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TOEKOMST - DE ONTWIKKELINGEN VAN HELVAR

Big Data, Internet of Things, Blockchain, Kunstmatige Intelligentie, Smart Buildings. Binnen ons vakgebied 
zijn het veel gebruikte termen, bepalend voor de tegenwoordige tijd maar zeker ook voor de toekomst. Helvar 
zet volop in op deze onderwerpen met als doel een zo efficiënt, energiezuinig en gebruiksvriendelijk mogelijk 
gebouw te realiseren. Helvar heeft de eerste draadloze systemen geïntroduceerd en heeft testen met het 
aansturen van verlichting over 5G positief afgerond.

HELVAR SINDS 1921
Helvar is sinds de oprichting in 1921 een technologiebedrijf, begonnen met het ontwikkelen en produceren 
van radio’s en tv’s. Na de oorlog is Helvar begonnen met het produceren van ballasten voor de aansturing van 
fluorescente verlichting.  Vanaf 1970 kwamen daar de verlichtingssystemen bij. Daarnaast heeft Helvar een 
actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het DALI protocol in 1999, wat de standaard voor het dimmen 
van professionele verlichting is. Ook is Helvar lid van de DiiA (Digital Illumination Interface Alliance), een nieuw 
opgericht instituut voor de ontwikkeling en het beheer van DALI-2.

ONAFHANKELIJKHEID
Helvar heeft als onafhankelijke en innovatieve specialist de kennis, producten en oplossingen in huis om iedere 
elektrotechnische adviseur, installateur, lichtfabrikant of eindgebruiker te helpen bij het maken van de juiste 
keuzes in de snel veranderende verlichtingssector. 
 
INTERNATIONAAL
Helvar heeft vestigingen en partners in meer dan 50 landen. De hoofdkantoren staan in Helsinki, Finland en in 
Dartford, Verenigd Koninkrijk. In Finland worden de componenten voor in armaturen ontwikkeld, zoals LED-
drivers en LED-modules. De ontwikkeling van lichtmanagementsystemen vindt hoofdzakelijk plaats in Dartford.

DRAADLOOS
Helvar is bezig met de ontwikkeling van draadloze systemen. Het eerste draadloze en zelflerende systeem, 
ActiveAhead, is eind 2016 gelanceerd. Het is een draadloze oplossing voor het aansturen van verlichting op basis 
van het Bluetooth Low Energy (BLE) protocol. De eerste versie van het systeem is een zogenaamde armatuur-
gebonden oplossing. Elke armatuur wordt uitgevoerd met een ActiveAhead LED-driver, controle unit en sensor. 
De controle units 'communiceren' onderling middels BLE en zijn zelflerend. Er is geen bekabeling onderling 
tussen de armaturen nodig en de armaturen hebben enkel een vaste voedingsspanning nodig. Afhankelijk van 
de hoeveelheid beweging per sensor zal het systeem een eigen programmering maken waarbij armaturen al 
inschakelen voordat de sensor van het desbetreffende armatuur beweging heeft gezien.

Volgens Helvar zijn de verlichtingssystemen in de toekomst hybride, deels bedraad en deels draadloos. Daardoor 
kunnen de geavanceerde, autonome en 'data-verzamelende' functionaliteiten van een intelligent draadloos 
systeem gecombineerd worden met een betrouwbaar en gestandardiseerd systeem zoals DALI. 
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HELVAR - SPECIALIST IN LICHTMANAGEMENT

Helvar is specialist in intelligente en energie-efficiënte oplossingen voor de verlichtingsindustrie. Onze 
producten, systemen en software realiseren een passende oplossing voor iedere situatie en gebouw. Een 
oplossing waarmee maximale energiebesparing gerealiseerd wordt maar waar ook het comfort en de 
productiviteit van de mens mee gestimuleerd wordt. 
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HELVAR NEDERLAND & BELGIË 

Lighting Controls B.V. is specialist in het automatiseren van elektrotechnische installaties. Lighting Controls 
B.V./BVBA is de officiële partner van Helvar in Nederland en België. In Nederland gevestigd in Leerdam, in 
België in Sint-Niklaas.

KENNIS - TRAININGEN, SEMINARS EN TOOLBOXEN

Wij vinden het overdragen van kennis belangrijk. Daarom geven wij regelmatig trainingen, seminars en toolboxen. 
Dit doen wij in onze showroom in Nederland en België maar ook op locatie bij de klant.

Helvar in Leerdam, Nederland Helvar in Sint-Niklaas, België

OVER HELVAR NEDERLAND & BELGIË
Helvar streeft ernaar om in Nederland en België dé onafhankelijke en betrouwbare specialist te zijn en te blijven 
op het gebied van lichtmanagement. Een team van gedreven (technisch) specialisten en intelligente (software) 
technieken stellen ons in staat om onze klanten voor iedere situatie een passende oplossing te bieden. Een 
oplossing waarin kosten besparing, het milieu en het comfort en welzijn van de mens in een gebouw centraal staat.

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN HELVAR:
 

Specialist
Helvar is specialist in het aansturen van verlichting. Wij hebben kennis van licht en de effecten van goede 
verlichting in de praktijk. Deze kennis delen wij zoveel mogelijk met onze opdrachtgever om het beste 
resultaat te kunnen leveren. Door dit te combineren met de juiste aansturing wordt een lichtplan naar een 
hoger niveau gebracht.

Onafhankelijk
Bij Helvar staat het belang voor de klant en de eindgebruiker centraal. Door onze onafhankelijke positie in 
de verlichtingsmarkt is er geen belemmering tot samenwerking. Ook onze producten zijn onafhankelijk van 
het merk verlichting toe te passen.

Persoonlijk
Persoonlijk contact met de klant en de eindgebruiker is voor ons erg belangrijk. We werken met vaste 
regioteams die bestaan uit een verkoopadviseur (buitendienst), een projectmanager (binnendienst) en een 
aantal software engineers.

TRAININGSPROGRAMMA
Met ons 'Helvar Goeroe' trainingsprogramma geven wij u de mogelijkheid om alles te weten te komen over onze 
systemen en te leren hoe ze geconfigureerd kunnen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Helvar Goeroe
De 1e dag van het Helvar Goeroe programma is voor iedereen; van installateur tot eindgebruiker. Tijdens 
deze dag leert u de mogelijkheden van DALI en lichtmanagement. Daarnaast gaat u ook zelf aan de slag 
met de hard- en software en leert u een basis systeem in bedrijf te stellen.

Helvar Goeroe Expert
Na het volgen van de 1e dag heeft u de mogelijkheid om een training te volgen in de uitgebreide Designer 
software. Tijdens deze 2-daagse training leert u om een lichtmanagementsysteem in bedrijf te stellen. 

Helvar Goeroe Master
Alle Helvar Goeroe Experts hebben ook de mogelijkheid om een extra training te volgen over uitgebreide en 
nieuwe functionaliteiten en integratiemogelijkheden.

SEMINARS
Wij geven regelmatig seminars over uiteenlopende onderwerpen. Dit doen we bij ons in de showroom (Nederland 
en België) maar we doen dit ook graag op locatie bij de klant. Kijk voor meer informatie over de seminars op onze 
website. Heeft u interesse in een presentatie bij u op locatie? Neem dan contact met ons op!

Kijk voor meer informatie over de trainingsprogramma's en seminars op onze website.
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Gebouw - Lichtmanagementsysteem

Verdieping - Eenvoudige lichtregelsystemen

Ruimte - Intelligente stand-alone oplossingen

Armatuur - LED producten: drivers, modules en systemen
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WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN ONZE OPLOSSINGEN

KENNISOVERDRACHT

Onafhankelijk advies

Engineering

Levering hardware
Uitvoering

Service & onderhoud

1

2

3
4

5

Onafhankelijk advies
De onafhankelijke marktpositie van Helvar geeft u vrijheid in ontwerp en keuze in verlichtingsarmaturen.

Engineering
Als optimale voorbereiding van uw project kunnen wij tijdens iedere fase het project engineeren.

Levering hardware
Wij leveren de hardware zoals u dat wenst. Als losse componenten of door ons geassembleerd.

Uitvoering
Onze software engineers realiseren de inbedrijfstelling op locatie. Daarnaast geven we software trainingen.

Service & onderhoud
Na oplevering bieden wij service en onderhoudscontracten aan om de installatie altijd up-to-date te houden.

Kennisoverdracht
Tijdens iedere fase van het project denken wij met u mee en delen wij onze kennis.

1

2

3

4

5

• Grotere en/of complexe projecten
• Sturing van verlichting en zonwering
• Maximale functionaliteiten

• Integratie met AV, klimaat,   
 beveiliging, etc.
• Monitoring en ruimtebezetting

• Kleine tot middelgrote projecten
• Basis functionaliteiten
• Eenvoudige programmering

• Out-of-box functionaliteit

• Systemen voor inbouw in armatuur
• Draadloze oplossingen
• Zelflerende systemen

• Minimaal of geen configuratie
• Uitermate geschikt voor renovatie

• LED-drivers: Constant Current/ 
 Constant Voltage, Compact/Lineair,  
 Indoor/Outdoor, DALI2, DALI Type 8
• LED-modules: Lineair, Multiplex en  
 COB

• LED-systemen voor eenvoudige  
 aansturing van de verlichting in een  
 ruimte
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REFERENTIES - EEN SELECTIE VAN GEREALISEERDE PROJECTEN

Hyatt Regency Spinoza Hotel, Amsterdam Pulitzer Hotel, Amsterdam foto: S. Baks Pillows Grand Hotel Reylof, Gent

De Knoop, Utrecht

CEPA, Antwerpen

Boulevard Zeezijde, Katwijk

Huis van C&B, Hogezand

Openbare Bibliotheek, Amsterdam Hoog Catharijne, UtrechtNieuwe Kerk, Delft foto: Jan Buteijn

Atlas Theater, Emmen Theater De Stoep, Spijkenisse

Fietsenstalling, Utrecht Centraal

Reynaers Aluminium, Duffel foto: George De Kinder

CRH, Amsterdam AZ Zeno, Knokke Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk Ommelander Ziekenhuis, Groningen

HOTELS

OPENBARE GEBOUWEN

THEATERS/BIOSCOPEN

PARKEERGARAGES

GEZONDHEIDSZORG

KANTOREN
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HET DALI PROTOCOL - DALI & ETHERNET ALS BASIS

Het lichtmanagementsysteem van Helvar is gebaseerd op twee open, standaard protocollen: DALI & Ethernet. 
De combinatie met DALI en Ethernet zorgt ervoor dat het lichtmanagementsysteem van Helvar enorme 
mogelijkheden te bieden heeft en toepasbaar is in kleine en eenvoudige tot grote en complexe projecten.

HET DALI PROTOCOL - DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE
DALI is de standaard voor de aansturing van verlichtingsarmaturen. Alle grote fabrikanten van LED-drivers 
en voorschakelapparatuur zijn tot een overeenstemming gekomen over hoe een verlichtingsinstallatie moet 
communiceren met de regel- en besturingssystemen. Dit is vastgelegd door de IECC in de technische norm IEC 
62386. In de DALI standaard staat beschreven waar fabrikanten aan moeten voldoen om DALI gecertificeerde 
apparatuur te kunnen fabriceren. 

Het DALI protocol is uitgegroeid tot dé internationale standaard voor het aansturen van (professionele) 
verlichting. Naast het aansturen van de verlichting zijn de armaturen via DALI ook eenvoudig te monitoren op 
bijvoorbeeld branduren en energieverbruik. 

DALI-2
DALI-2 is de nieuwste versie van de IEC 62386-norm voor DALI-technologie. 
Het bestaande DALI-1 protocol heeft een herstructurering ondergaan waar veel 
verbeteringen uitgekomen zijn zoals de toevoeging van nieuwe commando's en functionaliteiten. De toevoeging 
van uitwisselbare besturingsapparatuur, zoals adresseerbare controllers en inputs, is in ontwikkeling. 

De belangrijkste wijziging is dat DALI componenten niet meer door fabrikanten zelf gecertificeerd mogen 
worden maar de certificering door de onafhankelijke Digital Illumination Interface Alliance (DiiA) gedaan wordt. 
De DiiA is een bedrijfsmatige non-profit organisatie die het gebruik van DALI bevordert en ondersteunt en de 
DALI standaard verder ontwikkelt. Alle gecertificeerde DALI-2 producten worden op de website van de DiiA 
gepubliceerd. De onafhankelijke certificering zorgt ervoor dat binnen de systemen van Helvar alle producten met een 
DALI-2 logo toegepast kunnen worden. Ook kunnen DALI-1 en DALI-2 LED drivers door elkaar toegepast worden. 

DALI - TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Max. 64 adressen per DALI-lijn
• Max. 250 mA per DALI-lijn
• Twee-weg communicatie (sturen en feedback)

DALI-kabel:
• Max. 300 meter (2 x 1.5 mm2)
• Geen polariteit op de DALI-lijn
• Vrijheid in bekabeling: ster, doorlussen of combi.
• Spanning op DALI-lijn 11.5 V tot 22.5 V
• Maximale spanningsverlies: 2 V
• Netspanningskabel aanbevolen (geschikt voor 230 V)
• DALI en 230 V in dezelfde, meeraderige kabel (valt  
 niet onder de SELV-keten)
• In geval van elektrische ruis als gevolg van   
 aangrenzende circuits met hoge schakelstromen  
 moet een 2-aderige twisted-pair kabel toegepast  
 worden.

NETWERK - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Om een stabiel en goed functionerend licht-
managementsysteem te krijgen dient het Ethernet 
netwerk te voldoen aan het volgende:

• Gebruik een afgeschermde netwerkkabel, Cat 5e  
 of hoger: (stp) 'shielded twisted pair', (ftp) 'foiled  
 twisted pair' of (sftp) 'shielded foiled twisted pair'
• Het Helvar netwerksysteem maakt gebruik van een  
 netwerk enkel voor de Helvar componenten of van  
 een logisch gescheiden netwerk (VLAN)

Helvar gebruikt de volgende protocollen:
• TCP
• UDP
• BACnet

Firewall
De eventueel aanwezige firewall zal 
geconfigureerd moeten worden zodat de Designer 
programmeersoftware te gebruiken is als server. 
Zowel de Designer software als de routers zullen 
onderling vrij moeten kunnen communiceren op een 
eigen of bestaand netwerk.

