

Klik in het linker menu op Adapterinstellingen wijzigen 

In dit menu is het mogelijk de instellingen van uw netwerk poorten in te stellen. 

 
Stap 3 

Voor uw ethernet verbinding tussen de router en de computer is de LAN-verbinding van 

belang. Klik met uw rechtermuisknop op de LAN verbinding en kies eigenschappen. 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Selecteer Internet Protocol versie 4(TCP/IP4) en klik op eigenschappen. 

 

Stap 5 

Kies Het volgende IP- adres gebruiken en pas het IP-adres aan. 

Zorg dat dit IP-adres gelijk is aan die van de router zoals hierboven ingesteld, met 

uitzondering van de het laatste cijfer. Dus bijvoorbeeld 192.168.7.8 

Stap 6 

Tab naar de volgende regel. Het Subnetmasker wordt nu automatisch goed ingesteld op 

255.255.255.0. 
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Stap 7

Klik op OK en ga terug naar Designer.  
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6.Designer configuratie 
Stap 1 

Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+Shift+F12 om naar 

het  standaard scherm  te gaan. 

Dit is een leeg scherm, alle geopende vensters worden 

gesloten. 

Stap 2  

Klik in de pop-up op Reset Pane Positions. 

Stap 3 

U krijgt nu een leeg scherm. 

Stap 4 

Om uw verbinding overeen te stemmen met het gebruikte netwerkpoort gaat u in de toolbalk 

naar Tools hierin klikt u op Options, u krijgt het volgende scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5 

Nadat u Automatically Select Network Connection op False heeft gezet is het mogelijk de 

netwerk settings aan te passen onder de tree Network Interface. 

 

Stap 6 

U kiest hier de LAN-verbinding die gebruikt wordt voor de Helvar-routers, deze heeft u 

ingesteld bij hoofdstuk 5. Computer configuratie, hierna klikt u op OK. 
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7.Starten met Designer 
Nu zijn de computer en de router ingesteld om met elkaar te kunnen communiceren.  

Met een druk op de groene ronde knop is het mogelijk om de aangesloten DALI 

componenten op de router automatisch binnen te halen. Dit gaat in willekeurige volgorde. 

Elke aangesloten component krijgt een uniek adres. Dit is eventueel later aan te passen, 

voor een duidelijke structuur raden wij u aan dit te doen. 

Stap 1 

Voor het verbinden met de aangemaakte Workgroup zoals eerder ingesteld klikt u op het 

groene rondje linksboven in de toolbalk. (Connect to Workgroup) 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 

Kies de juiste workgroup in dit geval training in het scherm Connect to Workgroup 

Stap 3 

De voortgang kunt u rechts onder in het scherm volgen in de procesbalk. Loop deze balk niet 

groen vol dan is er een IP conflict.  

 

In uw scherm ziet u links de Workgroup name, daaronder worden de aangesloten 

componenten zichtbaar. Dit begint met de router, als u deze open klikt, ziet u de DALI lijnen. 

Als er op een DALI lijn componenten aangesloten 

zijn, verschijnen daaronder deze componenten. 

Controleer de componenten. 
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De adressen beginnen bij de drivers en ballasten etc. bij 1 en de 

bediening telt af van 63 zoals je hiernaast ziet. 

Als een DALI component in storing is, wordt dit op één van de volgende 

manieren weergegeven: 

 

 
De router, subnet of device in de actieve Workgroup is vermist 

  
Lamp defect 

 De router is niet gesynchroniseerd, om opnieuw te 
synchroniseren moet u opnieuw online komen 

  
Synchronisatie 

 
Dit geeft een verouderd DALI model weer die niet de 
mogelijkheid heeft om zijn naam te sturen. 

  ! De DALI lijn heeft te veel adressen of verbruikt meer dan 250 
mA. 

 
Refreshing 
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8.Identificeren 
 
Afhankelijk van de grootte van het project ziet u in de Workgroup een lange lijst met 

aangesloten componenten verschijnen. De volgende stap is alle componenten identificeren 

zodat u te weten komt welke armaturen, sensoren etc. op welke posities zitten. 

