EasyDim2: energie besparen door lokale lichtregeling

Hoeveel energie verbruikt u?

35%
20%

0%

100%

Ongeveer 20 à 35% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik gaat naar
verlichting (afhankelijk van gebouw en activiteit).

Hoe energie besparen?
1. energievriendelijke
armaturen
2. spaarzame omgang met
licht: juiste hoeveelheid
op het juiste moment
3. optimaal gebruik van
daglicht

Met EasyDim2 kan
je EENVOUDIG,
FLEXIBEL en
KOSTENEFFICIËNT
energie besparen.
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EasyDim2 helpt te besparen
EasyDim2 is een lokaal lichtregelsysteem waarmee je op een
eenvoudige manier tot 60% energie kan besparen:

30%

bewegingsdetectie
overige
energieverbruik

10%

daglichtafhankelijke lichtregeling
EasyDim2 app
drukknoppen

10%
10%
EasyDim2-energiebesparingen

Terwijl de bewegings- en daglichtsensoren zorgen
voor automatische lichtregeling kan je via de app en
de drukknoppen de verlichting manueel afstemmen op
specifieke, soms variërende behoeften.

Veelgebruikt en in sommige landen zelfs
verplicht is de combinatie van manueel
inschakelen en automatisch doven van
verlichting (bv. in klaslokalen). Zo realiseer je
grote energie-besparingen.
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Hoe werkt EasyDim2?
EasyDim2 bestaat uit een control unit met multisensor (CTRL)
die verbonden is met (DALI-gestuurde) verlichtingsarmaturen.

De control unit ontvangt signalen uit de omgeving (daglicht en
menselijke beweging) en stuurt volgens een geoptimaliseerd
scenario de verlichting aan.


ETAP






Je kan de control unit ook manueel aansturen via de EasyDim2
app of drukknoppen.

Alle armaturen worden verdeeld over 3 DALI-kringen (DA1, DA2,
DA3). Elke kring werkt als een zone, waarbinnen alle armaturen
op dezelfde manier reageren, volgens een vast scenario.
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Hoe werkt EasyDim2?
Voor de meest frequente toepassingen heeft ETAP een
geoptimaliseerd scenario voorgedefinieerd. Er bestaan
standaard verlichtingsscènes voor:
• Klaslokalen/vergaderzalen
• Auditoria
• Kleine kantoren (3 varianten)
• Landschapskantoren (2 varianten)
• Gangen
• Kantines
• Sanitaire ruimtes

Indien gewenst kan de facility manager of
gebouwbeheerder de instellingen via de EasyDim2
app makkelijk aanpassen aan je specifieke
projecten en/of wensen.
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Zo werkt de control unit
De control unit ontvangt signalen van
verschillende sensoren:

Ingebouwde daglichtsensor
Achterliggende bluetoothsensor
(voor bediening via de app)
Ingebouwde bewegingssensor
Ledindicator geeft
systeemstatus weer:
Optioneel: bijkomende
bewegingssensoren of
drukknoppen op DALI-lijn.

• Groen: voedingsspanning
• Geel: bluetoothconnectie

Op basis van de ontvangen
signalen en het gekozen scenario
wordt de verlichting optimaal
aangestuurd.
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Systeemmogelijkheden
De sensor heeft volgend bereik:
• tot 20 m2 voor kleine fijne bewegingen
(kantoortoepassingen);
• tot 48 m2 voor grotere bewegingen (onderwijs);
• 3,5 m maximale hoogte.

Per DALI-lijn kan je
• maximaal 15 armaturen aansluiten
(x 3 DALI-lijnen = 45 armaturen);

max. hoogte 3,5 m

6m

4m

5m

8m

• maximaal 3 uitbreidingssensoren toevoegen;
• maximaal 3 drukknopinterfaces aansluiten.

Bovenaanzicht sensorbereik
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Systeemmogelijkheden
Afhankelijk van de installatie en de toepassing, kan je de
drukknoppen als volgt instellen:
• Vier verschillende verlichtingsscènes (knop 1 t.e.m. 4)
vb. dimscenario’s in klassen of auditoria bij bord/
schermgebruik, presentaties, ...
• Drie verlichtingszones (knop 1 t.e.m. 3) individueel aanof uitzetten (korte druk) of dimmen (lange druk). Met de
vierde knop stuur je alle zones samen aan.
• Alle armaturen aanschakelen (knop 1), uitschakelen
(knop 3), hoger dimmen (knop 2) of lager dimmen (knop
4).