VEELZIJDIG ONAFHANKELIJK WERELDWIJDE STANDAARD

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET DALI PROTOCOL

0 - 100 meter: 2 x 0,8 mm2
0 - 300 meter: 2 x 1,5 mm2

Eenvoudige 2-aderige kabel

DALI en 230V in dezelfde, 
meeraderige kabel (non-SELV)

Max. 300 meter en 250 mA

Vrijheid in bekabeling: 
ster, doorlussen, etc

Gebruik een afgeschermde 
netwerkkabel, Cat 5e of hoger

AWG waarde: AWG24
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RoomSet - EEN COMPLETE LICHTSTURING VOOR EEN RUIMTE

De installatie en configuratie van het systeem is snel en eenvoudig. De 331 multisensor en controller vormt de 
kern van de installatie. Alle aanwezige DALI componenten worden met elkaar verbonden en aangesloten op de 
331 sensor. De sensor kan via Bluetooth draadloos verbinding maken met een gebruiksvriendelijke app. Via de 
app kunnen de DALI componenten volledig geconfigureerd worden, zoals het groeperen van armaturen en het 
toekennen van functionaliteit aan een bedieningspaneel. 

Configureer sneller
 met RoomSet

RoomSet is een compleet pakket van componenten voor de aansturing van 
de verlichting in een ruimte, bijvoorbeeld een kantoor of klaslokaal.

• Bluetooth oplossing met drag &  
 drop interface

• Meerdere ruimten met dezelfde  
 functie hoeven maar één keer   
 geconfigureerd te worden

• Geavanceerde 331 multisensor

• Werkt i.c.m. ieder DALI armatuur

• Toekomstbestendige investering  
 met over-the-air software updates

Eenvoudige installatie & configuratie
• Draadloze configuratie via een app
• Alle componenten aangesloten op 1 DALI lijn

3-in-1 pakket
• 331 Multisensor met Bluetooth
• 407 DALI voeding
• Draadloos bedieningspaneel of 444 input unit

DALI armaturen

407 DALI voeding

331 Multisensor & controller

444 inputunit
Draadloos
bedieningspaneel
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DALI lijn 1

DALI lijn 2
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HELVAR NETWERKSYSTEEM

De Helvar routers vormen de basis van het netwerksysteem. Op de 
Helvar routers worden alle DALI componenten aangesloten. Door 
de routers via Ethernet met elkaar te koppelen kan er een compleet 
netwerk gerealiseerd worden. Ook zorgt de verbinding via Ethernet 
voor de maximale beschikbaarheid van functionaleiten.

• Onbeperkt aantal DALI adressen 
• 250 mA DALI voeding per lijn
• 16.384 DALI groepen
• 128 scene's per LED-driver
• Maximale funcitonaliteit
• Gedecentraliseerde intelligentie

LED-drivers

Zonwering unit

Sensoren

Bediening/apps
RS232 koppeling

LED-controllers

Dimmers

Inputunits

Programmering

Relaisunits 

EnOcean

BedieningspanelenVisualisatieMonitoringIntegratie



DALI

Ethernet

Bediening
via ASCII en apps

Visualisatie
voor bediening van verlichting, 

zonwering, AV, GBS, etc.

Monitoring
van (nood)verlichting

Programmering
d.m.v. de Designer software

Integratie
met GBS d.m.v. protocollen 
als: BACnet, Modbus, etc.

Ethernet

1 2

3 4

+1 of meerdere 
DALI routers

+1 of meerdere 
DALI routers

+1 of meerdere 
DALI routers

+1 of meerdere 
DALI routers

+1 of meerdere 
DALI routers
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OVERZICHT NETWERKSYSTEEM

Naast de standaard DALI functionaliteiten is er door de toevoeging 
van Ethernet uitgebreid lichtmanagement mogelijk. 
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DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET HELVAR SYSTEEM
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HELVAR CLOUD SERVICES pag. 20
Een lichtmanagementsysteem verzameld 
veel data zoals aan-/afwezigheid, branduren 
en energieverbruik. Deze data kan voor veel 
verschillende doeleinden gebruikt worden.

RUIMTEBEZETTING pag. 20
De sensoren die de verlichting schakelen kunnen ook 
gebruikt worden om ruimtebezetting te visualiseren 
op bijvoorbeeld een plattegrond of in een overzicht. 

VISUALISATIE pag. 24
Helvar levert touchscreens met op maat gemaakte 
visualisatie waarmee de verlichting, zonwering en 
AV-systemen bediend kunnen worden. Bediening 
per ruimte of voor het hele gebouw.

HUMAN CENTRIC LIGHTING pag. 28
Verlichting is niet alleen functioneel. Het draagt 
ook bij aan het comfort en welzijn van de mens. 
Helvar levert verschillende Human Centric Ligting 
oplossingen, zowel emotioneel als biodynamisch.

ASSEMBLAGE pag. 29
Wij bieden kant-en-klare kasten met routers, 
geheel geassembleerd en getest. Ook kunnen wij op 
aanvraag de veldcomponenten stekerbaar uitvoeren.

INTEGRATIE pag. 24
Naast de mogelijkheden van het lichtmanagementsysteem 
bieden wij zeer complete oplossingen voor het integreren 
met onder andere een gebouwbeheersysteem.

EENVOUDIGE SOFTWARE pag. 22
De programmeersoftware van Helvar heeft 
verschillende gebruikersniveaus: simple, advanced 
en pro. Daardoor is de software gebruiksvriendelijk 
voor iedere gebruiker en eenvoudig te onderhouden.
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HELVAR CLOUD SERVICES | MONITORING | DATA

Het data-driven services platform van Helvar zorgt ervoor dat data uit het lichtmangamentsysteem beschikbaar 
wordt gesteld in de cloud. Geautoriseerde gebruikers kunnen toegang krijgen via een web-based interface of via 
een REST API. Het dashboard geeft direct inzicht in de status van het lichtmanagementsysteem en het gebruik 
van het gebouw. 

• Cloud-based multi-site monitoring
• Web-based interface
• Snelle setup
• Alerts met prioriteiten

• Aanbevelingen
• Alerts dashboard
• Log geschiedenis
• Designer VPN tunnel

• REST API voor eenvoudige   
 integratie
• Bezetting data
• Rapporten

RUIMTEBEZETTING
De sensoren van het lichtmanagementsysteem kunnen naast het schakelen en dimmen van de verlichting ook 
toegepast worden om inzicht te krijgen in de bezetting van een ruimte.

Op het moment dat een persoon een ruimte binnenkomt wordt de verlichting geschakeld maar gaat er ook een 
signaal naar een (centraal geplaatst) touchscreen. De ruimte veranderd op dat moment van beschikbaar naar 
bezet op een plattegrond op het touchscreen. Als er geen beweging meer gedetecteerd wordt in de ruimte zal de 
ruimte op de plattegrond na een ingestelde tijd weer beschikbaar komen.

Voordelen:
   Geen extra sensoren nodig
   Geen andere systemen nodig
   Inzicht in het ruimte gebruik
   Eenvoudig toe te voegen aan bestaande Helvar 
       systemen

24/7 real-time monitoring
Het platform geeft real-time inzicht in het 
systeem en monitort o.a. de status van 
de (nood)verlichting, branduren, energie-
verbruik en de bezetting van het gebouw. 

Configuratie en beheer op afstand
Met het platform kan het lichtmanagement-
systeem via een encrypted VPN verbinding 
op afstand geconfigureerd en beheerd 
worden.  

Alerts en notificaties
Als er een probleem is in het systeem 
ontvangt de onderhoudende partij direct 
een notificatie met daarbij een advies voor 
de oplossing van het probleem.

1. Helvar Cloud Gateway (HCG)
De HCG verzamelt data uit de 
Helvar routers en pusht de data 
in de cloud.

3. Gebruiker
De gebruiker kan via de web 
interface alle sites monitoren.

2. Cloud
De data wordt via Amazon Web 
Services verwerkt en opgeslagen 
in de cloud.

Beveiliging
De communicatie van de gateway met de 
cloud is goed beveiligd. Ook de toegang tot 
de interface en API is encrypted en vereist 
authenticatie. Meer info beschikbaar.

Voordelen:
   Schaalbaar en betaalbaar - van systemen met enkele honderden tot duizenden armaturen
   Real-time informatie - neem onderbouwde beslissingen voor energiebesparing en onderhoud
   Inbedrijfstelling op afstand - reductie van reiskosten en benodigde tijd op locatie
   Over-the-air updates en toevoeging van nieuwe functionaliteiten
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LIGHTING INTELLIGENCE PLATFORM WEB INTERFACE
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NOODVERLICHTING
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Helvar heeft verschillende oplossingen te bieden voor het monitoren van noodverlichting. Per project kan er een 
keuze gemaakt worden uit de onderstaande opties, afhankelijk van de gevraagde functionaliteiten. 

E-MONITOR
De E-Monitor is een web-based interface voor de monitoring van noodverlichting. De E-Monitor maakt 
gebruik van data uit de Helvar routers. De E-Monitor maakt het mogelijk om de noodverlichting 
automatisch te testen (functie- en duurtest) en om de status van de noodverlichtingsarmaturen uit te 
lezen. Daarnaast wordt er automatisch een logboek bijgehouden en via de mailfunctie verstuurd naar 
de beheerder van het gebouw.

CUSTOM MADE
Helvar kan de monitoring op maat maken op basis van de wensen van de gebruiker. Voor het 
overzicht wordt er vaak gekozen voor het visualiseren van armaturen op een plattegrond. Op deze 
manier is het snel zichtbaar waar het defecte armatuur zich bevindt. Daarnaast kan er ook een 
koppeling gemaakt worden met systemen van derden. 

Het Designer softwarepakket van Helvar is gebruiksvriendelijke software voor de 
configuratie van het DALI netwerksysteem. Een WiFi/Ethernet verbinding tussen de 

Designer software en de Helvar routers geeft toegang tot alle DALI componenten die op de Helvar routers zijn 
aangesloten. Hierdoor kunnen de componenten geconfigureerd worden via een laptop met de geïnstalleerde 
Designer software. Ieder DALI component heeft een uniek adres. Dit adres is door de software uitleesbaar en 
aanpasbaar voor een overzichtelijke en toekomstvaste programmering.

PROGRAMMEERSOFTWARE

Hoge snelheid
DALI heeft een snelheid van 1200 bit/s. De 
opbouw van de software en het gebruik van 
Ethernet zorgen voor optimale snelheid.

DALI Type 8
De nieuwe Designer 5 en DALI T8 maken 
het mogelijk om snel en eenvoudig (bio)
dynamische sturingen te programmeren.

Drag & Drop
Door Drag & Drop kan het DALI systeem 
snel en nauwkeurig geconfigureerd 
worden en het geeft gemak bij onderhoud.

50% minder tijd op locatie
Met de aangepaste interface is er minder 
tijd op locatie nodig om de inbedrijfstelling 
te realiseren. 

50%

SCHERMAFBEELDING DESIGNER 5
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Een lichtmanagementsysteem kan op veel verschillende manieren bediend worden. Een van de mogelijkheden is 
het bedienen van de verlichting en zonwering via een visualisatie op een PC, touchscreen, tablet of smartphone. 
Helvar heeft diverse oplossingen te bieden voor zowel lokale als centrale bediening. De bediening en de layout 
van de visualisatie kunnen we op maat samenstellen en ontwerpen.

Storingen en meldingen
Houd eenvoudig de controle over de 
installaties door (storings)meldingen 
vanuit de regeltechniek, MIVA, lift, etc.

Ieder schermformaat
Wij kunnen voor ieder schermformaat een 
visualisatie maken. Zowel voor ruimte-
bediening als voor een centrale bediening. 

Native of web-based
Wij realiseren visualisaties voor specifieke 
devices maar ook web-based visualisaties 
die vanaf ieder device te benaderen zijn.

Visualisatie op maat
Wij hanteren een standaard lay-out voor 
ieder project. Een visualisatie op maat is 
mogelijk op aanvraag.

Scenes wijzigen en opslaan
Het is mogelijk om vanaf een touchscreen 
(voorgeprogrammeerde) scenes te 
wijzigen en op te slaan.

1 platform voor alle systemen
Naast het Helvar systeem kunnen ook de 
andere aanwezige systemen aangestuurd 
worden vanuit hetzelfde platform.

VISUALISATIE & INTEGRATIE

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

21" centrale bediening
• Aansturing van verlichting en zonwering
• Uitgebreide integratie mogelijkheden - zoals met  
 AV- en HVAC systemen
• Storingsmeldingen
• Kleursturingen
• Optie: Uitgebreide mogelijkheden voor bediening  
 zoals bediening vanaf een plattegrond en het   
 aanpassen van custom scenes en lichtniveaus

7" compact - bediening van een ruimte of verdieping
• Aansturing van verlichting en zonwering
• Beperkte integratie mogelijkheden
• Storingsmeldingen

8" compact - bediening van een ruimte of verdieping
• Aansturing van verlichting en zonwering
• Uitgebreide integratie mogelijkheden - zoals met  
 AV- en HVAC systemen
• Storingsmeldingen
• Kleursturingen
• Optie: mogelijkheden voor bediening vanaf een  
 eenvoudige plattegrond en het aanpassen van   
 scenes

4" - ideale ruimtebediening
• Klein touchscreen
• Aansturing van verlichting en zonwering via   
 voorgeprogrammeerde scenes

VOORBEELDEN VAN MAATWERK VISUALISATIES

Nieuwe Kerk Delft

KLM ICA Lounge
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INTEGRATIE VOOR OPTIMALE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
Lichtmanagement is een belangrijk onderdeel van elk gebouw, net als zoveel andere disciplines. Voor een hoge 
betrouwbaarheid is het van belang dat alle disciplines autonoom kunnen functioneren. Dit staat integratie en 
koppeling niet in de weg. Naast de mogelijkheden van het lichtmanagementsysteem van Helvar bieden wij onze 
klanten zeer complete oplossingen voor integratie met bijvoorbeeld HVAC.

Denk hierbij aan een controlesysteem/visualisatie waarbij men zowel de verlichting als noodverlichting kan 
bedienen en monitoren. Door de integratie met protocollen als BACnet, Modbus, KNX, DALI, DMX, EnOcean etc. 
kunnen in een project vaak besparingen gerealiseerd worden, zowel in de initiële aanschaf als bij onderhoud en 
gebruik. 

Het rapporteren en inzichtelijk maken van energieverbruik, branduren en foutmeldingen uit de diverse systemen 
kan een facilitair manager of gebruiker de mogelijkheid geven om proactief te handelen als er ongewenste 
verschillen optreden.

Door het lidmaatschap van Helvar bij de DiiA Alliance, de EnOcean Alliance en het partnerschap van Tridium’s 
Niagara AX platform bieden wij onze klanten een enorme vrijheid om verschillende systemen op een intelligente 
manier te integreren.

