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Helvar Brigter Spaces — valoisia ja älykkäitä tiloja.

Uskomme, että kaiken perustana on hyvinvoivat ihmiset. Tätä päämäärää tukee merkittävästi 
oikein suunnitellut rakennukset erilaisine tiloineen.

Hyvinvointisi tai tuottavuutesi kannalta on merkitystä, millaisessa tilassa työskentelet, 
opiskelet tai rentoudut. Valaistusratkaisumme auttavat luomaan ympäristöjä, joissa voit 
hyvin. 

Helvar-ratkaisut luovat älykkäitä, koko rakennuksen eliniän toimivia tiloja. Valaistuksen 
ohjaus mahdollistaa helppokäyttöiset ja energiatehokkaat ympäristöt, joissa myös yksilölliset 
tarpeet voidaan huomioida. Helvar-ratkaisujen avulla tiloista saatavaa tietoa voidaan 
hyödyntää valaistuksen lisäksi saumattomasti myös muiden rakennuksen järjestelmien 
ohjaukseen ja tilojen käyttötarpeiden ennakoimiseen.

Helvar tunnetaan älykkäistä ja ihmiskeskeisistä valaistuksenohjausjärjestelmistään. Lähde 
mukaamme matkalle luomaan tiloja, jotka tukevat käyttäjiensä hyvinvointia vuorokauden 
jokaisena hetkenä.

Helvar. Turning Everyday Places into Brighter Spaces.

Hei, me olemme Helvar.

3

Sisältö
             Yritysesittely
              Helvar eri tiloissa
              Helvar ratkaisut
 

 RoomSet
 ActiveAhead
 Digidim
 Imagine
 Tyypilliset sovellukset 

 
  Teholähteet
 Reitittimet
 DALI-toistimet
 SceneTouch
 BACnet
 HCG - Helvar Cloud Gateway ja etäpalvelin
 uSee
 Sensorit
 EnOcean
 Ohjauspaneelit
 Sisääntuloyksiköt
 Verho-ohjain
 Releyksiköt
 Säätimet
 Liitäntälaitemuuntimet
 AV-sovitin
 Kaukosäädin
 Erillissensorit
 Seuranta- ja ylläpitopalvelu
 Ohjelmat
 Niagara Tridium
    

 Referenssit



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lisätietoja: www.helvar.com4  Helvar | Katalogi 2020 5

Helvarilla luomme älykkäitä ja 
energiaa säästäviä valaistusratkai-
suja. Älykkäällä valaistuksella on 
olennainen merkitys niin työnteki-
jöiden, asiakkaiden, vierailijoiden, 
opiskelijoiden kuin muidenkin 
erilaisten tilankäyttäjien hyvin-
voinnille. Tietoa ja saumatonta 
järjestelmien välistä yhteentoi-
mivuutta hyödyntämällä Helvarin 
ratkaisut auttavat luomaan älyk-
käitä ympäristöjä, jotka on 
rakennettu tulevaisuutta varten. 

Palvelemme asiakkaitamme yli 40 
maassa. Pääkonttorimme, valai-
sinkomponenttien tuotekehitys 
ja tuotantomme ovat Suomessa 
ja valonohjauksen osaamis-
keskuksemme Englannissa. 
Suomesta löytyy myös aluekonttorit 
Tampereelta ja Oulusta. Maail-
manlaajuisesti asiakkaitamme 
palvelevat paikalliset myynti-
pisteet ja maailmanlaajuinen 
kumppaniverkostomme.

Tuotteemme tunnetaan luokkansa 
parhaasta luotettavuudesta, 

yhteensopivuudesta ja 
joustavuudesta. 

Laaja kehittyneiden 
valaistusratkaisujen ja valais-
tuksenohjauskomponenttien 
valikoimamme takaa sen, että 
olemme vertaansa vailla, kun kyse 
on energiansäästöstä, miellyttävyy-
destä tai oikeasta tunnelmasta. 

Palvelutarjontamme 
etävalvonnasta ja -huollosta aina 
energiansäästöjen ennakointiin 
dataa hyödyntämällä – tukee 
rakennuksia läpi niiden elinkaaren.