Om hier een duidelijke structuur in aan te brengen raden wij het aan om een plattegrond van 

het pand of de ruimtes bij de hand te houden met daarop ruimtenummers of namen en de 

verlichtingsarmaturen en sensoren ingetekend. 

Ook raden wij het aan om vooraf duidelijk te hebben welke functies de sensoren moeten 

krijgen. Wat de wensen/ eisen voor de verlichting zijn en welke armaturen in dezelfde 

schakel/ dimgroepen geplaatst moeten worden. 

Stap 1 
 
Klik met uw rechtermuisknop op het eerst VSA of LED 

driver, kies Identify. Het armatuur met dit VSA of LED 

driver begint nu te knipperen. U weet nu de positie van 

het armatuur in de ruimte. Geef het armatuur eventueel 

een naam (bijv. raamzijde/ gangzijde) bij het properties 

venster of noteer het DALI adres op de tekening bij het 

armatuur.  

Ook is het mogelijk met Identify een complete Dali lijn aan of uit te sturen.  

Stap 2 

Doe dit bij alle componenten.  

Stap 3 

Chance device Address… hierbij is het mogelijk het DALI adres 

van het DALI component te wijzigen om hierdoor meer overzicht 

te krijgen.  

Bijvoorbeeld: alle gang lampen bij elkaar op adres 1-10 en de raam lampen van 11-20. 

Door met uw recht muisknop op de Dali lijn te klikken en vervolgens op history ziet u de 

acties op de betreffende Dali lijn. 
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9.Groepen aanmaken 
 
Nu van alle armaturen en componenten de positie duidelijk is, kunnen we de armaturen en 

componenten in groepen gaan plaatsen. Door een groep te gebruiken is alles wat in de 

zelfde groep zit met elkaar verbonden.  

Voorbeeld: 
Stel, u plaatst 4 armaturen en 1 sensor in een groep. De functies van deze sensor zijn nu 
van toepassing op deze 4 armaturen. Bijvoorbeeld bij het detecteren van een beweging in de 
ruimte schakelt de sensor de 4 armaturen aan. Verderop in de handleiding omschrijven wij 
welke functies in de groep nog meer mogelijk zijn, zoals minimale/ maximale waarde, tijden 
etc. 
 
Stap 1 
 
Klik op een component. In het menu properties rechts in het scherm kunt u nu een 
groepsnummer en naam in vullen. Bijvoorbeeld als Groep: 1 en als Naam: Kantoor 
directie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2 

Doe dit bij alle armaturen, sensoren, bedieningspanelen etc. 

Bijvoorbeeld bij een bedienpaneel Button kan elke knop afzonderlijk in een groep geplaatst 

worden.  

Stap 3  

Een DALI component kunt u in meerder groepen plaatsen hiervoor klikt u op Groups to 

Append  

  



Handleiding Designer     

Helvar |Basis Training DALI Router 19 

  

9.1.Dali commando’s  
Elke Dali Helvar bediening heeft een aantal commando’s in dit hoofdstuk worden ze 

uitgelecht wat er mogelijk is per commando. 

 

 
Actie bij enkele druk. 

Uit  
Aan  
 

 

 
Short Press: Actie bij enkele druk 
Long Press: Actie na 10 seconden een 
maak contact.  
Short press:    Direct last level 
Long press:    Na 10 seconden set 
scene 2. 
 

 

 
Eerste druk On Function 1 
Tweede druk On Function 2 
Derde druk Off Function  
Eerste druk On Function 1 
Tweede druk ON function 2 
Derde druk Off function  
Loopt altijd in een loop 
Eerst 1 daarna 2 daarna 3 daarna 1 
enzovoort. 