KNOP 1

KNOP 2

KNOP 3

KNOP 4

Scènes

Scène 1

Scène 2

Scène 3

Scène 4

Zones (aan/uit/dimmen)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Alle zones

Alles aan

Hoger dimmen

Alles uit

Lager dimmen

Algemeen
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Uitvoeringen

EasyDim2 inbouw

EasyDim2 inbouw met kabel en installatiebox

EasyDim2 opbouw
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Makkelijke installatie en bediening

INSTALLATEUR
Doet de initiële inwerkingstelling.

GEBOUWBEHEERDER OF FACILITY MANAGER
Kan parameters makkelijk aanpassen.

GEBRUIKER
Kiest de gewenste ruimte, scène, zone,
dimscenario,... Kan de naam van de aangestuurde
ruimtes aanpassen.

Met de EasyDim2 app (beschikbaar voor
Android en iOS) kan je makkelijk het systeem
in werking stellen (installateur), of wijzigen
(facility manager). Gebruikers kunnen met
deze app de verlichting ad hoc aanpassen aan
hun persoonlijke behoeften.
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Toepassingen
KLASLOKAAL/VERGADERZAAL/TRAININGSLOKAAL
CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

Behoeften:
• Indeling i.f.v. daglicht (grote ramen).





• Raam- en binnenzone apart schakelbaar (in sommige
landen bij wet verplicht).



• Verschillende bordscenario’s: veel licht bij bordgebruik,
verduistering bij projectie.
Zo bespaart u:
Bij beweging gaan armaturen raam- en binnenzone aan.
Armaturen doven 10’ na laatste bewegingsdetectie.






ETAP

Armaturen van de binnen- en raamzijde worden gedimd.
Bij voldoende daglicht doven de armaturen aan de
raamzijde.





- Raamzone
- Binnenzone




- Bord
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Toepassingen
AUDITORIUM
Behoeften:
• Apart verlichten zitrijen-podium.
• Zitgedeelte gedeeltelijk of volledig verlichten i.f.v.
bezettingsgraad.










 

CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

• Dimscenario voor projectie op podium.
Zo bespaart u:
		Bij bewegingsdetectie gaan de armaturen van de rijen
vooraan en achteraan branden.
		Armaturen doven 10’ na laatste bewegingsdetectie.





Armaturen vooraan en achteraan worden in gelijke mate
gedimd, maar standaard niet volledig uitgeschakeld.




ETAP















 

- Rijen vooraan
- Rijen achteraan
- Podium
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Toepassingen
LANDSCHAPSKANTOOR MET 3 WERKZONES
Behoeften:

 

• Flexibele verlichting i.f.v. bezettingsgraad en activiteit
(bewegingsdetectie per zone).
• Bij rust (geen beweging) niet zonder waarschuwing in het
donker belanden.


ETAP



• Individuele bediening per zone i.f.v. persoonlijke
behoeftes.



CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor



Zo bespaart u:
Bij bewegingsdetectie gaan de armaturen van de
desbetreffende zone automatisch aan.



30’ na de laatste beweging worden de armaturen gedimd
en na 60’ uitgeschakeld.
De lichtsensor dimt alle armaturen in gelijke mate, maar
schakelt de verlichting standaard niet volledig uit.



- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
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Toepassingen
LANDSCHAPSKANTOOR MET RAAM-, MIDDEN- EN
GANGZONE

CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

Behoeften:
• Dimmen i.f.v. daglicht.
• Bij rust (geen beweging) niet zonder waarschuwing in het
donker belanden.
Zo bespaart u:

 


		Bij bewegingsdetectie gaan de armaturen van de
desbetreffende zone automatisch aan.



ETAP




		In raam- en middenzone worden armaturen 30’ na
de laatste bewegingsdetectie gedimd en na 60’
uitgeschakeld. Voor de gangzone is dit na respectievelijk
10’ en 20’.





		Armaturen in raam- en middenzone worden gedimd maar
standaard niet volledig uitgeschakeld.




- Raamzone
- Middenzone
- Gang
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Toepassingen
KLEIN KANTOOR MET WERK- EN VERGADERZONE
CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

Behoeften:
• Medewerkers van kleine kantoren zijn vaak niet op hun
plaats: verlichting i.f.v. aanwezigheid en activiteit.
• Apart schakelbare zones i.f.v. activiteit (meeting of
kantoorwerk).
Zo bespaart u:



Bij bewegingsdetectie gaan alle armaturen aan.
		Alle armaturen doven 15’ na laatste beweging.



		In werk- en vergaderzone wordt in gelijke mate gedimd.
		De accentverlichting wordt pas gedimd bij veel daglicht.

 


ETAP





		Bij voldoende daglicht gaan alle armaturen volledig uit.



