EasyDim2: economizar energia através do controlo de luz local

Quanta energia consome?

35%
20%

0%

100%

Aproximadamente 20 a 35% do consumo global de eletricidade é
utilizada
para a iluminação (dependendo da construção e da atividade).

Como poupar energia?
1. luminárias ‘energy-friendly’
2. poupando no uso da luz
artificial: a quantidade
certa no momento certo
3. privilegiando a luz do dia

Com o EasyDim2
pode economizar
energia de forma
FÁCIL, FLEXÍVEL e
RENTÁVEL.
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EasyDim2 ajuda a poupar energia
EasyDim2 é um sistema local de controlo de luz que pode
facilmente economizar até 60% de energia:

30%

deteção de movimento
sensores de luz do dia

10%

outro consumo de
energia

app EasyDim2
botões de comando

10%
10%
Economia de energia EasyDim2

Enquanto os sensores de movimento e luz do dia gerem
a sua luz automaticamente, também pode ajustar
manualmente a iluminação a necessidades específicas,
através da app e dos botões de pressão.

Frequentemente utilizada, e em alguns países
até obrigatória, é a combinação de ligar
manualmente e desligar automáticamente
(por exemplo, nas salas de aula). Deste modo
obtemos uma grande poupança de energia.
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Como funciona o EasyDim2?
O EasyDim2 é composto por uma unidade de controlo
multissensorial (CTRL) ligadas a luminárias (controladas por
DALI).

A unidade de controlo recebe sinais do ambiente (luz do dia e
movimento humano) e controla a iluminação de acordo com
um cenário otimizado.


ETAP






Também pode gerir manualmente a unidade de controlo
utilizando a aplicação EasyDim2 ou os botões de pressão.

Todas as luminárias estão divididas em 3 circuitos DALI (DA1,
DA2, DA3). Cada circuito funciona como uma área, na qual
todas as luminárias reagem da mesma forma, de acordo com
um cenário fixo.
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Como funciona o EasyDim2?
A ETAP predefiniu um cenário otimizado para as aplicações
mais frequentes. Existem cenários de iluminação padrão para:
• Salas de aula / salas de reuniões
• Auditórios
• Pequenos escritórios (3 variantes)
• Escritórios paisagísticos (2 varianten)
• Corredores
• Cantinas
• Lavatórios

Se desejar, o gestor de instalações ou gestor de
edifícios pode facilmente ajustar as definições
através da app EasyDim2 aos seus projetos e/ou
desejos específicos.
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Funcionamento da unidade de controlo
A unidade de controlo recebe sinais de
diferentes sensores:

Sensor de luz do dia incorporado
Sensor bluetooth integrado (para
controlo através da aplicação)
Sensor de movimento
incorporado

O indicador LED mostra o
estado do sistema:
• Verde: tensão

Opcional: sensores de movimento
adicionais ou botões de pressão
na linha DALI.

• Amarelo: ligação
bluetooth

Com base nos sinais recebidos e no
cenário selecionado, é otimizado o
controlo da iluminação.
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Capacidades do sistema
A alcance do sensor:
• é de até 20 m² para pequenos movimentos finos
(aplicações de escritório);
• e 48 m² para movimentos maiores (educação);
• para uma altura máxima de 3,5 m.

Para cada linha DALI, pode
• ligar um máximo de 15 luminárias
(x 3 linhas DALI = 45 luminárias);

altura máxima 3,5 m

6m

4m

5m

8m

• adicionar até 3 sensores de extensão;
• ligar um máximo de 3 botões de pressão.

Gama de sensores da vista superior
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Capacidades do sistema
Dependendo da instalação e aplicação, pode ter os botões
de pressão programados da seguinte forma:
• Quatro cenários de iluminação diferentes (botão 1 a 4)
por exemplo, cenários de dimming em salas de aula ou
auditórios para fazer apresentações, ...
• Controlar individualmente três áreas de iluminação
(botões 1 a 3) ou todas as áreas juntas (botão 4) por um
pequeno impulso (ligar ou desligar) ou através de um
longo impulso (dimming).
• Ligar todas as luminárias (botão 1), desligar (botão 3),
dim UP (botão 2) ou dim DOWN (botão 4).