           1 keer 
           2 keer 
           3 keer 
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Short Press / Step voor enkele op/dim  
Continuous Function bij inhouden 
op/dimmen. in slowest, slow,default, fast en 
fastest 
 

 

 
Eerste druk On Function 1 
Tweede druk Off Function 
Continuous Bij indrukken dimmen 
 

 

 

Maak(closing)/Verbreek(Opening) 
Contact  
 
maak (closing) / verbreek (opening)  
Contact 
 
gemaakt 
 
verbroken 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

1. De gebruikte Group gaat naar een senario, bijvoorbeeld Groep1, Blok1, Scene2. 

2. De gebruikte Group gaat naar een senario met een Constant light activatie 

3. De dali componenten gaan naar het laast genoemde percentage van de gebruikte 

Group 

4. Elk dali component in deze Group gaat naar zijn maximale percentage (instelbaar bij 

properties) 

5. Elke dali component in deze Group gaat naar zijn minimale percentage (instelbaar bij 

properties) 

6. De lampen in deze Group gaan uit 

7. Na 10 seconden slaat u na een eventuele aanpassing de scene op 

8. Hier stuurt u de lampen in de gebruikte Group rechtstreeks naar een percentage 

9. Hier pas u de lampen aan in de gebruikte Group door een percentage eraf of eraf, 

bijvoorbeeld ( -20% van 100%= één keer drukken is 80% twee keer drukken 64%) 

10. Per druk op-dimmen in slowest, slow,default, fast en fastest  

11. Per druk dimmen in slowest, slow,default, fast en fastest 

12. tm 18. emergency testen, starten/stoppen. 
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10.Scenario’s Het is mogelijk verschillende scenario’s te maken met lampen. 

Stap 1 

Open de Scene Table.  

 

Stap 2 

Klik dubbel op uw workgroup. 

  

Stap 3 

Selecteer de juiste DALI Group. 

 

Stap 4 

Bevries de Group door op view lock te klikken. 
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Stap 5

In de Scene Table kunt u nu het volgende aanpassen. 

1. De naam van de betreffende scene, (Let op! Wis niet het scene nummer) als je iets 

aanpast doe het dan als volgt: Group 1 Scene 1.1 : Test aanpassing 

2. De naam van het DALI component 

3. Het percentage van het betreffende DALI component in de juiste scene. 

 

Stap 6 

Druk bij elke aanpassing op OK. 

 

Stap 7 

Test vervolgens de aangepaste scene door twee keer op het groene pijltje te klikken. (let op! 

Als u de verlichting wilt testen controleert u dan of Live aanstaat) 

 

1 

2 

3 



Handleiding Designer     

Helvar |Basis Training DALI Router 24 

  

Excel 

U wilt uw scene table aan passen in Excel omdat dat makkelijker lijkt.  

Stap 1 

Selecteer de scènes die u wilt aanpassen in Excel 

Stap 2 

Plak het in uw Excel bestand. 

Stap 3 

Verander de waardes naar de gewenste waarde. 

Stap 4  

Selecteer weer alles. 

Stap 5  

Plak het in de scene tabel 

Stap 6 

Druk in de pop-up op yes. 
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11.Sensoren 
 

Stel bij de sensoren de juiste groep in. Zie hoofdstuk 9. Groepen aanmaken. 

Door de tree van de sensor te openen kunt u de constant light en present detectie ook in 

de juiste groep zetten. 

De knoppen aan de onderkant zijn de infrarood ontvangers van de sensor. 
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A. Present detectie (beweging) 
Bij present detectie stelt u een bewegingssensor in. 

Stap 1 

Open de tree van de sensor en klikt u op de beweging detectie 

Stap 2 

Stel bij het tabblad properties de juiste groepen in die u wilt schakelen met de 

bewegingsdetectie 
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Stap 3 

Klik nu in het onderste tabblad routing entries met de rechtermuisknop. Kies Insert en 

vervolgens Presence Detection. 

 

Stap 4 

Stel nu in het menu properties van de nieuwe Presence Detection entry de juiste groepen 

in.  

Stap 5 

Stel bij Routing Entry Action in, hierbij stelt u de actie in wanneer de sensor beweging 

waarneemt. 
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Stap 6

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. 