LOGICA INTEGRATIE EN VISUALISATIE

Visualisatie

HVAC Brandmeld-
systeem

Toegangs-
controle

AV-
systeem

DALI verlichting &
zonwering

Inbraak-
beveiliging
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SCENESET APP

SCENESET APP SCREENSHOTS

Keuze type verbinding Keuze verlichtingsgroepen Tunable White sturing ILLUSTRIS bediening

De SceneSet app van Helvar kan verbonden worden met de Helvar routers via WiFi en met een 
ILLUSTRIS touchpaneel via Bluetooth. Via de app kunnen er scenes gekozen worden en kan de 
verlichting gedimd worden door middel van een slider. Daarnaast is het mogelijk om Tunable White 
en RGB verlichting van kleur te veranderen. De app is gratis te downloaden voor Android en iOS.

In een netwerksysteem maakt de SceneSet app eenvoudige bediening mogelijk voor elke gebruiker binnen het 
netwerk, op elke werkplek. De groepen en scenes die in de router opgeslagen zijn worden automatisch door de 
app overgenomen. 

De SceneSet app kan via Bluetooth ook verbonden worden met een ILLUSTRIS touchpaneel. Als er een 
verbinding tot stand wordt gebracht neemt de app automatisch dezelfde settings over als het touchpaneel. 

De voordelen:
    Eenvoudige, draadloze bediening
    Directe verbinding met Helvar routers of met ILLUSTRIS
    Eenvoudige configuratie
    Gratis beschikbaar voor Android en iOS
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ASSEMBLAGEHUMAN CENTRIC LIGHTING

WAT IS HUMAN CENTRIC LIGHTING
Human Centric Lighting beïnvloed het biologische ritme (circadiaan ritme) van een 
persoon. Verlichting kan ingezet worden om het welzijn, het humeur en de gezondheid 
van de mens te ondersteunen. Human Centric Lighting is erg geschikt voor bijvoorbeeld 
onderwijsinstellingen, gezondheidszorg en kantooromgevingen. Human Centric Lighting 
wordt gecreëerd door het in cyclus veranderen van kleur (koel/warm wit) en intensiteit 
van het licht. Warm wit licht zorgt voor ontspanning, koel wit licht zorgt voor meer energie.

Om Human Centric Lighting optimaal te kunnen benutten heeft Helvar diverse lichtregelsystemen ontwikkeld en 
verdeeld in twee segmenten, namelijk lichtregelsystemen voor het biologische effect en het emotionele effect.

GEASSEMBLEERDE INSTALLATIEKASTEN
De aanleg van een lichtmanagementsysteem vraagt op alle onderdelen 
om de juiste aandacht. De intelligente Helvar routers moeten in een 
seperate installatiekast geplaatst worden en mogen niet in de schakel- 
en verdeelinrichting opgenomen worden. Een van de mogelijkheden die 
wij bieden is om installatiekasten compleet met routers te bestellen. 
Deze kast is dan geheel geassembleerd en getest en wordt geleverd met 
klemmenstrook en aansluitschema.

Een installatiekast bevat:
• Metalen installatiekast
• Klemmenstrook
• 6 A installatieautomaat met aardlek
• Halogeenvrije bekabeling
• Netwerkswitch 8 poorts
• Routers (moeten afzonderlijk besteld te worden)

LIGHT OVER TIME
Light over Time is een recente innovatie binnen de 'biologische' Human Centric Lighting oplossingen van Helvar. 
De software functie is een toevoeging aan de uitgebreide Designer programmeersoftware. Light over Time is een 
grafische functie waarmee een dynamische cyclus kan worden gecreërd op basis van lichtkleur en lichtintensiteit.

Een dynamische cyclus op maat
De activiteit, leeftijd en locatie van een persoon zijn enkele factoren die invloed hebben op welke verlichting er 
nodig is in de omgeving van een persoon. Door Light over Time kan er voor iedere situatie een volledig aan-
gepaste cyclus gemaakt worden, afhankelijk van de omgeving en de behoefte van de gebruiker.

ASSEMBLAGE COMPONENTEN
De verhoogde kostenfocus in een project vraagt om standaardisatie en 
installatiegemak. Een van de onderdelen die daarbij spelen is het stekerbaar 
uitvoeren van veldcomponenten zoals sensoren en zonweringsunits. Aan-
gezien elk project een andere uitvoering van deze stekerbare oplossingen 
vraagt bieden wij onze sensoren niet standaard aan met kabels en stekkers. 
Op aanvraag kunnen wij de sensoren aanbieden met voorgemonteerde 
kabels en stekkers.

Ook de zonweringsunits (490) kunnen wij geassembleerd in een handzame 
installatiekast aanbieden. Eventueel met meerdere samengevoegd in een 
behuizing. 

Bespreek gerust met een verkoopadviseur de mogelijkheden, prijzen en 
levertijden.

Emotionele systemen
Handmatig aanpassen van lichtkleur en intensiteit op basis van de individuele behoeften van de 
gebruiker voor optimaal comfort.

Biologische systemen
Op basis van een automatisch verloop (tijdsturing) is de lichtintensiteit en kleurtemperatuur van de 
verlichting te regelen zodat het biologische ritme van de mens gestimuleerd wordt.

Bestelnummers:
• Zonwering 1 x 490: AS-ZW-01
• Zonwering 2 x 490: AS-ZW-02
• Sensoren 320/321/322, 1 meter aansluitsnoer met stekker: AS-32[x]-01
• SF/SS sensoren, 1 meter aansluitsnoer met splitter: AS-S[x]-PIR-01

Bestelnummers:
• Max. 2 routers: AS-MKA-02
• Max. 4 routers: AS-MKA-04
• Max. 6 routers: AS-MKA-06
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Bestelnummer: 402

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 64 DALI adressen 
• 250 mA
• Status LED
• DALI beveiliging tegen kortsluiting en           
 oververhitting

OMSCHRIJVING
Volledig DALI compatible voeding, ontwikkeld om 
een DALI systeem van de benodigde 250 mA te 
voorzien. Unit is DIN-rail montage.

402 DALI VOEDING DIN-RAIL

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2

Flex. kern: tot 2.5 mm2

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

Afzekering stuurstroom Max. 6 A MCB. De externe 
voeding moet beveiligd zijn

DALI-voeding 250 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 2U

Gewicht 80 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 0
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Ultra compacte afmetingen
• 64 mA DALI voeding
• Beveiligd tegen oververhitting
• Gemonteerde kabels voor eenvoudige en   
 flexibele aansluiting

OMSCHRIJVING
De 407 is een ultra compacte 64 mA DALI voeding. 
Dankzij het compacte ontwerp is de 407 geschikt om 
geplaatst te worden in een inbouwdoos.

407 COMPACTE DALI VOEDING INBOUWDOOS

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel 12 cm vaste kabel

2 x 0.75 mm2 (blauw & bruin)

DALI kabel 12 cm vaste kabel
2 x 0.75 mm2 (rood & zwart)

Voedingsspanning 220-240 VAC
50-60 Hz

Energieverbruik 20 mA

DALI voeding 64 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 20 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 0

Bestelnummer: 407
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TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Harde- of flex. kern

DALI kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
48-62 Hz

Energieverbruik 100 mA

Afzekering stuurstroom Max. 6 A MCB

DALI voeding 250 mA

DALI consumptie 2 mA (DALI-IN)

Omgevingstemperatuur -20°C tot 50°C

Gewicht 150 g

IP-waarde IP20

Aantal DALI adressen 0

Bestelnummer: 405

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Lengte DALI lijn verlengbaar van 300 - 600 meter
• Voorziet de DALI lijn van 250 mA extra
• Als DALI voeding te gebruiken
• Inclusief trekontlasting

OMSCHRIJVING
De DALI repeater breidt de maximale lengte van de 
DALI lijn uit van 300m naar 600m en zorgt voor 250 
mA extra. Het apparaat voegt geen DALI adressen 
toe, deze limiet blijft hetzelfde. De module kan 
ook als standalone voeding voor een DALI systeem 
gebruikt worden.

Er kunnen meerdere repeaters parallel geschakeld 
worden. Het is niet mogelijk om de repeaters in serie 
te schakelen. 

405 DALI REPEATER/VOEDING

Zonder trekontlasting

Met trekontlasting

AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Lengte DALI lijn verlengbaar van 300 - 600 meter
• Voorziet de DALI lijn van 250 mA extra
• Als DALI voeding te gebruiken

OMSCHRIJVING
De DALI repeater breidt de maximale lengte van de 
DALI lijn uit van 300m naar 600m en zorgt voor 250 
mA voeding extra. Het apparaat voegt geen DALI 
adressen toe, deze limiet blijft hetzelfde. De module 
kan ook als standalone voeding voor een DALI 
systeem toegepast worden.

Er kunnen meerdere repeaters parallel geschakeld 
worden. Het is niet mogelijk om de repeaters in serie 
te schakelen.

406 DALI REPEATER/VOEDING DIN-RAIL

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Harde- of flex. kern

DALI kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
48-62 Hz

Energieverbruik 100 mA

Afzekering stuurstroom Max. 6 A MCB

DALI voeding 250 mA

DALI consumptie 2 mA

Omgevingstemperatuur -20°C tot 50°C

Gewicht 90 g

IP-waarde IP20

Aantal DALI adressen 0

Bestelnummer: 406

35 mm 58 mm
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Bestelnummer: 910Bestelnummer: 905

OMSCHRIJVING
De router 910 is een intelligente DALI-stuurmodule 
en heeft 2 DALI lijnen. Per lijn zijn 64 DALI-adressen 
beschikbaar. De router heeft een interne DALI-
voeding, 250 mA per lijn. Onderlinge communicatie 
tussen routers is mogelijk via een standaard 
ethernet communicatie (TCP/IP). 

910 ROUTER 2 DALI UITGANGEN

OMSCHRIJVING
De router 905 is een intelligente DALI-stuurmodule 
en heeft 1 DALI lijn. Op deze lijn zijn 64 DALI- 
adressen beschikbaar. De router heeft een interne 
DALI-voeding, 250 mA. Onderlinge communicatie 
tussen routers is mogelijk via een standaard 
ethernet communicatie (TCP/IP). 

905 ROUTER 1 DALI UITGANG
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AANSLUITINGEN

AFMETINGEN AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2

Flex. kern: tot 2.5 mm2

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Ethernet 1 x RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E 
tot 100 m

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

Energieverbruik 13 VA (max. belaste DALI-lijn)

Afzekering stuurstroom Max. 6 A. Aarding verplicht

DALI-voeding 1 x 250 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9U, 160 mm

Gewicht 250 g

IP-waarde IP30 (IP00 bij connectoren)

Aantal DALI adressen 0

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2

Flex. kern: tot 2.5 mm2

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Ethernet 1 x RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E 
tot 100 m

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

Energieverbruik 13 VA (max. belaste DALI-lijn)

Afzekering stuurstroom Max. 6 A. Aarding verplicht

DALI-voeding 2 x 250 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9U, 160 mm

Gewicht 260 g

IP-waarde IP30 (IP00 bij connectoren)

Aantal DALI adressen 0
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DA-
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LL
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AANSLUITINGENBELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 1 DALI-lijn, 64 adressen en 250mA voeding
• Ethernet poort voor netwerk-backbone
• Integratie met systemen van derden
• Astronomische tijdklok en kalender functionaliteit
• Support voor DALI noodverlichting
• Zelfherstel functie na spanningsverlies
• Zelfherstel na vervanging DALI-componenten
• Let op: de routers moeten in een separate   
 installatiekast geplaatst worden

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 2 DALI-lijnen, 2 x 64 adressen en 250mA voeding
• Ethernet poort voor netwerk-backbone
• Integratie met systemen van derden
• Astronomische tijdklok en kalender functionaliteit
• Support voor DALI noodverlichting
• Zelfherstel functie na spanningsverlies
• Zelfherstel na vervanging DALI-componenten
• Let op: de routers moeten in een separate   
 installatiekast geplaatst worden
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AFMETINGEN

R
ou

te
rs

Et
he

rn
et

 s
w

itc
he

s

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 2 DALI-lijnen, 2 x 64 adressen en 250mA voeding
• Ethernet poort voor netwerk-backbone
• DMX 512 poort (DMX out)
• Integratie met systemen van derden
• Astronomische tijdklok en kalender functionaliteit
• Support voor DALI Noodverlichting
• Zelfherstel functie na spanningsverlies
• Zelfherstel na vervanging DALI componenten
• Let op: de routers moeten in een separate   
 installatiekast geplaatst worden

OMSCHRIJVING
De router 920 is een intelligente DALI stuurmodule 
en heeft 2 DALI lijnen. Per lijn zijn 64 DALI adressen 
beschikbaar. De router heeft een interne DALI 
voeding, 250 mA per lijn. Ook beschikt de router over 
een uitgang voor het sturen van maximaal 512 DMX 
adressen. Onderlinge communicatie tussen routers 
is mogelijk via een standaard ethernet communicatie 
(TCP/IP).

Bestelnummer: 920

920 ROUTER 2 DALI UITGANGEN + DMX

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2

Flex. kern: tot 2.5 mm2

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DMX/SDIM RS485 (meeraderig, twisted 
en shielded), 3 of 4 kernen + 
screen. 0.22 mm2 - 1.5 mm2

Ethernet 1 x RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E 
tot 100 m

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

Energieverbruik 23 VA (max. belaste DALI-lijn)

Afzekering stuurstroom Max. 6 A. Aarding verplicht

DALI-voeding 2 x 250 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9U, 160 mm

Gewicht 260 g

IP-waarde IP30 (IP00 bij connectoren)

Aantal DALI adressen 0
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ETHERNET SWITCH DIN-RAIL

ETHERNET SWITCH DESKTOP MODEL

ETHERNET SWITCH DIN-RAIL

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 5/8x RJ45 10/100BASE-TX
• Lengte netwerkkabel 0-100m

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 8x RJ45 10/100-TX (auto uplink)
• Eenvoudige installatie
• Auto MDI/MDIX

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 8x RJ45 10/100BASE-TX
• Auto MDI/MDIX
• Poorten aan de voorkant

OMSCHRIJVING
Ethernet switch met 5 of 8 poorten. De switches 
kunnen op een DIN-rail gemonteerd worden en 
voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden in 
industriële omgevingen.