BOTÃO 1

BOTÃO 2

BOTÃO 3

BOTÃO 4

Cenas

Cena 1

Cena 2

Cena 3

Cena 4

Áreas(on/off/dimming)

Área 1

Área 2

Área 3

Todas as áreas

Tudo ON

Dim UP

Tudo OFF

Dim DOWN

Geral
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Tipos de montagem

EasyDim2 inbouw embutido

EasyDim2 embutido com cabo e caixa de instalação

EasyDim2 montado na superfície
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Fácil instalação e controlo

INSTALADOR
Faz a comissionamento inicial.

GESTOR DE EDIFÍCIOS OU GESTOR DE
INSTALAÇÕES
Pode ajustar facilmente os parâmetros.

O UTILIZADOR
Seleciona a sala, a cena, a área, o cenário de
dimming, etc. Pode mudar o nome dos quartos
controlados.
A aplicação EasyDim2 (disponível
para Android e iOS) permite um fácil
comissionamento (para o instalador) ou
ajuste (para o gestor de instalações). Os
utilizadores podem facilmente adaptar
a iluminação às suas necessidades
instantâneas e pessoais através da app.
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Aplicação
SALA DE AULA / SALA DE REUNIÕES / SALA DE TREINO
CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

Necessidades:
• Layout de acordo com a luz do dia (janelas grandes).





• A janela e a área interior podem ser manipuladas
separadamente (em alguns países obrigatório por lei).



• Diferentes cenários: muita luz com uso do quadro,
escurecimento com projeção.
Modos de poupança:
Luminárias na janela e na área interior ligadas por
movimento.
As luminárias desligam 10’ após a última deteção de
movimento.




ETAP



As luminárias na área interior e da janela são dimadas.
Com luz do dia suficiente, as luminárias da área da janela
desligam-se.






- Área da janela
- Área interna




- Quadro branco/preto
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Aplicação
AUDITÓRIO
Necessidades:
• Iluminação separada assistência vs palco
• Iluminação parcial ou completa da assistência
dependendo da ocupação.










 

CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

• Cenário de escurecimento para projeção no palco.
Modos de poupança:
		A deteção de movimento ativa as luminárias nas filas
dianteiras e traseiras.
		As luminárias desligam 10’ após o último movimento
detetado.





As luminárias da frente e as de trás são igualmente
diminuídas, mas não completamente desligados
(definições predefinidas).



ETAP















 

- Filas da frente
- Filas de trás
- Palco
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Aplicação
OPEN SPACE COM 3 ÁREA DE TRABALHO
Necessidades:

 

• Iluminação flexível em função da ocupação e da atividade
(deteção de movimento por área).
• Não desligar a iluminação sem aviso prévio quando não
há movimento.


ETAP



• Controlo individual por área de acordo com as
necessidades pessoais.



CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento



Modos de poupança:
Em caso de deteção de movimentos, as luminárias da
respetiva área ligam-se automaticamente.



30‘ após a última deteção de movimento, as luminárias
são diminuídas e depois de 60’ são desligadas.
O sensor de luz diminui todas as luminárias igualmente,
mas não desliga completamente a iluminação (definições
predefinidas).




- Área 1
- Área 2
- Área 3
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Aplicação
OPEN SPACE COM ÁREA DE JANELA, ÁREA MÉDIA E
CORREDOR

CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

Necessidades:
• Escurecimento em função da luz do dia.
• Não desligar a iluminação sem aviso prévio quando não
há movimento.
Modos de poupança:

 


		Em caso de deteção de movimentos, as luminárias da
respetiva área ligam-se automaticamente.

		As luminárias na janela e na zona média são escurecidas,
mas não completamente desligados (definições
predefinidas).
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Na janela e na zona intermédia, as luminárias são
escurecidas 30’ após a última deteção de movimento e
desligadas após os 60’. Para o corredor isto acontece,
respetivamente, 10’ e 20’.









- Área da janela
- Área do meio
- Corredor
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Aplicação
PEQUENO ESCRITÓRIO COM MESA E ÁREA DE REUNIÃO
CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

Necessidades:
• Os funcionários de pequenos escritórios estão muitas
vezes fora do lugar: iluminação em função da presença e
da atividade.
• Áreas comutáveis separadamente em função de atividade
(trabalho em reunião ou de escritório).


Modos de poupança:
A deteção de movimento ativa todas as luminárias.
		Todos as luminárias desligam 15’ após o último
movimento.



 


ETAP





		Igual dimming na área de trabalho e reunião.
		A iluminação de realce só é diminuída se houver muita luz
do dia.
		Com luz do dia suficiente, todas as luminárias estão
completamente desligadas.