Stap 7 

Transition(sec.) time (scene 1.14)is de hoeveelheid tijd voordat de sensor naar  

OFF(Scene 1.13) gaat  

Stap 8 

Exit Delay(min.) time 

Hoeveelheid tijd waarin de 

sensor niet actief is als deze 

handmatig wordt uitgezet 

bijvoorbeeld: u doet de verlichting 

uit met een bedieningspaneel, 

om te voorkomen dat de 

verlichting bij het 

weglopen/presenteren direct 

weer aan gaat kunt u deze op 

bijv. 1:30 minuut zetten.  U kunt 

nu weglopen/presenteren en 

wanneer de sensor geen 

beweging meer detecteert telt hij zijn 

1:30 minuten af waarna hij weer zijn 

verlichting bij beweging aan stuurt  

  

bijvoorbeeld: u doet de verlichting 
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B. Constant light (daglichtafhankelijk dimmen) 
Met constant light is het mogelijk de verlichting terug te dimmen afhankelijk van de 

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 de gewenste constant light waarde(dit is de minimale waarde die gewenst 

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

geen verlichting van buitenaf. Om de juiste lux waarde in te stellen raden wij het 

gebruik van een luxmeter aan. 

Stap 1 

Ten eerste moet de constant light geactiveerd 

worden in de sensor. Open de tree van de sensor en 

klik op de `constant light` ga naar “properties” en stel 

de juiste groep in. 

Stap 2 

Vervolgens activeer je bij Sensor -> Fuction -> Light 

Sensor  

 

 

Stap 3 

Klik nu in het onderste tabblad routing entries met de rechtermuisknop. Kies Insert en 

vervolgens Constant Light. 

 

 

 

  

Stap 4 

Stel nu in het menu properties van de nieuwe Constant Light link de juiste groepen in.  
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Stap 5 

Stel “Scaling” in, 

Scaling: als je meerdere verlichtingsgroepen voor één sensor gebruikt, kunt u hier de schaal 

aanpassen omdat de sensor zich op een andere plek bevindt dan de verlichting en 

bijvoorbeeld 25% minder daglicht krijgt. 

Stap 6 

Stel Response Rates and Dead Band Size in. 

Up rate: de snelheid waarmee hij zijn waarde corrigeert wanneer het donkerder wordt. 

Down rate: de snelheid waarmee hij zijn waarde corrigeert wanneer het lichter wordt. 

Dead Band: het verschil wat er tussen de ingestelde waarde en de werkelijke waarde mag 

zitten.  
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Hier ziet u een voorbeeld dat de 

constant light opdracht in werking is. 

In de grafiek  dimt hij op en af om op 

het gewenste lux waarde te komen. 

De Up-rate is verschillend bij de rode 

en de blauwe lijn.  

Up rate rood: x4 

Up rate blauw: x1 

Stap 7 

Stel de waarde in bij de juiste scene 

Dit is een waarde van 0 tot 200, hieronder de target waardes van designer vertaalt naar lux, 

de lux waarde moet te allen tijde gecontroleerd worden door middel van een luxmeter. 
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Stap 8 

Stel Light Off Levels in, wanneer je met 

constant light de verlichting wilt uitschakelen. 

 

Let op! 

Voor het starten van constant light is altijd 

een Scene Recall Constant light nodig via 

een bedienpaneel of etc. 

 

Hier ziet u een voorbeeld wat constant light doet in een kamer of ruimte. 

Constant light zorgt er voor dat er in een ruimte de zelfde lux waarde houd. Als de 

zon nou heel fel naar binnen schijnt zal de Constant light veel terug dimmen. Bij fixed 

light word het alleen maar lichter binnen. Als het dan donker word. Dan zal hij weer 

op dimmen.  

 

 

 

  



Handleiding Designer     

Helvar |Basis Training DALI Router 33 

  

Extra stappen Open Loop Constant Light 

Extra Stap 1 

Kies bij routing entries Open Loop Constant Light. 

 

Extra Stap 2 

Stel Routing Entry, Constant Light Sensor, Controlled Loads, Scaling en Response Rates 

and Dead Band Size hetzelfde in als de normale Contant Light Entry 

Extra Stap 3 

Stel Source Level (0…200) in 

Hierbij stelt u bij het 

juiste (vaste) 

dimpercentage bij 

het gewenste level 

in. 