OMSCHRIJVING
Ethernet switch met 8 poorten. Deze 2-layer 
unmanaged switches zijn getest voor het Helvar 
netwerksysteem

OMSCHRIJVING
Ethernet switch met 8 poorten. De netwerkpoorten 
zitten op deze switch aan de voorkant waardoor de 
stekkers eenvoudig in de switch gestoken kunnen 
worden.

Bestelnummer 5 poorts: SW015
Bestelnummer 8 poorts:  SW018

Bestelnummer: SW03

Bestelnummer: SW02

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 5 poorts: 18 ... 30 VDC

8 poorts: 9 ... 57 VDC 

Energieverbruik 5 poorts: 3 W
8 poorts: 6 W

Omgevingstemperatuur 0°C tot 60°C

IP-waarde IP30

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning DC 5V - 9V

Energieverbruik 6 W

Omgevingstemperatuur 0°C tot 70°C

Afmetingen 130 x 77 x 24 mm

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning DC 18V - 30V

Energieverbruik 3 W

Omgevingstemperatuur -40°C tot 70°C

Afmetingen 109.2 x 23.4 x 73.8 mm

Afmetingen 5 poorts LxBxH: 109,2 x 97 x 73,8 mm

Afmetingen 8 poorts LxBxH: 116 x 50 x 99,6 mm

Gewicht 5 poorts 145 g

Gewicht 8 poorts 472 g
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SENSOREN DALI SYSTEEM

Opbouw- 
koker

DALI 
verbruik

312 Multisensor PIR SBB-C 15 mA

315 Mini multi-
sensor

PIR - 10 mA

317 High Bay
317M: tot -30°C

PIR -
SBB-A
SBB-P 
(IP65)

20 mA

318 Wandsensor PIR - - 10 mA

319 High Bay 
PIR spot sensor

PIR
SBB-A
SBB-P 
(IP65)

15 mA

320 PIR sensor PIR - SBB-C 5 mA

321 Multisensor PIR SBB-C 5 mA

322 High-bay 
sensor

PIR
bright 

out
- 5 mA

Opbouw- 
koker

DALI 
verbruik

329 Lichtsensor -

Verticale montage: 
85° vanaf verticaal 
vlak
op horizontaal vlak: 
360°

- 10 mA

341 Corridor 
sensor 

PIR - - 20 mA

Functionaliteit FunctionaliteitDetectiebereik Detectiebereik

DALI sensoren DALI sensoren
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PIR TECHNOLOGIE
Passieve infrarood (PIR) sensoren meten infrarood licht dat uitgestraald of gereflecteerd wordt door mensen en 
objecten. Op het moment dat iemand een lege ruimte binnenkomt veranderd de temperatuur van een meetpunt 
van de sensor van ruimtetemperatuur naar lichaamstemperatuur, en weer terug naar de ruimtetemperatuur als 
de persoon voorbij is. Deze verandering veroorzaakt de detectie.

Waarom 'passief'?
PIR sensoren noemen we passief omdat ze geen signaal verzenden voor de meting. Ze detecteren beweging op 
basis van infrarood licht dat ze ontvangen. Dit zorgt voor een laag energieverbruik, wat voordelig is binnen een 
DALI systeem.

Waarom reageert de sensor op beweging en niet op temperatuur?
In een PIR sensor zitten twee of meer meetelementen. Als een persoon zich verplaatst in het zicht van de sensor 
veroorzaakt dat een temperatuurverschil tussen de meetelementen, waardoor de sensor een elektronisch signaal 
geeft. Dit is ook de reden waarom een PIR sensor niet reageert op zonlicht of een warme beker.
De high-end Helvar 32x sensoren hebben een grote dichtheid van meetelementen waardoor zelfs minimale 
bewegingen te detecteren zijn. Kijk op de pagina van de sensoren voor meer informatie.

PIR
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Sensoren in een lichtmanagementsysteem zorgen ervoor dat het licht alleen brandt als het nodig is. Sensoren 
zorgen voor reductie van het energieverbruik en geven comfort aan de gebruikers van het gebouw. Naast het 
aansturen van de verlichting kan de data van de sensoren voor veel meer dingen gebruikt worden. Denk aan het 
meten van ruimtebezetting en zelfs het tellen van het aantal personen in een ruimte. Deze data kan uitstekend 
ingezet worden voor het realiseren van een efficiënt gebouw.

ONTWIKKELINGEN
Het verzamelen van data en de data op een slimme manier gebruiken zorgt ervoor dat een gebouw zo efficiënt 
mogelijk gemaakt kan worden. Sensoren zijn belangrijke collectoren van data. Sensor technieken zijn daarom 
constant in ontwikkeling. Ook Helvar onderzoekt sensor technieken zodat het lichtmanagementsysteem, een van 
de meest fijnmazige systemen in een gebouw, een grote bijdrage kan leveren aan efficiënt gebouwbeheer. Een 
aantal technieken die Helvar onderzoekt zijn:

  FIR - Far Infrared
FIR is het electromagnetische spectrum van infrarood. FIR sensoren zijn in staat om de warmte die personen 
uitstralen te detecteren. Het voordeel van FIR sensoren is dat de data volledig anoniem is en niet afhankelijk is 
van input van personen. Ondanks dat kunnen personen toch nauwkeurig geteld en gelocaliseerd worden.

  Depth camara
Een diepte camera is in staat om een 3-dimensionaal beeld te reconstrueren en 4 data punten van een persoon 
te achterhalen: zijn positie (X, Y, Z) en hoogte (H). Het voordeel hiervan is dat er onderscheid gemaakt kan 
worden tussen volwassen personen en kinderen en niet relevante elementen eenvoudiger gefilterd kunnen 
worden.

  People counting
De sensor data kan via machine learning tot relevante informatie gemaakt 
worden. Hierdoor zijn toepassingen denkbaar als ruimtebezetting tot op de 
persoon nauwkeurig maar kunnen ook bewegingspatronen herkend worden.

AANSLUITINGEN

SENSOREN - TOEPASSINGEN EN ONTWIKKELINGEN

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 15 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 48 g met kabeldeksel
54 g zonder kabeldeksel

IP-waarde IP30

Zaagmaat Plafond 0.5 mm-2 mm: 52 mm
Plafond > 2 mm: 55 mm

Kleur Mat wit RAL 9003

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Programmeerbare daglichtmeting
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• Het daglicht detectiebereik kan beperkt worden  
 d.m.v. bijgeleverde restrictor
• Er kan een lokale schakelaar aangesloten   
 worden voor aan/uit en handmatig dimmen
• Opbouwkoker: SBB-C

Bestelnummer: 312

OMSCHRIJVING
De 312 sensor is een compacte sensor en zorgt 
in het DALI systeem voor energiebesparende 
functionaliteiten. De 312 sensor heeft een 
lichtsensor, passieve infrarood detectie (PIR) en een 
infrarood ontvanger voor een afstandbediening. 
De multisensor is ontwikkeld voor plafondmontage 
maar kan ook opgebouwd worden d.m.v. een 
opbouwkoker.

AANWEZIGHEIDSDETECTIE
Bij het betreden van een 
ruimte detecteert een sensor 
beweging en schakelt de 
verlichting automatisch in. 
Als er geen beweging meer 
gedetecteerd wordt gaat de 
verlichting, na een instelbare 
tijd, automatisch weer uit.

AFWEZIGHEIDSDETECTIE
Bij het betreden van een 
ruimte wordt de verlichting 
handmatig ingeschakeld. De 
sensor in de ruimte zorgt 
ervoor dat de verlichting 
automatisch uit-geschakeld 
wordt als er geen beweging 
meer gedetecteerd wordt.

DAGLICHTREGELING
De multisensoren van Helvar 
monitoren het licht in de 
omgeving en passen de 
verlichting via de 'constant 
light' functie automatisch 
aan om de verlichting op een 
toegewezen lichtniveau te 
houden.

312 MULTISENSOR LICHT EN AAN-/AFWEZIGHEID
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AFMETINGEN

AFMETINGEN 315/SAPP

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• SAPPceiling® - De 315 sensor is leverbaar met een  
 speciale behuizing voor SAPP klimaatplafonds

OMSCHRIJVING
De 315 sensor is een kleine multisensor die 
geschikt is voor montage in een armatuur maar ook 
buiten het armatuur geplaatst kan worden. De 315 
sensor heeft een lichtsensor, passieve infrarood 
detectie (PIR) en een infrarood ontvanger voor een 
afstandbediening. 

315 MINI MULTISENSOR LICHT EN AAN-/AFWEZIGHEID

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern
Afstrippen: 9 mm

DALI verbruik 10 mA

Omgevingstemperatuur 10°C tot 50°C

Gewicht 15 g

IP-waarde IP30

Kleur 315 Wit RAL 9016 of grijs RAL 9006

Kleur 315/SAPP Mat zwart RAL 9005 (krasvast)

Aantal DALI adressen 1

DETECTIEBEREIK PIR + licht

Eén draad 
per klem

3.0 m

60°

0.8 m

2.5 m

3.5 m

3.0 m

800

5 m

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Toepasbaar tot een hoogte van 15 meter
• Detectiebereik kan aangepast worden d.m.v. bij- 
 geleverde clips
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• Opbouwkoker: SBB-A
• Opbouwkoker voor IP65: SBB-P
• Speciale versie voor koude omgevingen:

 à 317M (-30°C)

OMSCHRIJVING
De 317 sensor is een High-Bay sensor die tot 15 
meter hoog geplaatst kan worden en is ideaal 
toepasbaar in magazijnen en distributiecentra.
De sensor is ontwikkeld voor plafondmontage maar 
kan ook opgebouwd worden d.m.v. een opbouwkoker.

Bestelnummer: 317
Bestelnummer -30 °C: 317M

Bestelnummer: 315
Bestelnummer SAPPceiling®: 315/SAPP

317 HIGH-BAY PIR SENSOR AAN-/AFWEZIGHEID

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 20 mA

Toepasbare hoogte 5 m - 15 m

Omgevingstemperatuur 317: 0°C tot 35°C
317M: -30°C tot 35°C

Gewicht 120 g

IP-waarde 317: IP40 & IP65*
317M: IP40 & IP65*
*Alleen als de bijgeleverde 
pakking gebruikt wordt en de 
sensor gemonteerd wordt in de 
SBB-P opbouwkoker

Zaagmaat 68 mm

Kleur Mat wit RAL 9003

Aantal DALI adressen 1

AFMETINGEN

DETECTIEBEREIK PIR

88 mm 49 mm 63 mm

Protective 
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AANSLUITINGEN

AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Bedieningsknop voor aan/uit en dimmen
• Wandmontage in Helvar frame: zie 13x/23x (p.58)
• Verkrijgbaar in zwart en wit
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303

OMSCHRIJVING
De 318 wandsensor is ideaal toepasbaar in 
vergaderruimten en kleine kantoren of in situaties 
waar geen plafondmontage mogelijk is. De sensor 
heeft een bedieningsknop waarmee de verlichting 
aan-/uitgezet en gedimd kan worden. 

318 PIR INBOUW WANDSENSOR AAN-/AFWEZIGHEID

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI verbruik 10 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 35 g (ex. frame)

IP-waarde IP30

Kleur Wit en zwart

Aantal DALI adressen 1

Bestelnummer wit: 318W
Bestelnummer  zwart: 318B

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

35,4

48,4

31,8

5 m 

85°

DETECTIEBEREIK PIR

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Toepasbaar tot een hoogte van 15 meter
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• Opbouwkoker: SBB-A
• Opbouwkoker voor IP65: SBB-P
• Status LED

Bestelnummer: 319

OMSCHRIJVING
De 319 High-Bay PIR spot sensor is speciaal 
ontworpen voor het gebruik op grote hoogten waar 
een nauwkeurig detectiebereik noodzakelijk is, zoals 
in gangpaden in magazijnen. In combinatie met de 
317 sensor kan er een perfecte oplossing geleverd 
worden.

319 HIGH-BAY PIR SPOT SENSOR AAN-/AFWEZIGHEID

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 15 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 35°C

Gewicht 82 g

IP-waarde IP40

Zaagmaat 68 mm

Kleur Mat wit RAL 9003

Aantal DALI adressen 1

Geldige instellingen ontvangen

Identificatie actief

AFMETINGEN in mm

DETECTIEBEREIK PIR
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AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Uitstekende detectie door hoog sensitieve en   
 multi-directionele dekking
• 5 mA DALI verbruik
• Compact en stijlvol ontwerp
• Opbouwkoker: SBB-C
• Designer versie 5.4.2 of later
• Toolbox versie 2.5.0 of later

De Helvar sensoren binnen de 32x reeks hebben allemaal 

een compact en stijlvol ontwerp, een uitstekende detectie-

gevoeligheid, kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden en 

verbruiken maar 5 mA DALI voeding.

OMSCHRIJVING
De 320 PIR bewegingssensor zorgt ervoor dat 
de verlichting aan is als het nodig is. Dankzij de 
uitstekende detectiegevoeligheid kan de sensor 
perfect toegepast worden in ruimten waar beweging 
minimaal kan zijn en kan er een betere dekking 
gerealiseerd worden met minder sensoren.

DETECTIEBEREIK PIR 2.5 m hoogDETECTIE DEKKING 2.5 M HOOG

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Harde- of flex. kern

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 5 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 66.3 g

IP-waarde IP30 (IP20 deksel kabel)

Zaagmaat 52 mm - 55 mm

Kleur Semi-mat wit RAL 9003
Semi-mat zwart RAL 7016

Aantal DALI adressen 1

y

x

6.2 m

Op een hoogte van 2.5 m

8 m

x

y

y

x

320 PIR SENSOR

AANSLUITINGEN

AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Uitstekende detectie door hoog sensitieve en   
 multi-directionele dekking
• 5 mA DALI verbruik
• Compact en stijlvol ontwerp
• Opbouwkoker: SBB-C
• Designer versie 5.4.2 of later
• Toolbox versie 2.5.0 of later
• Let op: uplight beïnvloedt de daglichtregeling 

321 MULTISENSOR

DETECTIEBEREIK PIR + lichtsensor 2.5 m hoogDETECTIE DEKKING 2.5 M HOOG

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Harde- of flex. kern

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 5 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 56 g

IP-waarde IP30 (IP20 deksel kabel)

Zaagmaat 52 mm - 55 mm

Kleur Semi-mat wit RAL 9003
Semi-mat zwart RAL 7016

Aantal DALI adressen 1

y

x

6.2 m

Op een hoogte van 2.5 m

8 m

x

y

y

x

De Helvar sensoren binnen de 32x reeks hebben allemaal 

een compact en stijlvol ontwerp, een uitstekende detectie-

gevoeligheid, kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden en 

verbruiken maar 5 mA DALI voeding.