- Área da mesa
- Área de reunião
- Iluminação de realce
EasyDim2 | 15 |

Aplicação
PEQUENO ESCRITÓRIO COM JANELA, ÁREA DO MEIO E
DO CORREDOR

CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

Necessidades:
• Disposição do escritório de acordo com a luz do dia.
• Escurecimento em função da luz do dia (janelas) e do
movimento.
Modos de poupança:



		A deteção de movimentos ativa todas as luminárias.



		Após a última deteção de movimento, há um tempo de
espera de 15’ antes que todas as luminárias desligarem.



		Luminárias da janela e da área do meio são dimadas.
		Com luz do dia suficiente, todas as luminárias serão
completamente desligadas.



ETAP






- Área da janela


- Área do meio
- Corredor
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Aplicação
PEQUENO ESCRITÓRIO COM ILUMINAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E REALCE

CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

Necessidades:
• Os funcionários em pequenos escritórios estão muitas
vezes fora do lugar (deteção de movimento).
• Áreas comutáveis separadamente em função da atividade
(trabalho de reunião ou escritório)..



• Devido à iluminação indireta, não é recomendado um
sensor central de luz do dia.
Modos de poupança:
A deteção de movimento ativa todas as luminárias.
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Após a última deteção de movimento, há um tempo de
espera de 15’ antes que todas as luminárias desligarem.



- Iluminação direta
- Iluminação indireta
- Iluminação de realce
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Aplicação
CORREDOR
Necessidades:
• Os corredores são usados frequentemente, mas também
são frequentemente iluminados sem motivo..
• Boa iluminação de entradas e saídas para encontrar a
saída.
• Uma desaceleração gradual baseada na deteção de
movimentos para que os utilizadores não acabem
subitamente no escuro sem aviso prévio.

CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento









Modos de poupança:
A deteção de movimento ativa todas as luminárias.
10’ após a última deteção de movimento, as luminárias
nas entradas são diminuídas e após 20’ são desligadas.
Para a área média, este é respetivamente 5‘ e 10’.
Em caso de luz do dia, todas as luminárias são diminuídas
para o mesmo nível mas não completamente desligadas
(definições predefinidas).
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- Entrada 1





- Área do meio
- Entrada 2
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Aplicação
WCS
Necessidades:



• Por razões de conforto, os sensores de movimento
funcionam globalmente para todas as áreas.
• Desacelerar gradualmente com base na deteção de
movimentos para que os utilizadores não acabem
subitamente no escuro sem aviso prévio.



CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento

• Normalmente não há luz do dia disponível, por isso o
sensor da luz do dia é desligado (definições predefinidas).


Modos depoupança:



A deteção de movimento ativa todas as luminárias.



ETAP



5’ após a última deteção de movimento, as luminárias da
zona de troca de roupa são dimadas e desligadas após
10’. Nos lavatórios isto acontece após, respectivamente,
2’ e 4’ e para as casas de banho 10’ e 20’.







 

- Troca de roupa





- Lavatório


- Casa de banho
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Aplicação
CAFETARIA OU CANTINA
Necessidades:





• Sensores de movimento de funcionamento local (dentro
da própria área) para que, por exemplo, possa trabalhar na
cozinha sem ligar a área principal.
• Ativação manual da área principal para que a iluminação
não se acenda desnecessariamente em caso de breve
presença.













CTRL: unidade de comando 		
			com multisensor
DA1/2/3: circuito DALI 1/2/3
PB: botão de pressão
PBI: multisensor
MSNSR: sensor de movimento



Modos depoupança:
A deteção de movimentos ativa as luminárias da entrada e
da cozinha.






Funcionamento manual na área principal por botão ou
aplicação.
20’ após a última deteção, as luminárias da área principal
são escurecidas e desligadas após 40’. No corredor e na
cozinha isto acontece, respectivamente, após 5’ e 10’.
O sensor de luz do dia apenas diminui a área principal. A
iluminação não será completamente desligada (definições
predefinidas).
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- Área principal
- Entrada
- Cozinha
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Aplicação
Pode encontrar os layouts e informações detalhadas de
todas as aplicações no manual de instalação.

Tem outras necessidades? Quer cenários
personalizados ou outros tempos de
espera? Sem problema: o instalador, gestor
de edifícios ou gestor de instalações pode
facilmente adaptar as definições à sua
situação e necessidades específicas.
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EasyDim2
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