99 vuotta edelläkävijänä
Älykkäitä ja energiaa säästäviä ratkaisuja

Helvar on suomalainen perheyritys 
joka on perustettu vuonna 1921, 
hoitamaan Suomen (Helsinki) ja 
Puolan (Warsaw) välistä tuontia 
ja vientiä. 1930-luku oli radion 
kultakautta ja Helvar oli Suomen 
suurin radioiden valmistaja ja 
myöhemmin myös televisiosta 
tuli yhtiön päätuote. 1950-luvulla 
Helvar aloitti tuottamaan 
magneettisia kuristimia 
loistelamppuihin. 1970-luvusta 
lähtien Helvar on keskittynyt 
valaisinkomponentteihin ja 
valaistuksenohjausjärjestelmiin.

Helvar on Euroopan merkittävimpiä 
yrityksiä alallaan. Innovatiivisten ja 
kestävien tuotteiden ja ratkaisujen 
kehitystyössä se kykenee yhdiste-
lemään valaisinkomponenttien ja 
valaistuksenohjausjärjestelmien 
asiantuntemusta ainutlaatuisella 
tavalla.

Helvarilla on omat myynti-
konttorit Suomessa Espoossa, 
Tampereella ja Oulussa, Ruotsissa, 
Englannissa ja kymmenittäin jäl-
leenmyyjäkumppaneita kaikkialla 
maailmassa. Pääkonttori, valaisin-
komponenttien tuotekehitys ja oma 

tuotanto ovat Suomessa.

Kansainvälisyys ja vienti ovat olleet 
Helvarin toiminnan kulmakiviä 
alusta asti, ja yli 90 prosenttia 
myynnistä kohdistuukin Suomen 
ulkopuolelle. Huimasta kasvusta ja 
teknisestä kehityksestä huolimatta 
yhtiö on säilyttänyt alkuperäisen 
”Helvarin hengen” – vahvan pai-
kallisylpeyden, läheiset suhteet 
asiakkaisiin, työteliään asenteen ja 
huippuosaamisen alallaan. 

Tarinamme
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Toimistoympäristöissä tarvitaan erilaisia valaistusolosuhteita 
työpäivän aikana. Valoa, joka energisoi ja inspiroi sekä kohentaa 
terveyttä, mielialaa ja hyvinvointia. Viileän sävyinen valo kohentaa 
keskittymistä kun taas lämmintä valoa tarvitaan rentoutumiseen 
ja tunnelman luomiseen.
Skaalautuva, avoin DALI-reititinjärjestelmämme on monipuolinen 
ja kattava kokonaisratkaisu.

Käyttökohteet

 
Miksi valita Helvar?
• Täysin skaalautuva yksittäisestä toimistohuoneesta koko rakennukseen

• Energiaa säästävä vakiovalotoiminto ja liiketunnistus

• Käytäväpitotoiminto turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi

• Yhteistoiminnallinen läsnä-/poissaolotunnistus

• Integrointi rakennusautomaatio- ja AV-järjestelmiin

• Erilaisten kuormatyyppien hallinta

• Energiankulutuksen tarkkailu ja hallinta

• Verhojen ohjaus

• Graafiset käyttöliittymät pohjakuvineen

• Palvelinpohjainen seuranta- ja ylläpitopalvelu

• Itseoppivat ja ennakoivat ratkaisut 

Keskeisimmät hyödyt
• Värilämpötila ja voimakkuus muuttuvat päivän aikana heijastaen luonnollista 

vuorokausirytmiä 

• Automaattinen valojen päällekytkentä, kun tulet tilaan

Keskeisimmät Helvar-ratkaisut 
ActiveAhead  Joustava, langaton ja itseoppiva energiansäästöratkaisu toimistotiloihin 
 
RoomSet  Yksittäisten tilojen nopea käyttöönotto

Imagine  Taloautomaatioon integroitava valaistuksenohjausjärjestelmä, joka toteuttaa  
                           ihmisläheisen valonohjauksen, jolla voidaan lisätä hyvinvointia ja                
  tehokkuutta

Helvar toimistoissa

• Yksittäinen toimistotila

• Avokonttori

• Neuvotteluhuone

• Vastaanotto

• Käytävät

• Portaikot

• Ruokala tai ravintola

• Aula
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Laadukas, energiaa säästävä valaistuksenohjausjärjestelmä, 
älykäs valotason hallinta sekä päivänvalon hyödyntäminen 
luovat opiskelijoille hyvinvointia, keskittymiskykyä ja opiskelua 
tukevan ympäristön. Helvarin ratkaisut ovat täysin integroitavissa 
luokkahuoneen AV-järjestelmiin ja koko rakennuksen 
hallintajärjestelmiin. Helvar-järjestelmällä voi yhdistää myös 
kampuksen eri rakennusten valaistuksenohjauksen.