OMSCHRIJVING
De 321 Multisensor beschikt over een PIR sensor 
voor detectie van aanwezigheid en een lichtsensor. 
De lichtsensor meet het gereflecteerde licht van 
het oppervlakte direct onder de sensor. De sensor 
gebruikt deze informatie om het licht op een 
constant niveau te houden.

2.9 m

2.
5 

m

60°

PIR PIR
Bestelnummer wit: 320

Bestelnummer  zwart: 320BL
Bestelnummer wit: 321

Bestelnummer  zwart: 321BL
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AANSLUITINGEN

Se
ns

or
en

Se
ns

or
en

AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Tot 41 meter detectiebereik
• Gevoeligheid van detectie in te stellen met 2   
 standen
• Lenzen beschikbaar voor speciale toepassingen
• Designer versie 5.4.2 of later
• Toolbox versie 2.5.0 of later
• De 341 sensor wordt in de Helvar software   
 weergegeven als een 441

Bestelnummer: 341

AANSLUITINGEN

AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Uitstekende detectie door hoog sensitieve en   
 multi-directionele dekking
• 5 mA DALI verbruik
• Compact en stijlvol ontwerp
• 'Bright-out' functie voor energie-efficiëntie
• Beschermt tegen water en stof (IP65)
• Opbouwkoker beschikbaar
• Designer versie 5.4.2 of later,
• Toolbox versie 2.5.0 of later

341 CORRIDOR PIR SENSOR322 HIGH-BAY SENSOR

DETECTIEBEREIK PIR 15 m + 7.5 m hoogDETECTIE DEKKING 15 M HOOG

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Harde- of flex. kern

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 5 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 70 g

IP-waarde IP65

Zaagmaat 52 mm - 55 mm

Kleur Semi-mat wit RAL 9003

Aantal DALI adressen 1

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Harde- of flex. kern

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 20 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 93 g

IP-waarde IP42

Kleur Semi-mat wit RAL 9003

Aantal DALI adressen 1

De Helvar sensoren binnen de 32x reeks hebben allemaal 

een compact en stijlvol ontwerp, een uitstekende detectie-

gevoeligheid, kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden en 

verbruiken maar 5 mA DALI voeding.

OMSCHRIJVING
De 322 High-Bay PIR sensor is ontworpen om 
energiebesparing te realiseren in hoge ruimten. 
De lichtsensor zorgt voor de 'bright-out' functie. 
Dit zorgt ervoor dat het licht automatisch aangaat 
als het lichtniveau in de ruimte onder een 
vastgestelde waarde komt.

OMSCHRIJVING
De 341 Corridor PIR sensor zorgt met een 
detectiebereik van 41 meter voor een optimale 
dekking in gang gebieden. De sensor heeft 2 
detectiemodi waarmee de sensor aangepast 
kan worden aan de hoeveelheid activiteit in de 
omgeving.

21 m

15
 m

21
 m

21 m

10
.5

 m

10.5 m

DETECTIEBEREIK Verticaal op -5° (standaard)

0
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m
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20 30 40

2
100°

PIR PIRBestelnummer wit: 322
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AANSLUITINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 230 VAC, 50 hz

Aansluiting via buskabel 2 x 2 x 0,8 mm

Bedrijfstemp. automaat 0°C tot 50°C

Per uitgang Max. 500 VA. (cos. phi 0,6)

Montage automaat
Montage sensor

DIN-rail
Standaard of muurbeugel

IP-waarde automaat
IP-waarde sensor

IP30
IP43

Bereik lichtsensor 0-99 klx

Windsnelheid 0-30 m/sec

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 3 lichtsensoren voor lichtmeting aan 3 gevelzijden
• Betrouwbare, compacte en duurzame constructie
• Hoge nauwkeurigheid
• Automaat kan gemonteerd worden op DIN-rail
• Wordt geleverd met bedieningspaneel
• De 942 input unit moet apart besteld worden
• De tegels voor de prefab mast worden niet
 meegeleverd

* In dit samengestelde bestelnummer is het volgende inbegrepen: sensor/windmeter, stuurunit (3 uitgangen), zonwerings-
automaat (1-4 gevels) en prefab mast. Neem voor meer uitgangen en/of muurmontage contact met ons op.

WEERSTATION

OMSCHRIJVING
Het weerstation zorgt ervoor dat de zonwering 
gebruiksvriendelijk en veilig bediend kan worden. 
Het weerstation wordt hoofdzakelijk toegepast om de 
zonwering automatisch naar beneden en omhoog te 
sturen bij een ingestelde lux-waarde en automatisch 
omhoog bij wind en/of regen. Het weerstation wordt 
door middel van een 942 input unit aan het DALI 
netwerksysteem toegevoegd.

AANSLUITINGEN

AFMETINGEN in mmTECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

1.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 2.5 mm2

Aansluiting N: DALI +
L0: DALI -

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 10 mA

Omgevingstemperatuur -35°C tot 70°C

Gewicht 250 g

IP-waarde IP65

Meetbereik Verticale montage: 
85° vanaf verticaal vlak
op horizontaal vlak 360°

Leesbaar lichtniveau 0-200

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Lichtmeting van 1 tot 100.000 lux
• Eenvoudige montage
• Alleen toepasbaar in een router systeem
• Geschikt voor buiten (IP65)

Bestelnummer: 329

OMSCHRIJVING
De 329 is een IP65 lichtsensor en kan enkel gebruikt 
worden met een Helvar router systeem. De sensor is 
ontworpen om op basis van het beschikbare daglicht 
het kunstlichtniveau aan te passen naar een gewenst 
niveau. De sensor moet verticaal gemonteerd 
worden voor de juiste werking.

329 LICHTSENSOR

82 mm

68 mm

148 mm

29 mm87 mm

93 mm

  NL0

L

DALI

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA-     DA+

Bestelnummer: WS03-M
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Enkele en dubbele bediening
• Op/neer bediening
• Ruimtebediening voor temperatuur en verlichting  
 mogelijk i.c.m. een 435 BACnet Gateway 
• Batterijloos - EnOcean RF technologie
• Schakelmateriaal van verschillende merken, o.a.  
 Busch-Jaeger en Jung, op aanvraag
• Er kunnen maximaal 20 schakelaars aangesloten  
 worden op een Gateway (434)

OMSCHRIJVING
De draadloze 18xx EnOcean schakelaars kunnen in 
combinatie met de 434 Gateway toegepast worden in 
een Helvar DALI systeem. Door middel van de Helvar 
Designer en Toolbox software zijn de schakelaars 
volledig te programmeren.
De 18xx schakelaars kunnen eenvoudig op ieder 
oppervlak gemonteerd worden door bijgeleverde 
plakstrips. 

18XX ENOCEAN BEDIENING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Integreert draad- en batterijloze EnOcean   
 schakelaars in het DALI netwerk
• Eenvoudige installatie
• De Gateway wordt gevoed door het DALI netwerk
• Een Gateway is geschikt voor 20 EnOcean   
 schakelaars (18x)

En
O

ce
an

OMSCHRIJVING
De 434 EnOcean Gateway is de ontvanger van de 
batterijloze EnOcean schakelaars. De Gateway 
kan draadloos verbinding maken met maximaal 20 
schakelaars. 
De 434 kan aan het plafond of aan de wand 
gemonteerd worden en hoeft alleen aangesloten te 
worden op de DALI-lijn.

434 ENOCEAN GATEWAY

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel Voedingskabel

0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 20 mA

Frequentie 868 MHz

Ondersteund profiel EnOcean EEP F6-02-xx,
F6-04-xx (PTM210/215 
normal mode)

Bereik schakelaars 30 m (vrije ruimte)

Max. aantal schakelaars 
per Gateway

20

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 75 g

IP-waarde IP30

Kleur Wit RAL 9002

Aantal DALI adressen 1 (+1-20)

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding Signaal stroom wordt 

opgewekt door het indrukken 
van een knop

Frequentie 868 MHz ISM band

Bereik schakelaars 30 m (vrije ruimte)

Max. aantal schakelaars 
per Gateway

20

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 150 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

AANSLUITINGEN

AFMETINGEN

Bestelnummer: 434

Ø 110 mm

73 mm

58 mm

16

7

86 (61) mm 15 mm
6 

(6
1)

 m
m

8

AFMETINGEN

BESTELNUMMERS

Soort Kleur Bestelnr.

Enkel: aan/uit Wit 183W

Enkel: aan/uit Zwart 183B

Enkel: op/neer Wit 183WX

Enkel: op/neer Zwart 183BX

Dubbel: aan/uit + aan/uit Wit 184W

Dubbel: aan/uit + aan/uit Zwart 184B

Dubbel: aan/uit + op/neer Wit 184WX

Dubbel: aan/uit + op/neer Zwart 184BX

Soort Kleur Bestelnr.

Verlichting + temp. Wit ASJR06W

Verlichting + temp. Aluminium ASJR06AL

Verlichting + temp. Antraciet ASJR06AN

Verlichting + temp. 
+ op/neer (dubbel 
frame)

Wit ASJR06ES4C

Soort Kleur Bestelnr.

Enkel: aan/uit Wit G183W

Enkel: aan/uit Zwart G183B

Enkel: op/neer Wit G183WX

Enkel: op/neer Zwart G183BX

Dubbel: aan/uit + aan/uit Wit G184W

Dubbel: aan/uit + aan/uit Zwart G184B

Dubbel: aan/uit + op/neer Wit G184WX

Dubbel: aan/uit + op/neer Zwart G184BX

MINI

RUIMTE-
BEDIENING

GIRA



Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd58 59

PANELEN - BESTELNUMMERS

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Verschillende combinaties en aanpasbare versies  
 leverbaar
• Helderheid van de LED's zijn programmeerbaar
• Vereist een speciale inbouwdoos: UK back box
• Optioneel: verschillende afbeeldingen en tekst op  
 de knoppen

OMSCHRIJVING
De 16xxx serie is een reeks bedieningspanelen 
voor het bedienen van verlichting en zonwering. 
De knoppen hebben LED’s die de geselecteerde 
scene weergeven. De panelen hebben een infrarood 
ontvanger voor een afstandbediening. 

16XXX BEDIENINGSPANELEN
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MODULES - BESTELNUMMERS

FRAMES - BESTELNUMMERS

13X/23X BEDIENINGSPANELEN

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 2.5 mm2

Aanbevolen: 1.0 mm2 - 1.5 mm2

Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 10 mA

IR frequentie 36 kHz

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 41 g (module)

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 2.5 mm2

Aanbevolen: 1.0 mm2 - 1.5 mm2

Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 10 mA

IR frequentie 36 kHz

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 150 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Keuze uit witte of zwarte module/frame
• Signaal LED voor terugkoppeling
• Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
• Past in standaard UK en DIN inbouwdozen
• Dubbele uitvoering kan met 3 modules   
 uitgevoerd worden (let op: gebruik bij een   
 dubbele uitvoering een duo inbouwdoos)
• Compleet product = module (13xx) + frame (23xx)
• Optioneel: graveren van tekst en symbolen naast  
 de knoppen (meerprijs)

OMSCHRIJVING
De 13x panelen zijn bedieningspanelen voor de 
bediening van verlichting en zonwering in een DALI 
systeem. Elke drukknop heeft een terugkoppeling 
door middel van een signaal LED naast de toets. De 
panelen hebben een infrarood ontvanger voor een 
afstandbediening. 
De 13x bedieningspanelen kunnen niet gecombineerd 
worden met een WCD onder een dubbel raam.

131W

134W

136W

132W

135W

137W

131B

134B

136B

132B

135B

137B
Wit kunststof

230S/230D

S=enkel frame   D=dubbel frame

W=wit  B=zwart

Geborsteld RVS
232S/232D

Wit metaal
234S/234D

Zwart kunststof
235S/235D

AANSLUITINGEN AANSLUITINGEN

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

161xx: aan/uit 164xx: 4 scenes 
+ uit

166xx: 7 scenes + 
uit + op/neer

169xx: 9 scenes 
+ uit

165xx: 4 scenes + 
uit + op/neer

FRAMES - BESTELNUMMERS
16xAB: Antiek brons
16xBN: Zwart nikkel
16xMS: Gespiegeld RVS
16xPB: Gepolijst messing
16xPN: Gepolijst nikkel
16xSS: RVS
16xWH: Wit

AFMETINGEN

AFMETINGEN

86 mm (146 mm)

231x, 232x, 234x 230x, 235x

6 
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88 mm (160 mm)

88
 m

m 86 (61) mm 15 mm

6 
(6
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m
8
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• Werkt out-of-box en in een lichtmanagementsysteem
• Verborgen 'schoonmaak' knop
• Leverbaar in 3 versies:

 à 191xx: scenes + dimmen
 à 192xx: scenes + dimmen + Tunable White
 à 193xx: scenes + dimmen + RGB (x-y)

• Leverbaar in 2 soorten materiaal:
 à 19xGx: glas
 à 19xPx: kunststof

• Past in UK, DIN en vergelijkbare inbouwdozen
• ILLUSTRIS CUSTOM - optioneel volledig   
 gepersonaliseerde touchpanelen tegen meerprijs
• Designer versie 5.3.0 of later (5.4.3 voor CUSTOM)
• Toolbox versie 2.3.7 of later (CUSTOM niet ondersteund)

BESTELNUMMERS

OMSCHRIJVING
ILLUSTRIS is een reeks touchpanelen voor 
eenvoudige bediening van DALI (Type 8) armaturen. 
De touchpanelen kunnen draadloos verbonden 
worden door middel van Bluetooth® Smart™ en 
bediend worden met de Helvar SceneSet app.
De panelen bestaan uit 2 delen, de voorkant en 
achterkant, die los besteld moeten worden.

19XXX & 290X ILLUSTRIS BEDIENINGSPANELEN
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Omschrijving Functies Materiaal Kleur Bestelnr.