Het level is het licht 

wat van buitenaf 

komt.  

Zie hiervoor de level 

tabel. 
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12.Linken 
Om Helvar acties met elkaar te laten communiceren, kunt u groep links gebruiken. 

Stap 1 

Klik met uw rechter muisknop in Routing Entries. 

 

Stap 2 

Open het Link menu 

 

Stap 3  

Klik op Scene Link 

Stap 4 

Klik op de Scene link in Routing Entries 

 

Stap 5 

Ga naar het properties menu 
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Stap 6

Vul de gewenste waardes in 

 

Routing Entry Trigger: vult u de scene in die een andere scene moet activeren. 

Routing Entry Action:  vult u de scene in die reageert op de andere scene. 

Stap 7 

Zo kunt u bij Stap 3 ook voor een Group link en Block link kiezen.  

Tip u kunt een loop maken door verschillende links met elkaar te bevestigen. 

Bijvoorbeeld scene 1 stuurt 2 aan. 2 stuurt 3 aan. 3 stuurt weer 1 aan. 

Zo blijft hij oneindig in een loop als er 1 aangestuurd word. 

 

  



Handleiding Designer     

Helvar |Basis Training DALI Router 36 

  

13.Condities 
Om een voorwaarde aan een bepaalde actie te hangen kunt u condities gebruiken. 

Stap 1 

Open het Conditions menu 

 

Stap 2 

Klik met uw rechter muisknop op Conditions 

 
Stap 3 

Kies welke Condition u wilt gebruiken. 

 
AND Condition: Een of meerdere voorwaardes waar de desbetreffende actie aan moet 

voldoen om de actie uit te voeren.  

NAND: Waar de voorwaardes niet aan moeten voldoen om de actie uit te voeren. 

OR Condition: Een of meerdere voorwaardes waar de desbetreffende actie aan één van de 

voorwaardes moet voldoen om de actie uit te voeren.  

NOR:  Waar één van de voorwaardes niet aan moet voldoen om de actie uit te voeren. 
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AND Niet Wel 

Last scene called in group 1.1 X-X-V V-V-V 

Last scene called in group 1.2 X-V-X V-V-V 

  

NAND Niet Wel 

Last scene called in group 1.1 X-V-V X-X-X 

Last scene called in group 1.2 V-X-V X-X-X 

 

OR Niet Wel 

Last scene called in group 1.1 X-X-X V-X-V 

Last scene called in group 1.2 X-X-X X-V-V 

 

NOR Niet  Wel 

Last scene called in group 1.1 V-V-V X-V-X 

Last scene called in group 1.2 V-V-V V-X-X 

V:wel  X:niet 

Stap 4 

Klik met uw rechter muisknop op de nieuwe Condition en kies de gewenste actie. 
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Stap 5 

Bij Condition in het properties menu kunt u hier de Condition(voorwaarde) toevoegen bij 

elk stuur commando. 

Verander naast de Condition in Properties de “Always” in de conditie die je aangemaakt heb* 

*bij elke Helvar sturing is dit mogelijk 
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14.Scheduler 
In de Scheduler kunt u acties plannen 

Stap 1 

Klik op Scheduler 

 

Stap 2 

Klik met uw rechter muisknop in de Scheduler.  

 

Stap 3  

Kies één van de opties  

Stap 4 

Vul het properties menu in. 

Stap 5 

Bij Time Style kunt u kiezen voor 

ClockTime, sunrise of sunset. 

Stap 6 

Kies tussen ClockTime, sunrise of sunset 
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ClockTime:

ClockTime word meestal gebruikt voor 

als er iets op en specifieke tijd aan of 

uit gestuurd moet worden. 

Stel bij time de gewenste tijd in. 

Bijv. 12 uur. 

Sunrise: 

Hierbij word de iets altijd geactiveerd 

bij de zonsopkomst. 

Sunset: 

Hierbij word er iets geactiveerd als de 

zonsondergang. 

Let op! 

Bij sunset en sunrise zijn de tijden altijd 

variabel  
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15.DMX 
DMX is een kleuren systeem dat alleen in de router van 920 in te regelen is. Voor elke OUT 

programma heeft u 1 router nodig. 

