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چراغهای مازینور با سيستمهاي مديريت روشنائي
( )Lighting Management Systemبطور كلي با سيستمهاي مديريت
روشنائي میتوان نيازمنديهاي زیر را برآورده کرد:
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• كاهش هزينهها (با كاهش مصرف انرژي چراغ)
• انعطاف پذيري باال
• افزايش راحتي و آسايش كاربران
• كاهش هزينههاي نگهداري و تعمیرات
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ﺩﻳﻤﺮ 1-10 VDC

ﺷﺪﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

تجیزاتی که در سیستم های مدیریت روشنایی به کار می رود:
• باالستهاي الكترونيكی قابل نتظیم ( )Dimmableدر دو نوع برنامهپذير و ساده
• ديمرهاي منطبق با باالستهاي الكترونيكي  Dimmableبرای تنظيم شدت
روشنایی چراغها بصورت دستي ()Manual Dimmer
• سنسورهاي نوري ( )Light Sensorبرای تنظيم خودكار شدت روشنایی
چراغها متناسب با نور طبيعي محيط
• سنسورهاي حساس به حضور و حركت ( )Presence sensorبرای
خاموش و روشن شدن چراغها به صورت خودکار
• سیستم كنترل مركزي برنامهپذیر برای ارسال فرامين به باالستهایي با قابلیت
تعريف سناريو و گروهبندي
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ﺷﺪﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ

تنظیم نور خروجی چراغ با دیمر 1-10VDC
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نکته :توصیه می شود که المپ قبل از قرارگرفتن در حالت کاهش توان
( )Dimmingدر  ۱۰۰ساعت اولیه کارکرد حتما با ماکزیمم توان استفاده شود.
توجه :عمر المپ در صورت قرار گرفتن بيش از حد مجاز در شرايط ديم يا
اضطراري كاهش مییابد.
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ﺷﺪﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

روشهاي متداول در سيستمهاي مديریت روشنائي:

ﺷﺪﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺎﺷﻰ
ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ

تنظیم شدت روشنایی چراغها با سنسور نوری 1-10VDC

دو روش متداول در کنترل روشنایی چراغها به تفکیک زیر:
• سيستم كنترلي ()1-10VDC
• سيستم كنترلي ()DALI
سيستم كنترلي (:)1-10VDC
با اين روش ساده كنترل سيستم مديريت روشنائي که از يك سيگنال آنالوگ
( ) 1-10VDCاستفاده میشود ،شدت روشنایی چراغها قابل تنظیم بوده و موجب
صرفهجوئي انرژي میشود.
ويژگيهاي سيستم كنترلي (:) 1-10VDC
• کنترل روشنایی چراغها (با تركيب سنسور يا ديمر با باالست الكترونيكی با
قابليت كاهش توان عادي) و در نتيجه صرفهجوئي در مصرف انرژي
ي چراغها (پاسخ یکسان يك گروه چراغ به سيگنال ورودي)
• امكان كنترل گروه ِ
• سادگي سيستم و قيمت پائين تجهيزات كنترلي (در مقايسه با سيستمهاي
پيچيده اتوماسيون روشنایی)

LSN100

سنسور نوری  1-10VDCبرای نصب
روی المپ T8
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تنظیم نور خروجی و خاموش و روشن کردن چراغ با سنسور ترکیبی 1-10VDC

LMSN100

LSN101

سنسور نوری /حرکتی (ترکیبی)
1-10VDC

سنسور نوری 1-10VDCبرای نصب
روی المپ T5
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DIM100
دیمر دستی 1-10VDC
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سيستم كنترلي :DALI
اين روش كنترلي ،نسل جديدتری از سيستمهاي مديريت روشنائي است كه از يك
ل چند جانبه چراغها و مانيتورينگ مجموعهای از
سيگنال ديجيتال ،به منظور كنتر 
آنها ،استفاده ميكند و همچنين قابليتهاي جديدي در مقايسه با سيستم ابتدائي
( )1-10VDCدارد.
با توجه به تنوع محصوالت در زمينه كنترل هوشمند روشنائي و عدم انطباق
قطعات از برندهاي مختلف ،شركتهاي پیشرو اقدام به ايجاد يك پروتكل واحدي
نمودند كه در واقع زبان مشترك ارتباطي بين سیستمهای کنترلی تولید شدة اين
شركتها میباشد.
اين پروتكل ( DALI (Digital Addressable Lighting Interfaceيا (مدار
واسط آدرس پذير ديجيتالي روشنائي) نام گرفت.
ويژگيهاي سيستم كنترلي :DALI
• كنترل روشنایی (با تركيب سنسور يا ديمر با باالست الكترونيكی با قابليت
كاهش توان برنامه پذير) و در نتيجه صرفهجوئي در مصرف انرژي
• امكان تعريف و ذخيره سازي سناريوهای مختلف در سیستم کنترلی (سطوح از
پيش تعريف شده روشنائي با توجه به كاربريهاي مختلف) و فراخواني آنها در
زمان مورد نياز
• امكان كنترل تکی یا گروهي و يا تمامي چراغها در مجموعه
• عدم نياز به كابل ديتاي خاص :كابل برق  5رشته معمولي (ديتا و تغذيه)
• انعطاف پذيري باال :تمامي چراغها و سنسورها تنها از طريق  2رشته سيم
معمولي به سیستم كنترلی وصل و برنامهريزي ميشوند (امكان تغيير گروهبندي
و سناريوهاي روشنائي بصورت نرم افزاري و بدون نياز به تغيير سيمكشي
موجود)
• امكان گزارشگيري از وضعيت عملكرد سيستم کنترلی و سالم بودن اجزاي آن
(كاهش هزينههاي نگهداري و تعمیرات)
• اهميت نداشتن پالريته (مثبت و منفي سیم کنترل) در نحوة سیمکشی به باالست
الكترونيكی
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وابستگي گروهبندي چراغها به نحوه سيمكشي در سیستم 1-10VDC
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DALI
Controller

عدم وابستگي گروه بندي چراغها به نحوه سيم كشي در سیستم DALI

مثالی ازسناریوی تغییر روشنایی محیط متناسب با تغییر کاربری در یک اتاق

 :1ورود مهمانها به اتاق

 :2شروع جلسه

 :3ارائه مقاله

 :4انتهای جلسه
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