Front: scenes + dimmen 4 scene’s, uit/last scene en dimmen Glas Zwart 191GB

Front: scenes + dimmen 4 scene’s, uit/last scene en dimmen Glas Wit 191GW

Front: scenes + dimmen 4 scene’s, uit/last scene en dimmen Kunststof Zwart 191PB

Front: scenes + dimmen 4 scene’s, uit/last scene en dimmen Kunststof Wit 191PW

Front: scenes + dimmen + TW 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en TW Glas Zwart 192GB

Front: scenes + dimmen + TW 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en TW Glas Wit 192GW

Front: scenes + dimmen + TW 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en TW Kunststof Zwart 192PB

Front: scenes + dimmen + TW 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en TW Kunststof Wit 192PW

Front: scenes + dimmen + RGB 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en RGB Glas Zwart 193GB

Front: scenes + dimmen + RGB 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en RGB Glas Wit 193GW

Front: scenes + dimmen + RGB 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en RGB Kunststof Zwart 193PB

Front: scenes + dimmen + RGB 4 scene’s, uit/last scene, dimmen en RGB Kunststof Wit 193PW

Back: DALI interface Aan/uit en Bluetooth® Kunststof Zwart 290B

Back: DALI interface Aan/uit en Bluetooth® Kunststof Wit 290W

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

DALI voeding input 13 V tot 22.5 V

DALI verbruik 25 mA

Draadloze verbinding Bluetooth® Smart™

Omgevingstemperatuur 0°C tot 50°C

Gewicht 19xGx: 150 g
19xPx: 90 g
290x: 50 g

Afmetingen 19xGx: 92 x 92 mm
19xPx: 89 x 89 mm
290x: 89 x 89 mm

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

KIES EEN LAY-OUT

KIES HET MATERIAAL

KIES EEN KLEUR

ZET LABELS OP DE BUTTONS - EN KLAAR!

Vergaderen

Presenteren

Ontspannen

Schoonmaken

Alles uit

KunststofGlas

HET PROCES

1

2

3

4
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AANSLUITINGEN AANSLUITINGEN
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TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding 24 VDC (18-32 VDC)

Energieverbruik 0.25 A max. op 24 VDC

Omgevingstemperatuur  0°C tot 50°C

Afmetingen 147 x 107 x 34 mm

Afmetingen inbouwdoos 135.5 x 95.5 x 50 mm

Zaagmaat 136 x 96 mm

Gewicht 0.4 kg

IP-waarde IP66 front

Aantal DALI adressen 0

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding 24 VDC (18-32 VDC)

Energieverbruik 0.3 A max. op 24 VDC

Omgevingstemperatuur  0°C tot 50°C

Afmetingen 187 x 147 x 34 mm

Afmetingen inbouwdoos 175.5 x 135.5 x 50 mm

Zaagmaat 176 x 136 mm

Gewicht 0.6 kg

IP-waarde IP66 front

Aantal DALI adressen 0

AFMETINGEN in mm AFMETINGEN in mm

ZAAGMAAT in mm

ZAAGMAAT in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 7" TFT scherm
• Ethernet poort
• USB poort

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 4.3" TFT scherm
• Ethernet poort
• USB poort

OMSCHRIJVING
7" touchscreen voor het bedienen van het licht-
regelsysteem. De software maakt het touchscreen 
alleen toepasbaar in combinatie met een Helvar 
netwerksysteem. Het touchscreen wordt geleverd 
met een inbouwdoos.

Bestelnummer: TS7CBestelnummer: TS4C

OMSCHRIJVING
4" touchscreen voor het bedienen van het licht-
regelsysteem. De software maakt het touchscreen 
alleen toepasbaar in combinatie met een Helvar 
netwerksysteem. Het touchscreen wordt geleverd 
met een inbouwdoos.

7" TOUCHSCREEN4" TOUCHSCREEN

+ -
+ -
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AANSLUITINGEN
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ST7-X SCENETOUCH

AFMETINGEN TOUCHSCREEN in mm

AFMETINGEN INBOUWDOOS in mm

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding 9 - 24 VDC

Energieverbruik 6 W

Schermresolutie 1024 x 600

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Afmetingen 181.5 x 121.5 x 25.8 mm

Gewicht 350 g

IP-waarde IP40

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Updates via de cloud
• Er zijn standaard layouts beschikbaar maar de  
 layout kan ook volledig gepersonaliseerd worden
• Het toucschreen kan ingebouwd worden in   
 vaste muren en gipsplaten met de meegeleverde  
 metalen inbouwdoos
• Ethernet en WiFi
• Verkrijgbaar in wit en zwart

OMSCHRIJVING
De Helvar SceneTouch7 is een 7" touchscreen voor 
de bediening van verlichting. Het touchscreen is 
ontworpen om toegepast te worden in een Helvar 
router systeem en kan verbonden worden met het 
systeem via Ethernet.
De interface is eenvoudig en intuïtief en de layout 
kan voor iedere toepassing aangepast worden.

Bestelnummer zwart: ST7-B
Bestelnummer wit: ST7-W

90
.8Ethernet 

to lighting 
router system

DC IN 
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181.5 25.8

13.8
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115
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AFMETINGEN in mmTECHNISCHE GEGEVENS
Voeding 90-264 VAC, 50-60 Hz

Energieverbruik 12 V@2 A

Omgevingstemperatuur -15°C tot 55°C

Afmetingen 233 x 175 x 50 mm

Afmetingen inbouwdoos 216 x 173 x 56.85 mm

Zaagmaat 219 x 176 mm

Gewicht 2.44 kg

IP-waarde IP64 front

Aantal DALI adressen 0

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 8.4" LCD
• WIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Bluetooth v4.0
• 2 x 2 W speakers
• 2 Ethernet poorten

8" TOUCHSCREEN

OMSCHRIJVING
8" touchscreen voor het bedienen van het licht-
regelsysteem. Het touchscreen wordt geleverd met 
een Windows® besturingssysteem. 
Er zijn zowel op- als inbouwkits verkrijgbaar.

touchscreen: TS8
inbouwdoos: TS8-INB
muurmontage: TS8-MM
tafelsteun: TS8-TS

Bestelnummers:
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TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding 96W; 90~264 VAC

Energieverbruik 12 V@6 A

Omgevingstemperatuur -20°C tot 50°C

Afmetingen 528 x 336 x 68 mm

Zaagmaat 502 x 303 mm

Gewicht 8.27 kg

IP-waarde IP64 front

Aantal DALI adressen 0

AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 21.5" LCD
• WIFI, 802.11b/g/n
• 2 x 3 W speakers
• 2 Ethernet poorten

21" TOUCHSCREEN

OMSCHRIJVING
21" touchscreen voor het bedienen van het licht-
regelsysteem. Het touchscreen wordt geleverd met 
een Windows® besturingssysteem.
Er zijn opbouw en paneelmontage benodigdheden 
verkrijgbaar.

touchscreen: TS21
paneelmontage: TS21-PM
muurmontage: TS21-MM
tafelsteun: TS21-TS

Bestelnummers:

AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Kabel inputs Tot 4 mm2 harde kern en 2.5 
mm2 flex. kern. Max. kabel-
lengte: 50 m 

DALI verbruik 10 mA

Potentiaal vrij: beveiligde 
overbelasting

± 35 V

Potentiaal vrij: kortsluit-
stroom

0.5 mA max.

Analoog: 
ingangsspanning

0-10 V

Analoog: overspannings-
beveiliging

± 15 V

Analoog: ingang impe-
dantie

7.5 kΩ

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 110 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Status LED
• Kan gebruikt worden met puls- en    
 maakcontacten
• Kan gebruikt worden in combinatie met 0-10 V  
 devices
• 8 potentiaalvrije ingangen
• 4 ingangen te configureren naar 0-10 V

Bestelnummer: 942

OMSCHRIJVING
De 942 inputunit is een interface om bediening met 
pulsdrukkers, drukknoppen, sensoren, tijdklokken 
of andere devices in het DALI netwerk mogelijk te 
maken. De 8 ingangen zijn te gebruiken met puls- of 
maakcontacten. 4 ingangen kunnen geconfigureerd 
worden als een 0-10 volt analoge ingang.

942 INPUTUNIT POTENTIAALVRIJ/0-10 V

942

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

0-10V

max.50m

max.50m

COM

COM

0V-10V

0V

0V

10V

1 2 3 4

1 2 3 4

5 76 8

(SC) aansluiting moet met aarde verbonden worden voor een 
goede werking

70 mm 58 mm
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

DALI verbruik 10 mA + sensor voeding mA 
< 25 mA max.

Sensor voeding 12 V @ 15 mA max. (niet 
geïsoleerd)

Beveiliging overbelasting ± 7 V

Kortsluitstroom 1 mA max.

Herstel tijd 50 ms

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

IP-waarde IP20

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Levert 12VDC (maximaal 15 mA) voeding   
 voor de sensor
• Kan ingebouwd worden in een sensor
• Input voor normally closed (NC) contact t.b.v.   
 alarm
• Kabels zijn niet verlengbaar

Bestelnummer: 441

OMSCHRIJVING
Met een 441 interface kan een standaard aanwezig-
heidssensor in het DALI systeem aangesloten 
worden. De input unit heeft een normally closed 
contact. Het component is door de kleine afmetingen 
eventueel in te bouwen in een bewegingssensor.

441 AANWEZIGHEIDSDETECTIE INTERFACE

Input t.b.v. alarm (NC)

Ongebruikt
Sensor voeding

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

0V
+12V

0V

DA+
DA-

170 mm30 mm
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Dimmen met een standaard pulsdrukker 
• Kan gebruikt worden met puls- of    
 maakcontacten
• Kabels zijn niet verlengbaar

Bestelnummer: 444

OMSCHRIJVING
De 444 mini inputunit is een volledige DALI 
compatible interface. Ontworpen om bediening 
met standaard pulsdrukkers, drukknoppen, 
sensoren, tijdklokken etc. in het DALI systeem 
mogelijk te maken. De mini inputunit past in een 
standaard inbouwdoos bij gebruik van standaard 
schakelmateriaal.

444 MINI INPUTUNIT

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Kabel lengte 170 mm. Niet verlengbaar

DALI verbruik 10 mA

Beveiliging overbelasting ± 7 V

Kortsluitstroom 0.5 mA max.

Herstel tijd 50 ms

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 10 g

IP-waarde IP20

Aantal DALI adressen 1

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

4
3

C

D
D

IP1

COM

IP2

IP3

IP4

170 mm30 mm

m
 m02

m
 m01

50 mm
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• 4 ingangen
• 4 LED indicatie uitgangen
• Wordt gevoed vanuit de DALI-lijn

Bestelnummer: 445

OMSCHRIJVING
Mini inputunit met LED terugkoppeling voor 
integratie met standaard schakelmateriaal. Geschikt 
voor de omzetting van een schakel- of pulscontact 
naar een DALI signaal. De input module bied 4 
ingangen voor gebruik met potentiaalvrije contacten, 
en 4 uitgangen voor LED indicatie. 

445 MINI INPUTUNIT MET LED TERUGKOPPELING

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Max. kabel lengte Schakel input: 0.5 m
LED-driver output: 0.5 m
DALI: 300 m

DALI verbruik 15 mA

Beveiliging overbelasting ± 7 V

Kortsluitstroom 0.5 mA max.

Herstel tijd 50 ms

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

IP-waarde IP00

Aantal DALI adressen 1
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2

Flex. kern: tot 2.5 mm2

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voedingsspanning 220 VAC-240 VAC, 50-60Hz

DALI verbruik 2 mA

Externe zekering 6 A

Max. belasting per kanaal 550 W

Standby vermogen 1.3 W

Max. verliezen 5.6 W

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 5U, 88 mm

Gewicht 300 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 2

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Programmeerbare looptijd
• Status LED
• 'Break before make' functie om motor te   
 beschermen
• Geïsoleerd relais, normally open en potentiaal  
 vrij

Bestelnummer: 490

OMSCHRIJVING
2-kanaals motorsturing voor zon- en lichtwering. 
De 490 heeft 2 onafhankelijk te sturen kanalen voor 
het omkeren van de looprichting van de motor. De 
looptijd is programmeerbaar.

490 MOTORSTURING 2-KANAALS

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

88 mm 58 mm
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AFMETINGEN in mmTECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Relais Flex. kern: 0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde kern: 0.5 mm2 - 2.5 mm2

Max. relais vermogen 16 A

DALI verbruik 2 mA

Isolatie 4 kV

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 52 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Geïsoleerd relais, normally open
• Compact formaat
• Potentiaalvrij

Bestelnummer: 492

OMSCHRIJVING
Krachtig 16A DALI schakelrelais. Ontworpen voor 
het aansturen van niet dimbare belastingen. De 
relaisunit kan decentraal geplaatst worden boven 
het plafond. Compleet met trekontlasting.

492 RELAISUNIT 1-KANAALS

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L
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16 A, max.
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AFMETINGEN in mmTECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Relais kabels 0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voltage 60 VAC/VDC

Max. relais vermogen 0.5 A

Min. relais vermogen 0.1 mA

DALI verbruik 10 mA

Isolatie 4 kV

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 38 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Voeding vanuit de DALI lijn
• Potentiaalvrij
• Normally open

Bestelnummer: 493

OMSCHRIJVING
Enkelkanaals DALI signalering interface relais. 
Ontworpen om signalen aan gebouwbeheersystemen 
of alarmsystemen door te geven. Het relais mag niet 
worden gebruikt om netspanningen te schakelen. 
Compleet met trekontlasting.   

493 RELAISUNIT 1-KANAALS SIGNALERING INTERFACE

SSR
60 VAC

493 Signal Relay Unit

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Handmatige overbrugging per relais
• Status LED
• Geïsoleerde relais, normally open en    
 potentiaalvrij

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 220-240 VAC, 50-60 Hz

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voeding/relais kabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Relais vermogen 10 A Ohms
8 A gloeilamp
5 A inductief

DALI verbruik 2 mA

Isolatie 4 kV

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 5U, 88 mm

Gewicht 300 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 4

Bestelnummer: 494

OMSCHRIJVING
4-kanaals DALI relaisunit, ontworpen voor het 
aansturen van niet dimbare belastingen. De 
relaisunit is een DIN-rail component met 4 
individueel programmeerbare relais. De 494 relais is 
normally open, potentiaal vrij en kan tot 10 A Ohmse 
belasting schakelen per kanaal.

494 RELAISUNIT 4-KANAALS
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DA+
DA-
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AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal) 

85-264 VAC (absolute) 
45-65 Hz

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Voeding/relais kabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Energieverbruik 2.6 W (1.1 W standby)

Afzekering stuurstroom Max. 6 A MCB. De voeding 
moet beveiligd zijn

Max. relais vermogen 
per kanaal

16 A Ohms

DALI verbruik 2 mA

Isolatie Tussen iedere connector, niet 
tussen SDIM 0 V en 0VR 0V

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9 U, 160 mm

Gewicht 400 g

IP-waarde IP30 (IP00 bij connectors)

Aantal DALI adressen 2, 4 of 8

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Hoge inschakelstroom relais
• Overbruggingsingang voor externe pulsen
• DALI, DMX en SDIM ingang
• LED display met drukknoppen
• Kan werken als:

 à 8 individuele kanalen (8 DALI adressen)
 à 4  x 2 kanalen (4 DALI adressen)
 à 2 x 4 kanalen (2 DALI adressen)

Bestelnummer: 498

OMSCHRIJVING
8-kanaals DALI relaisunit, met ‘hoge inschakel-
stroom’ relais voor het aansturen van niet dimbare 
belastingen. De relaisunit is een DIN-rail component 
met 8 individueel programmeerbare relais. De relais 
zijn normally open, potentiaalvrij en kunnen tot 16A 
Ohmse belasting schakelen.