Bij DMX moeten aderessen toegevoegd worden in designer. 

Stap 1 

Klik op DMX in subnet en ga naar het Properties menu. 

Stap 2 

 

Zet Direction op Out 

Stap 3 

Klik met uw rechter muisknop op DMX in subnet. 
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Stap 4 

Voeg een DMX device toe. 

Stap 5 

Het DMX device zal nu het zelfde aanstuurbaar zijn als een DALI Ballast op LED. 
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16.Blindcontroller 
Zonwering stuur je in designer aan met een Blindcontroller. 

Stap 1 

Kies bij Blinds Operations de juiste optie.  

Open & Close 

Hiermee stuurt u gecontroleerd de zonwering aan zonder de mogelijkheid om op beide 

ingangen van de zonwering 230V te zetten. 

On/Off & Direction ( Closed = Up/Down) 

Hiermee stuurt u de zonwering aan door op het eerste contact 230V(On/Off) aan te sluiten 

en met het tweede contact potentiaal vrij de stuurrichting(Derection) te bepalen. 

Bijvoorbeeld: bij een open contact de zonwering omhoog(Up) of naar beneden(Down). 

Stap 2 

Geef de Blindcontroller een gewenste naam.  

Stap 3 

Plaats de Blindcontroller in een gewenste groep 

Stap 4 

Stel de Run Time in seconden in, hierbij stelt u de tijd in 

waarbij het contact bekrachtigd wordt met 230 volt en zo 

de zonwering naar zijn positie stuurt. 
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17.Analoge input 
Met een Analoge Input is een Analoog signaal 1-10V om te zetten naar een Recall Scene in 

Designer. 

Stap 1  

Klik op één van de 4 eerste inputs van de 942  

 

Stap 2 

Selecteer bij Mode Analogue Input. 
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Stap 3 

Rising Threshold = de bovenrand van de analoge waarde maximaal 10 Volt 

70% = 7 Volt 

Falling Threshold = de onderrand van de analoge waarde minimaal 0 Volt 

30% = 3 Volt  

 

Stap 4 

Selecteer de scenes die u wilt aanroepen bij het bereiken van de Rising en Falling van de 

analoge input. 
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18.Upload Designer file  
Stap 1 

Open het upload menu 

  

Stap 2 

Open de file waarmee je wilt uploaden.  

Stap 3 

Dubbel klik op beide workgroups. 

Stap 4 

Klik op “Compare from selected depth downwards”  

en vervolgens op oké. 

  

Stap 5 

Bij een smiley of een = komt de component  

of DALI lijn overeen. 

Stap 6  

Vervolgens klikt u op Finish 

en kunt u het type upload kiezen. 

LET OP! 

Aangepast adressen worden overschreven 
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19.Upgraden firmware routers 
Let op! Bij het aanpassen van de firmware is een goede vaste netwerk verbinding nodig. 

Om de nieuwste software voor de routers te upgraden is ook de nieuwste versie van 

Designer nodig. Deze is te downloaden op www.helvar.com .  

Als u de nieuwste software heeft gedownload kunt u deze ook upgraden op de verbonden 

routers. In het Tabblad Routers klikt u met de rechtermuisknop op een verbonden router 

hierna op upgraden firmware.  

Het wachtwoord is: hydrogen1066 

U selecteert de bovenste/nieuwste software en klikt op upgraden. 

Het is van belang dat de verbinding met de routers niet verbroken wordt tijdens een 

upgrade. Wanneer een verbinden word doorbroken is de router defect en niet meer 

bruikbaar. 
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20.Uitleg tekening bladzijde 47 en 48 
1. Windows (v.l.n.r.): 

- Online/Offline 

- Inloggen als admin(wachtwoord is admin) 

2.  