- Werkzone
- Vergaderzone
- Accentverlichting
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Toepassingen
KLEIN KANTOOR MET RAAM-, MIDDEN- EN GANGZONE
CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

Behoeften:
• Ruimte-indeling i.f.v. daglicht.
• Dimmen i.f.v. daglicht (ramen) en beweging.
Zo bespaart u:
		Bij bewegingsdetectie gaan alle armaturen aan.


		Na de laatste bewegingsdetectie is er 15’ wachttijd
voordat alle armaturen uitschakelen.





		Armaturen van raam- en middenzone worden gedimd.
		Bij voldoende daglicht doven alle armaturen.


ETAP






- Raamzone


- Middenzone
- Gangzone
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Toepassingen
KLEIN KANTOOR MET DIRECTE, INDIRECTE EN
ACCENTVERLICHTING

CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

Behoeften:
• Medewerkers in kleine kantoren zijn vaak niet op hun
plaats (bewegingsdetectie).
• Apart schakelbare zones i.f.v. activiteit (meeting of
kantoorwerk).



• Door de indirecte verlichting is een centrale daglichtsensor
niet aangewezen.
Zo bespaart u:
Bij bewegingsdetectie gaan alle armaturen aan.





 


ETAP





Na de laatste bewegingsdetectie is er 15’ wachttijd
voordat alle armaturen doven.



- Directe verlichting
- Indirecte verlichting
- Accentverlichting
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Toepassingen
GANG
Behoeften:
• Gangen worden frequent gebruikt, maar worden ook vaak
verlicht zonder reden.
• Goede verlichting van in- en uitgangen om de weg naar
buiten te vinden.
• Geleidelijke terugschakeling op basis van
bewegingsdetec-tie zodat gebruikers niet plots in het
donker terechtkomen.

CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor









Zo bespaart u:
Bij bewegingsdetectie gaan alle armaturen aan.
10’ na de laatste bewegingsdetectie worden de armaturen
aan de ingangen gedimd en na 20’ uitgeschakeld.
Voor de middenzone is dit respectievelijk 5’ en 10’.
Bij daglicht worden alle armaturen in gelijke mate gedimd,
maar standaard niet volledig uitgeschakeld.






ETAP



- Ingang 1





- Middenzone
- Ingang 2
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Toepassingen
SANITAIRE RUIMTE
Behoeften:



• Om comfortredenen werken de bewegingssensoren
globaal, voor alle zones.
• Geleidelijke terugschakeling op basis van bewegingsdetectie zodat personen in douches of omkleedcabines
niet plots zonder licht zitten.



CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor

• Doorgaans geen daglicht beschikbaar dus daglichtsensor
standaard uitgeschakeld.


Zo bespaart u:



Bij bewegingsdetectie gaan alle armaturen aan.



ETAP



5’ na de laatste bewegingsdetectie worden de armaturen
van de kleedruimte gedimd en na 10’ uitgeschakeld.
Voor de wastafels is dit respectievelijk 2’ en 4’ en voor de
toiletten 10’ en 20’.







 

- Kleedruimte





- Wastafels


- Toilethokjes
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Toepassingen
KOFFIEHOEK OF KANTINE
Behoeften:





• Lokaal werkende bewegingssensoren (binnen eigen zone)
zodat er bv. in de keuken gewerkt kan worden zonder dat
de hoofdzone wordt verlicht.
• Manuele activatie hoofdzone zodat bij korte aanwezigheid
de verlichting niet onnodig gaat branden.













CTRL: control unit met 					
			multisensor
DA1/2/3: DALI-kring 1/2/3
PB: pushbutton
PBI: pushbutton Interface
MSNSR: bewegingssensor



Zo bespaart u:
Bij bewegingsdetectie gaan de armaturen van de ingang
en de keuken automatisch aan.



Manuele bediening in hoofdzone door drukknop of app.




20’ na de laatste detectie worden de armaturen van de
hoofdzone gedimd en na 40’ uitgeschakeld. In gang en
keuken is dit na respectievelijk 5’ en 10’.
De lichtsensor dimt enkel de hoofdzone. De verlichting
wordt standaard niet volledig uitgeschakeld op basis van
daglicht.










ETAP




 

- Hoofdzone
- Ingang
- Keuken
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Toepassingen
De lay-out en detailinformatie van alle toepassingen vind je in
de installatiehandleiding

Je hebt andere behoeften? Je wil aangepaste
scènes of wachttijden? Geen probleem: de
installateur, gebouwbeheerder of facility
manager kan de instellingen makkelijk aan
jouw situatie en specifieke noden aanpassen.
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EasyDim2

www.etaplighting.com