498 RELAISUNIT 8-KANAALS, 16 A
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DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-
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SDIM/DMX OVERRIDE

1 2 3 4

5 6 7 8
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Impuls-, enkelpolig- en bistabiel relais met   
 handmatige bediening
• Handmatige overbrugging per kanaal
• LED display met drukknoppen
• Verdeeld inschakelen, 100ms vertraging per relais
• Kan werken als:

 à 8 individuele kanalen (8 DALI adressen)
 à 4  x 2 kanalen (4 DALI adressen)
 à 2 x 4 kanalen (2 DALI adressen)

Bestelnummer: 499

OMSCHRIJVING
8-kanaals DALI relaisunit, ondersteunt ‘hoge 
inschakelstroom’ vermogens tot 20 A per kanaal. 
De relaisunit is een DIN-rail component met 
8 individueel programmeerbare relais. De 499 
is ontworpen voor installaties die veel stroom 
gebruiken en kan hoge inschakelpieken aan tijdens 
het inschakelen van de verlichting.

499 IMPULS RELAISUNIT 8-KANAALS, 20 A

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 85-264 VAC, 45-65 Hz

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Voeding/relais kabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Energieverbruik 0.3 W

Afzekering stuurstroom Max. 6 A MCB. De voeding 
moet beveiligd zijn

Max. relais vermogen 
per kanaal

20 A Ohms

DALI verbruik 2 mA

Isolatie Tussen iedere connector, niet 
tussen SDIM 0 V en 0VR 0V

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9 U, 160 mm

Gewicht 400 g

IP-waarde IP20 (IP00 bij connectors)

Aantal DALI adressen 2, 4 of 8
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AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 85-264 VAC, 45-65 Hz

DALI-kabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Min. belasting 5 W

Max. belasting 1000W / 4.4 A (4.4 A x 230 V = 
1000 W)

Max. belasting LED Vervangbaar vermogen

Externe zekering 6 A MCB

Warmteafgifte 7 W met max. belasting 
(resistive)

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 4 U, 70 mm

Gewicht 180 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Schommelende input voltage wordt gecom-  
 penseerd om een stabiele uitgaande voltage te  
 realiseren
• Handmatige keuze tussen fase aansnijding en  
 fase afsnijding
• Schakelaar voor handmatige groep selectie
• Overspannings- en temperatuurbeveiliging

Bestelnummer: 452

OMSCHRIJVING
1-kanaals universele dimmer geschikt voor fase 
aan- of afsnijding. De 452 dimmer heeft een 
maximale belasting van 1000 W op 230 V.
De dimmer heeft out-of-box functionaliteit en werkt 
zonder programmering met een standaard Helvar 
bedieningspaneel.

452 DIMMER 1-KANAALS, 1X1000 W

N
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DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

Mode selectie
fase aan- of afsnijding

Groep selectie

70 mm 58 mm
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Geschikt voor capacitieve en Ohmse belastingen
• Voltage en frequentie compensatie
• LED display + knoppen voor handmatige bediening
• Aansluiting voor overbruggingscontact met   
 extern input signaal
• Overspannings- en temperatuurbeveiliging
• Bij inschakelen terug naar laatste stand
• Geschikt voor dimmen van retrofit LED

Bestelnummer: 454

OMSCHRIJVING
4-kanaals dimmer, fase aan- of afsnijding. Geschikt 
voor capacitieve en Ohmse belastingen maar 
ook geschikt voor verlichting met elektronische 
transformatoren. De dimmer is DIN-rail montage en 
kan per kanaal 500 W sturen.

454 DIMMER 4-KANAALS, 4X500 W

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)

85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

DALI-kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Min. belasting 5 W

Max. belasting 500 W / 2.2 A (2.2 A x 230 V = 
500 W)
4 outputs (4 x 500 W = 2 kW)

Max. belasting LED Vervangbaar vermogen

Externe zekering 10 A MCB Type C max. De exter-
ne voeding moet beveiligd zijn

Warmteafgifte 11 W met max. belasting 
(resistive)

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9 U, 160 mm

Gewicht 250 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 4

58 mm
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Schommelende input voltage wordt gecom-  
 penseerd om een stabiele uitgaande voltage te  
 realiseren
• Bij inschakelen terug naar laatste stand
• Overspannings- en temperatuurbeveiliging
• Status LED

Bestelnummer: 455

OMSCHRIJVING
1 kanaals thyristor dimmer voor fase aansnijding. 
De dimmer is een DIN-rail montage component en 
heeft een maximale belasting van 500 W. 
De dimmer heeft out-of-box functionaliteit en werkt 
zonder programmering met een standaard Helvar 
bedieningspaneel.

455 DIMMER 1-KANAALS, 1X500 W

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 220-264 VAC, 50-60 Hz

DALI-kabel 0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Min. belasting 25 W

Max. belasting 500 W / 2.2 A (2.2 A x 230 V = 
500 W)

Max. belasting LED Vervangbaar vermogen

Externe zekering 4 A MCB

Warmteafgifte 3.5 W met max. belasting 
(resistive)

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 2 U, 35 mm

Gewicht 110 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

455
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DA+
DA-
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AFMETINGEN in mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Kan maximaal 15 ballasten/drivers via 1-10 V    
  aansturen. Er moet een externe contactor   
 gebruikt worden om het aantal te verhogen.
• Schakelaar voor handmatige groep selectie
• Status LED

Bestelnummer: 472

OMSCHRIJVING
De 472 converter maakt het mogelijk om DALI 
naar 1-10 V te converteren voor het aansturen van 
elektronische VSA’s/LED-drivers. Schakelt maximaal 
15 armaturen. Het analoge 1-10 V signaal kan tot 50 
elektronische VSA’s dimmen. 

472 CONVERTER DALI NAAR 1-10 V

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 85-264 VAC, 48-62 Hz

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2

Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

DSI/1-10 V kabel Tot 2.5 mm2

Voedingsuitgang 10 A resistive, switched live

Belasting 15 x VSA/driver

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 4 U, 70 mm

Gewicht 140 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1
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Groep selectie

70 mm 58 mm
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Hoge inschakelstroom relais
• Aansluiting voor overbruggingscontact voor   
 externe signalen
• LED display en drukknoppen
• Meerdere output configuraties mogelijk:

 à 0-10 V source   10 mA
 à 1-10 V sink    100 mA
 à DALI-broadcast/PWM source 100 mA

OMSCHRIJVING
4-kanaals DALI naar 0/1-10V, PWM en DALI-
broadcast controller, geschikt voor het aansturen 
van elektronische VSA’s en LED-drivers. 
Uitgevoerd met een 16 A ‘hoge inschakelstroom’ 
relais per kanaal voor het verwerken van korte, 
hoge piekstromen tijdens het inschakelen van de 
belasting. De uitgangen kunnen onafhankelijk of 
gecombineerd geconfigureerd worden.

Bestelnummer: 474

474 CONTROLLER DALI NAAR 0/1-10 V, DALI BROADCAST

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 85-264 VAC, 45-65 Hz

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Voeding/relais/output 
kabel

Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Energieverbruik 2.4 W tot 11 W (max. belast)

Externe zekering Voeding: 6 A MCB max.
Relais: 16 A MCB Type C max.

Output 50 x 1-10 V/DSI/PWM/DALI 
VSA's

Max. relais vermogen 
per contact

16 A Ohms

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9 U, 160 mm

Gewicht 280 g

IP-waarde IP30 (IP00 bij connectors)

Aantal DALI adressen 4/8 (afhankelijk van 
configuratie relais)
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TOEPASSING 478 DALI-BROADCAST CONTROLLER

Ook met DALI voeding / 
Helvar routers te gebruiken

8-KANAALS DALI-BROADCAST CONTROLLER
De 478 controller maakt het mogelijk om 8 groepen van 64 componenten per groep aan te sturen. De 478 
controller kan in een Helvar netwerksysteem toegepast worden en gekoppeld worden aan een Helvar 905, 910 en 
920 router. De controller is te programmeren met de Helvar Designer software en Toolbox software.
Het unieke van de 478 controller is dat hij ook stand-alone gebruikt kan worden. De controller kan rechtstreeks 
van spanning worden voorzien. De verlichting kan dan geprogrammeerd worden door middel van de toetsen op 
de 478. Elk kanaal kan individueel aangestuurd en geprogrammeerd worden.
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AFMETINGEN

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Functioneert autonoom met DALI broadcast   
 functionaliteit
• Geïntegreerde DALI voeding, ondersteunt tot   
 8 x 64 DALI componenten (512 DALI apparaten,  
 2 mA per driver/ballast)
• Lamp fout rapportage per uitgang
• DALI of DMX stuuringang
• Mogelijkheid voor sensor op DALI lijn

Bestelnummer: 478

OMSCHRIJVING
8-kanaals DALI controller, geschikt voor het 
regelen/dimmen van DALI LED-drivers en 
voorschakelapparaten. De uitgangen kunnen 
onafhankelijk of gecombineerd geconfigureerd 
worden.
Per uitgang kunnen er maximaal 64 adressen 
aangestuurd worden (maximaal 128 mA per uitgang). 
De broadcast functionaliteit kan gecombineerd 
worden met bewegingssensoren en noodverlichting.

478 CONTROLLER 8-KANAALS DALI BROADCAST

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)

85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm2 - 2.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

Voedingskabel Harde kern: tot 4 mm2
Flex. kern: tot 2.5 mm2

Externe zekering 6 A max. De externe voeding 
moet beveiligd zijn

Max. verliezen 7 W

Output 8 DALI broadcast adressen

Max. vermogen per 
output

128 mA (tot 64 componenten, 
afhankelijk van DALI verbruik)

DALI verbruik 2 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 9 U, 160 mm

Gewicht 250 g

IP-waarde IP00

Aantal DALI adressen 8

62 mm
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158 mm



Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd84 85

AANSLUITINGEN

In
te

gr
at

ie

AFMETINGEN in mmTECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm2

RS232 kabel Harde kern: 0.5 mm2 - 4 mm2
Flex. kern: 0.5 mm2 - 2.5 mm2

DALI verbruik 15 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

DIN-rail afmeting 2 U, 35 mm

Gewicht 80 g

IP-waarde IP30

Aantal DALI adressen 1

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Status LED
• Eenvoudige, bi-directionele sturing tussen RS232  
 en DALI

OMSCHRIJVING
De 503 AV-interface zorgt voor twee-weg 
communicatie tussen een RS232 apparaat en het 
Helvar systeem. De 503 is een DIN-rail component. 
Er is een volledige optische scheiding tussen DALI 
en RS232 I/O. 

Bestelnummer: 503

503 AV-INTERFACE DALI

DA+ DALI

RXRS232

TX GND

DALIDA-
DA+
DA-

35 mm 58 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 9 VDC - 40 VDC

Energieverbruik 300 mA @12 VDC
150 mA @ 24 VDC

Ethernet verbinding 1 x 10/100 Mb/s (TCP/IP)

Standaard IP-adres 10.245.0.100

Standaard submask net 255.0.0.0

Web browsers Firefox (aanbevolen), Chrome, 

Internet Explorer

Omgevingstemperatuur 0°C tot 70°C

Gewicht 330 g /410 g (ex./incl. DIN-rail clips)

Aantal DALI adressen 0

AANSLUITINGEN EN AFMETINGENBELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• BACnet/IP compatible
• Web-based interface
• Handige tool voor het vinden van Helvar   
 workgroups
• DIN-rail montage
• Alleen te gebruiken met Designer 5

Bestelnummer: 435+AMR1 PSU

OMSCHRIJVING
De BACnet Gateway biedt een eenvoudige web-
based interface voor de integratie van het Helvar 
lichtmanagementsysteem en een BACnet systeem. 
De 435 stelt de Helvar router status, groep en 
device data beschikbaar via een TCP/IP netwerk. 
Deze informatie kan gebruikt worden door 
een BACnet IP GBS client om de verlichting te 
bedienen en te monitoren.

435 BACNET GATEWAY
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HELVAR ROUTER
Groep of dali device

Groep scene

Groep direct level

Groep consumptie

Router fail

Device missing

Lamp fail

TOEPASSING

Scene trigger. afwezigheid, aanwezigheidsdetectie

Stuur direct levels verlichting

Geschat energieverbruik groep

Status controller

Load, sensor en keypad status

Status lamp fail

BACNET PUNT
Type

AV - Analogue Value (lezen/schrijven)

AO - Analogue Output (alleen schrijven)

AI - Analogue Input (alleen lezen)

BI - Binary Input (alleen lezen)

BI - Binary Input (alleen lezen)

BI - Binary Input (alleen lezen)
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TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 24 VDC/VDC 30 VA

let op: altijd via separate voe-
ding en nul niet aarden

Montage DIN-rail

Afmetingen server 162 x 110 x 61 mm
Hoogte inclusief antenne: 160 
mm

Omgevingstemperatuur -20°C tot 60°C

Gewicht 300 g

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• NiagaraAX framework
• 2 separate LAN poorten, LAN1 primair (met   
 gateway functie) en LAN2 (geen gateway functie)
• Standaard 2 RS485 poorten
• Server met visualisatie mogelijkheid
• Ondersteund communicatie met: LON, BACnet,  
 KNX-IP, Modbus, M-bus, SNMP, Z-wave en   
 oBIX 

OMSCHRIJVING
De Helvar IP-driver voor Niagara maakt het 
mogelijk om het DALI systeem van Helvar volledig 
te integreren met een gebouwbeheersysteem. 
Door middel van de Helvar IP-driver kunnen in 
installaties eenvoudige koppelingen gerealiseerd 
worden met BACnet, Modbus, LON, KNX en vele 
andere standaarden.

HELVAR IP-DRIVER

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 12 VDC - 19 VDC

LAN 1 10/100/1000 Mbps Intel I210 
GbE voor het router netwerk

LAN 2 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE.