- Blind(sturen)/Live(sturen) 

- Nieuwe file 

- Project openen 

- Designer opslag map 

- Virtueel toevoegen 

- Properties (zie 5) 

- Knippen 

- Kopiëren  

- Plakken 

- Ga naar (zoek functie) 

- (Devices)Uw Dali componenten (zie2)  

- (Channel Graph)Status Dali sturing (zie4) 

- (Scene Table)Programma (Scenario’s)(zie3) 

- (Scheduler)Kalender functie (timer)(zie8) 

- (Routing Entries)Programeer toevoegingen (zie7) 

- (Conditions) Voorwaardes 

- (Identify)Broadcast functie 

- Geschiedenis 

- (Upload) Laden van gemaakt project) 

- Noodverlichting  

3. Devices 

Hier ziet u alle componenten die aanwezig zijn op de Router/Dali lus. 

4. Scene Table 

In de scene table is het mogelijk aan de hand van scenario’s lampen te 

programmeren die u later weer kunt oproepen met een bediening 

5. Channel Graph 

Hier ziet u Live of Blind de status van de output (afhankelijk van de login) 

6. Properties 

Hier zal u altijd de gegevens van de elke device of voorwaarde kunnen zien en 

aanpassen 

7. Identify 

Hierdoor kunt u eenvoudig en snel een lamp opzoeken door deze te laten knipperen 

etc. 

8. Routing Entries 

De toepassingen van de sensor zoals beweging en daglicht detectie zullen via dit 

menu geprogrammeerd worden ook handige links lopen via dit menu. 

9. Scheduler 

De Timer die op kloktijd of zon op/onder gang scenes oproep
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21.Checklist 

Voorbereiding    

DALI -Maximaal 63 adressen per DALI lijn? 
-Onder de 250 mA per DALI lijn? 
-Is de maximale lengte niet langer dan 300 meter? 
-Klopt de DALI spanning 11,5 V DC-20,5 V DC 

 
 

 
 

 
 

 

IP adres -Zijn de IP-adressen van de routers opvolgend? 
-Gebruik 192.168.1.X tenzij anders opgegeven.  
-Staat hij op single cluster? 
*Sta je PC in de zelfde range wanneer je verbinding maakt? 

 
 

 
 

 
 

 

Software versie  -Is de nieuwste software versie geüpload? 
-Is de standaard Designer file geüpload? 

 
 

 

Identificeren  -Klopt het aantal componenten in Designer met het 
tekening/blokschema? 
-Gaan alle lampen(op de lijn) uit met Identify> broadcast off op de DALI 
lijn? 
-Reageren alle lampen op Identify? 
-Zijn alle componenten goed aangesloten? 

 

 
 

 

 

 

Benamen -Heeft de router het kast nummer in zijn naam? 
-Heeft de Dali lijn een duidelijke benaming? 
-Komt de benaming van de DALI componenten overeen met het 
tekenen/blokschema? (Ruimte nummer – Tekeningnummer) 

-Staat er voor een lamp binnen een kantoor een “K”? 
-Staat er voor een lamp binnen een Gang een “G”? 
-Staat er voor een lamp binnen een Lokaal een “L”? 
-Staat er voor een lamp binnen een Trap een “T”? 
-Staat er voor een sensor “PD” in de benaming? 
-Staat er voor een bediening “BD” in de benaming? 
-Staat er voor een Relay Unit “RU” in de benaming? 
-Staat er voor een Blind Controller “BC” in de benaming? 
-Staat er voor een Input Unit “IU” in de benaming? 
-Staat er voor een virtueel component een “V” in de benaming?  

 
 

 
 

 

 

 
      
      
      
      
      
      
      

Adresseren -Zijn de componenten logische geadresseerd? 
Volgorde: 
- Ballast  
- LED 
- Relay 
- Blind Controler 
- Input 
- Button 
- Sensor 
- Virtuele Lamp 

 

 

Voorbereiding Dit rapport is correct afgehandeld en gecontroleerd  
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Programmeren   

Groeperen  -Zijn de groepen logisch opgebouwd?  
-Komen de groepen overeen met de ruimtenummer? 
  Ruimte 117 is Group #117. Lampen met CL Group #1171 etc. 
-Zijn de groepen die niet overeenkomen met de ruimtenummers 
genaamd? Ctrl+Shift+G 
Bijv. Group 8001 = (G8001: Buitenverlichting) 
-Bij veegfunctie Group #999 linken aan de andere groepen. 
-Bij extra groepen zoals buitenverlichting gebruik de #8000 reeks 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Sturing -Zijn de scènes 1.1, 1.13,1.14 en 1.15 nog intact met de standaard 
waardes zo niet is het vermeld? 
-Staat voor elke scene het scene nummer? 
-Staat de naam van het gebruikte scenario in de scene naam 
vermeld? 

