
 

MINI DALI-2 DETECTOR

Wat maakt de mini DALI-2 detector zo  
attractief:
•  een van de kleinste detectoren van 

slechts enkele centimeters groot
•  De detector is in te bouwen in bijna elk 

armatuur, maar kan ook in het plafond 
•  Meet beweging, licht en communiceert 

via IR
• Uniek: meet ook RGBW
• 7 meter detectiebereik 
• Eenvoudig aan te sluiten
•  DALI-2 protocol voor bi-directionele 

communicatie met GIA, of andere  
DALI gateways

Kenmerken
PIR-sensor
Detecteert beweging binnen de range van de sensor, 
en schakelt in functie van de instellingen van de 
sensor. De sensor heeft een detectieveld van 5 m 
diameter op werkbladhoogte en 7 m diameter op de 
vloer, bij een montagehoogte van 2,8 m.

IR-ontvanger + zender
Ontvangt en zend controle en programmatie  
commando’s van en naar een IR handset.

Light Level sensor
Meet het lichtniveau in het centrum van het detectie-
veld. Hiermee kan een ‘On-Off functie’ in functie van 
het gemeten lichtniveau of een automatische  
lichtregeling aangestuurd worden.

RGBW + kleurtemperatuur sensor
Meet de kleurtemperatuur (in K) in het centrum van 
het detectieveld. Hiermee kan bij Human Centric 
Lighting (HCL) de dynamisch witte verlichting  
geregeld worden. Hoe dit gedaan wordt is afhankelijk 
van het lichtregelsysteem dat toegepast wordt.

Switch to efficiency
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DALI zijde:
•  1 DALI BUS-aansluiting voor bi-directionele  

communicatie met GIA DALI gateways
• Verbruik max 10mA

GIA BUS functies:
• 3 kanalen van PIR-sensor in aan/afwezigheid mode
•  IR ontvangen 

- Aansturen verlichting 
- Programmatie

• Light level sensor adres
• Controleadres voor visualisatie

Al deze functies dienen via configuratie software en 
een GIA DALI Gateway eerst geconfigureerd te 
worden.

GIA systems adviseert u graag over uw specifieke oplossing en ontwikkelt een goed doordachte en  
complete oplossing voor elk project.

 Technische specificaties 
Afmetingen Zie tekeningen 
Gewicht 0,06 kg      30/20 type = 0,07 kg
Voltage DALI voeding
Stroomverbruik Max. 10mA
Temperatuur 0°C tot 50°C
Vocht 5 tot 95% (niet-condenserend)
IP-codering IP20
Detector Time-out 1 -> 99 minuten (default 20 min)
Sensitivity On 1 -> 9 (default 8)
Sensitivity Off 1 -> 9 (default 8)
Detectieveld 5 m diameter
Werkbladhoogte 80 cm boven vloerniveau
Montagehoogte 2,8 m

Let op: Maten liggen nog niet 100% vast!!