WiFi 2 x WiFi antenne

Afmetingen 140.8 x 107.5 x 28 mm

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Gewicht 0.56 kg

IP-waarde IP20

Aantal DALI adressen 0

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Verbinding met het Helvar Cloud Platform
• Eenvoudige installatie en configuratie
• Beveiligde verbinding
• DIN-rail montage
• Wordt geleverd incl. 12 VDC DIN-rail voeding
• Te gebruiken i.c.m. Designer 5.4.3 of later

OMSCHRIJVING
De Helvar Cloud Gateway is een klein formaat 
computer met toonaangevende prestaties en 
beveiliging. De HCG uploadt data van het Helvar 
lichtmanagementsysteem naar het Helvar Cloud 
Platform via Ethernet of WiFi. Geautoriseerde 
gebruikers kunnen de data uitlezen via de web-
based interface of via een REST API.

HCG HELVAR CLOUD GATEWAY

140.8

10
7.

5

28

AANSLUITINGEN

AFMETINGEN

WiFi antenne connectors

Niet gebruikt

Niet gebruikt

Niet gebruikt

2 × HDMI-out LAN 2 voor router netwerk

LAN 1 voor internet (DHCP)

4 × USB 3.0

Power knop met LED

Niet gebruikt

Niet gebruikt

DC input

Voorkant

Achterkant

Rechts

Links
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OMSCHRIJVING
Testkast om de DALI lijn te testen voor aanvang 
van de programmering. Door het aansluiten van de 
testkast op de lijn is de werking van de aangesloten 
armaturen te testen. Dit versnelt de programmering.

TK01 DALI TESTKAST

Bestelnummer: TK01

TECHNISCHE GEGEVENS
DALI-kabel 2-aderige voedingskabel

0.5 mm2 - 1.5 mm2
Harde- of flex. kern

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolute)
45-65 Hz

DALI-voeding 250 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Aantal DALI adressen 1

DA+

DA-

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

23
0V

D
A

LI

AANSLUITSCHEMAAFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 100-240 V, 50-60 Hz

Verbruik 65 W

Gewicht 2130 g

Afmetingen 200 x 39.5 x 165 mm

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Inloggen op afstand in het Helvar licht-  
 managementsysteem
• Monitoring van (nood)verlichting
• 2 Ethernet LAN poorten

Bestelnummer: 10000

SERVICE PC

OMSCHRIJVING
De Service PC wordt gebruikt voor het op afstand 
inloggen in het Helvar systeem, het monitoren 
van het lichtmanagementsysteem en voor 
noodverlichting monitoring software E-Monitor.
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AFMETINGEN in mm
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TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding (batterij) 2 x IEC, LR03/AAA

1.5 V

Bereik 5 m

IR frequentie 36 kHz

Afmetingen 40 x 145 x 15

Gewicht 50 g

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Aan-/uitschakelen
• Dimmen of op/neer
• 4 scenes
• Wandhouder leverbaar
• Voor gebruik in combinatie met:

 à Bedieningspanelen (13x en 16xxx)
 à Sensoren (311, 312 en 315)

OMSCHRIJVING
Infrarood afstandsbediening voor het aan-/
uitschakelen en dimmen van de verlichting. Keuze 
uit 4 scenes. De afstandsbediening kan ook gebruikt 
worden voor bediening van zonwering.

303 AFSTANDSBEDIENING INFRAROOD

Bestelnummer afstandsbediening: 303V2
Bestelnummer wandhouder: WH303V2

AFMETINGEN inbouw (SF-PIR-SW-01)

AFMETINGEN opbouw (SS-PIR-SW-01)
DETECTIEBEREIK

AANSLUITINGEN enkele sensor

AANSLUITINGEN meerdere sensoren
TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 230 VAC, 50 Hz

Voedingskabel 0.5 mm2 - 2.5 mm2
Harde- of flex. kern

Schakelvermogen 6 A Ohms, 4 A Gloeilamp
3 A VSA/LED-driver
1 A inductief

Externe zekering 6 A max. MCB of fuse

Lichtbereik 10-1000 lx

Instelbare tijd 10 s tot 40 min

Omgevingstemperatuur 10°C tot 35°C

Gewicht 102 g

IP-waarde IP20

Zaagmaat inbouw 50 mm

Kleur Mat wit RAL 9003

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Eenvoudig selecteerbare aan-/afwezigheid
• Out-of-box functionaliteit
• Zorgt voor energiebesparing op plaatsen waar  
 geen DALI is toegepast
• Handmatige bediening d.m.v. pulsdrukker
• Optioneel: 1 meter aansluitsnoer met splitter (p. 29)

Bestelnummer inbouw: SF-PIR-SW-01
Bestelnummer opbouw: SS-PIR-SW-01

OMSCHRIJVING
Met de inbouw PIR schakelsensor kan eenvoudig 
gekozen worden voor aan-/afwezigheidsdetectie om 
zowel verlichting als andere zaken te schakelen. 
De lichtgevoeligheid van de sensor en de tijd-
instellingen zijn door middel van draaischakelaars 
aan te passen. De SF-PIR-SW-01 sensor is 
voor inbouwmontage, de SS-PIR-SW-01 voor 
opbouwmontage.

PIR SCHAKELSENSOREN
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LED DRIVERS LED MODULES

Helvar is al 97 jaar expert in het ontwerpen van elektronica en software. De LED componenten zijn volledig gebaseerd 
op wensen van onze klanten en het bewijs van een klantgerichte filosofie op het gebied van productontwikkeling.

De lineaire LED modules van Helvar zijn leverbaar in verschillende series, waarbij de lichtopbrengst het grootste 
verschil is. De keuze voor een bepaalde serie is afhankelijk van de toepassing.

De LX-serie heeft de grootste lichtopbrengst per LED module; tot wel 5950 lm (LX 560mm module van 
5000K op 600 mA). Deze LED modules kunnen de hoogste efficiëntie behalen van 179 lm/W.

De LS-serie is onze meest gebruikte LED module en heeft hoge prestaties met een lichtopbrengst tot wel 3240 
lm (LS 560mm module van 4000K op 450 mA). Naast de topkwaliteit is de efficiëntie met 163 lm/W uitstekend.

De LP-serie is onze instap LED module – grootse prestaties tegen een zo laag mogelijke kostprijs, tot wel 2200 
lm (LP module van 560mm en 4000K op 450 mA). De efficiëntie is met 175 lm/W vergelijkbaar met de LX-serie.

De L-IC-serie is de Tunable White serie – grootse prestaties tegen een zo laag mogelijke kostprijs, tot wel 2200 lm (LP 
module van 560mm en 4000K op 450 mA). De efficiëntie is met 175 lm/W vergelijkbaar met de LX-serie.

SE SERIES - SELV 60
Met het nieuwe SE-platform is het aanbod van Helvar SELV60 drivers verdubbeld. De drivers zijn beschikbaar 
met een plastic compacte behuizing en metalen lineaire behuizing. Voor de SE-serie zijn ook de nieuwe 
LOOP trekontlastingen beschikbaar.

HE SERIES - HOGE EFFICIËNTIE
De HE-serie is een nieuwe reeks zeer efficiënte LED drivers. De HE-serie bestaat uit 2 verschillende lineaire 
profielen, waarbij het nieuwe SLIM profiel geïntroduceerd wordt met een metalenbehuizing van 16 mm. 

AANSTURING & TUNABLE WHITE
Wij hebben een uitgebreid aanbod compacte en lineaire LED drivers:1-10V, AAN/UIT, DALI/DALI-2 
en Constant Voltage voor sfeerverlichting. Ook hebben we diverse DALI Type 8 LED drivers voor de 
aansturing van Tunable White. 

NFC
Een groot voordeel van de nieuwe SE-serie is dat de stroom instellingen van de drivers aangepast 
kunnen worden met de Helvar Driver configurator via NFC. 

LOOP TREKONTLASTING
De nieuwe SE-drivers zijn ook leverbaar met de nieuwe LOOP trekontlastingen. Dit zijn handige trek-
ontlastingen waarmee kabels van diverse diameters snel en eenvoudig geïnstaleerd kunnen worden.

LX SERIES - HOGE LICHTOPBRENGST
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G
ST LS SERIES - HOGE PRESTATIES

LP SERIES - KOSTENEFFICIËNT

L-IC SERIES - TUNABLE WHITE

3000K / 4000K / 5000K | TOT 179 LM/W

3000K / 4000K | TOT 163 LM/W

3000K / 4000K / 5000K | TOT 175 LM/W
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Zelflerend
ActiveAhead is een nieuw soort draadloos systeem. 
Programmeren is niet nodig - het leert zelf vanaf 
dag één en deelt dit met de control units in de 
omgeving. Om te voorspellen waar licht nodig is. 
Om energie, moeite en kosten te besparen.

Rechtdoorzee
Stuurkabels zijn niet nodig. ActiveAhead is 
eenvoudig te installeren en werkt automatisch 
vanaf het eerste moment.

Aanpassend
Als de bewegingspatronen in een ruimte 
veranderen, of de ruimte zelf veranderd, past 
ActiveAhead zich automatisch optimaal aan de 
nieuwe situatie aan.

Vooruitziend
ActiveAhead is ontworpen voor de 'data-driven' 
toekomst. Nieuwe services zullen prestaties 
verbeteren en ruimten comfortabeler maken.

Eén stap vooruit
ActiveAhead zet niet zomaar het licht aan als je er 
bent - het zet het licht aan voordat je er bent. Het 
verlicht letterlijk jouw route.

Flexibel
Het optionele, batterijloze bedieningspaneel is 
eenvoudig te configureren en stelt je in staat om 4 
scenes te maken. Ideaal voor vergaderruimten.

Reagerend
ActiveAhead reageert op beweging en daglicht om 
energie en geld te besparen. Het reageert zelfs op 
veranderingen in de buurt, zoals op een boom die 
bladeren krijgt.

Onvergetelijk
Als een ruimte leeg achtergelaten wordt, 
bijvoorbeeld in de vakantie, onthoudt ActiveAhead 
wat hij geleerd heeft. Klaar voor het moment 
waarop je terug bent.

ActiveAhead - Predictive Lighting
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ActiveAhead - Predictive Lighting

WAT IS ACTIVEAHEAD
ActiveAhead is een zelflerend en draadloos systeem. Armaturen worden draadloos met elkaar verbonden via het 
Bluetooth® Low Energy (LE) mesh netwerk. Het zelflerende algoritme van het systeem registreert door middel 
van sensoren bewegingspatronen in een ruimte en gebruikt deze patronen om de verlichting optimaal te laten 
branden. Het systeem bestaat uit een DALI LED driver met een control-unit en een multi-functionele sensor.

1

2

3

Sensor en control unit per armatuur
Ieder armatuur uitgevoerd met een Helvar driver, 
control unit en sensor. De control units worden 
onderling draadloos verbonden.

Eén DALI control unit en sensor tot 4 armaturen
Per DALI control unit kunnen 1-4  armaturen 
aangesloten worden op het ActiveAhead systeem. 
Op de DALI control unit kan een sensor aan- 
gesloten worden. De control unit kan binnen en 
buiten het armatuur geplaatst worden.

Optioneel: Draadloos bedieningspaneel
Op het systeem kan een draadloos EnOcean 
bedieningspaneel aangesloten worden. Het signaal 
wordt verstuurd via Bluetooth Low Energy - mesh.

Low energy mesh network

Indoor sensor
Kleine sensor voor bewegingsdetectie en daglichtregeling. De sensor kan 
ingebouwd worden in het armatuur en heeft geen aparte voeding nodig.

Control Unit - standaard
De standaard control unit werkt i.c.m. Helvar Active+ LED drivers. De 
units zijn draadloos met elkaar verbonden via Bluetooth en vormen een 
mesh netwerk

• Kleine sensor - perfect om   
 in te bouwen in een armatuur
• Houders beschikbaar voor   
 opbouw en plafond montage

• PIR bewegingssensor en licht-  
 sensor voor daglichtregeling
• Detectiebereik van 5m op 3m   
 hoogte

• Blijft continu leren
• Zorgt dat de de verlichting op   
 het ideale niveau brandt

• Maakt verbinding met andere   
 control units via Bluetooth Low  
 Energy (mesh)

• EnOcean - draad- en batterijloos
• Eenvoudig te configureren via de  
 ActiveAhead app

• Te monteren met schroeven of  
 dubbelzijdig tape

• De sensor kan eenvoudig in   
 de zijkant van een armatuur   
 gemonteerd worden
• PIR bewegingssensor en licht-  

 sensor voor daglichtregeling
• Detectiebereik van 5m op 3m   
 hoogte

• Werkt met ieder DALI armatuur
• Er kunnen meerdere DALI  
 armaturen op de unit    

 aangesloten worden
• Trekontlasting voor plaatsing   
 buiten het armatuur

Outdoor sensor
De IP65 sensor maakt het mogelijk om ActiveAhead buiten toe te passen.

Control Unit - DALI
Naast dezelfde functionaliteiten als de standaard control unit werkt 
de DALI control unit i.c.m. iedere DALI driver. Daarnaast kunnen er 
meerdere DALI armaturen op één unit aangesloten worden.

Draadloos bedieningspaneel
Draad- en batterijloos bedieningspaneel voor het schakelen en dimmen 
van de verlichting. Ook kunnen er met het paneel 4 scenes opgeroepen 
worden die via de ActiveAhead app geconfigureerd kunnen worden.

Smart Plug
In het ActiveAhead systeem kan er ook een Smart Plug toegepast worden.  
Deze meet het verschil in vermogen en koppelt er een actie aan. 
Een voorbeeld van een toepassing is het aansluiten van een presentatie-
scherm met de Smart Plug. Vervolgens kan het systeem zo geconfigureerd 
worden dat de verlichting, op het moment dat het presentatiescherm met 
de afstandsbediening ingeschakeld wordt, automatisch in de presentatie 
scene gaat.

ActiveAhead - ActiveTune app
Het is in de meeste gevallen overbodig maar met de ActiveAhead app 
kunnen diverse parameters aangepast worden. 

De ActiveTune app maakt het mogelijk om de verlichting op uw werkplek 
te bedienen.



98 99Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

N
ot

iti
es

N
ot

iti
es

NOTITIES



100 Lighting Controls B.V.   |   Lighting Controls BVBA - Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

N
ot

iti
es

NOTITIES



Helvar in Nederland
Lighting Controls B.V.
Ambachtstraat 3
4143 HB Leerdam
Nederland

T   +31 (0)345 633679
E   info@helvar.nl
I    www.helvar.nl

Helvar in België
Lighting Controls BVBA
Industriepark Noord 27
9100 Sint-Niklaas
België

T   +32 (0)37 77 81 77
E   info@helvar.be
I    www.helvar.be

e70319