 

 
 

 

 
-Routing Entries 
-Scheduler 
-Condities 

-Komen de groepen van de sensor, lampen en Present 
Detectie/Contant light(routing Entries) overeen? 
-Komt het Target van de Constant Light overeen met de lux waardes 
in het bestek? 
-Komen de Off, Transaction en exit delay tijden van de Present 
Detection overeen met bestek? 
-Komt de link duration(tijd) overeen met bestek. 
-Zijn alle Present Detection getest?  
-Zijn alle Constant Lights getest? 
-Werken de Links en Conditions? 
*Staat er voor de benaming van de Present Detectie “PD” 
*Staat er voor de benaming van de Constant Light “CL” 
*Staat er voor de benaming van een Groep Link “GL” 
*Staat er voor de benaming van een Block Link “BL” 
*Staat er voor de benaming van een Scene Link “SL” 
*Staat er voor de benaming van een Tijd Schakeling “TS” 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Afronden -Is de software file opgeslagen? 
-is het opleverrapport nagelopen? 
-Is de system diagnostics report afgeleverd aan de klant? 

  

 

 

Programmeren Dit rapport is correct afgehandeld en gecontroleerd  
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DALI-lijn testen* 

Testen van de DALI-lijn door het verzenden van een DALI-BROADCAST COMMANDO  

Een DALI-broadcast commando word verstuurd naar alle units op de DALI lijn.  

Koppel uw DALI-tester* met de DALI lijn. Zorg ervoor dat alle DALI-units voorzien zijn van 

hun eigen voedingsspanning. Door het indrukken van de dimmerknop zal alle verlichting 

in/uitgeschakeld worden. Door het draaien van de knop zal de verlichting op/neer dimmen.  

*Dit is alleen mogelijk als alle devices ungrouped staan. 

 

Wat te doen als er geen reactie op het DALI BROADCAST commando volgt  

Als uw systeem /aangesloten belastingen niet goed op uw DALI commando reageert kunt u 

beginnen om het probleem vast te stellen uit de waarnemingen die u maakt.  

Hieronder vindt u enkele tips om mee te beginnen (dit zijn geen 100% gegarandeerde 

oplossingen, maar bedoeld als nuttige tips)  

1. Geen van mijn belastingen reageert  

-Controleer het DALI-signaal op de DALI-kabel door te meten (tussen 11,5 V DC en 22,5 DC  

-Controleer of de statusled van de DALI voeding oplicht, zo niet controleer de 

voedingsspanning van de DALI voeding  

2. Slechts een deel van mijn belastingen te reageert  

-Controleer of de netspanning is aangesloten op de belasting  

-Controleer het DALI-signaal op de DALI-kabel en op de DALI aansluiting van de belasting  

Door te meten (tussen 11,5 V DC en 22,5 DC) 

-Controleer de lichtbron(nen)  

 

3. Slechts één belasting reageert  

-Controleer of de netspanning is aangesloten op de belasting  

-Controleer het DALI-signaal op de DALI-kabel en op de DALI aansluiting van de belasting 

door te meten (tussen 11,5 V DC en 22,5 DC )  

-Controleer de lichtbron(nen)  

Deze tips zijn ervoor om veel voorkomende fouten op te sporen. Als u twijfelt en/of verdere 

hulp nodig hebt twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.  

* na opdracht kunnen wij u voorzien van een testkastje   
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22.Contact 

 

Post adres: Post bus 320 

  4140 AH Leerdam 

  The Netherlands 

Tel: 0345-633679 

Fax: 0345-633628 

Email: info@helvar.nl  