Käyttökohteet

Miksi valita Helvar?
• Opiskelijoiden viihtyvyys

• Sopiva valaistus joka toimintaan

• Ratkaisu luokkahuoneeseen tai koko rakennukseen

• Integrointi rakennusautomaatio- ja AV-järjestelmiin

• Automaattinen tai manuaalinen ohjaus

• Energiaa säästävä vakiovalotoiminto ja liiketunnistus

• Energiankulutuksen hallinta ja ylläpito

• Palvelinpohjainen seuranta- ja ylläpitopalvelu

• Useiden kiinteistöjen hallinta yhdestä pisteestä

Keskeisimmät hyödyt
• Täysin integroitavissa luokkahuoneen AV-järjestelmiin ja rakennuksen hallintajärjestelmiin

• Erittäin nopea käyttöönotto RoomSet sovelluksen kautta

• Täysin automaattinen valaistuksenohjaus luokkahuoneissa

Keskeisimmät Helvar ratkaisut
ActiveAhead  Joustava, helppo ja yksinkertainen energiansäästöratkaisu esimerkiksi    
  käytäviin ja kirjastoihin 
 
RoomSet  Useiden luokkahuoneiden nopea käyttöönotto 

 
Imagine  Täydellinen vaihtoehto suureen rakennukseen tai kampukseen - helposti   
  integroitavissa rakennusautomaatiojärjestelmiin ja pilvipalveluihin

Helvar oppilaitoksissa

• Luokkahuoneet

• Ruokala tai ravintola

• Käytävät

• Kirjasto

• Liikuntasali

• Portaat
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Hotelleilta, ravintoloilta ja kylpylöiltä odotetaan paljon. Toivotun 
tunnelman lisäksi niiden on annettava käyttäjilleen parhaita 
elämyksiä, laadukasta rentoutumista sekä huippupalvelua. Älykäs, 
energiaa säästävä valaistuksenohjausjärjestelmämme varmistaa, 
että valaistus ja sen luoma tunnelma vastaavat aina odotuksia.
Maailman parhaissa hotelleissa tulee olla oikeanlainen valaistus. 
Me Helvarilla autamme sinua löytämään oikean ratkaisun.

Käyttökohteet:

Miksi valita Helvar?
• Tilannevalaistus oikean tunnelman luomiseksi 

• Täysi skaalautuvuus yksittäisestä hotellihuoneesta integroituun valaistusratkaisuun koko 
rakennukselle

• Voidaan liittää huoneiden varausjärjestelmään

• Voidaan integroida AV-järjestelmiin

• Useiden eri kuormatyyppien säätö

• Energiankulutuksen seuranta ja ylläpito

• Palautuminen vikatiloista viimeisimpään tilanteeseen

• Yleisten tilojen automatisoitu valaistus.

• Palvelinpohjainen seuranta- ja ylläpitopalvelu 

Keskeisimmät hyödyt
• Voimme luoda nykyaikaisen ja tyylikkään ilmapiirin yhdistämällä vintage-valaisimet 

valaistuksenohjaustekniikkaan

Keskeisimmät Helvar ratkaisut
 
ActiveAhead  Joustava, langaton, helppo ja yksinkertainen energiansäästöratkaisu   
  esimerkiksi käytäviin ja portaikkoihin

 
RoomSet  Useiden hotellihuoneiden nopea käyttöönotto

 
Imagine  Ideaalinen vaihtoehto koko rakennukseen - tämä ratkaisu tarjoaa käytäjälle  
  täyden hallinnan ja liitettävyyden

Helvar hotelleissa ja ravintoloissa

• Hotellihuoneet

• Ravintolat

• Fitnesskeskus ja kylpylä

• Liikekeskus 

• Hissiaula

• Käytävä

• Vastaanotto
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Valo auttaa paranemaan. Helvarin dynaaminen valaistuksenohjaus 
perustuu ihmisen luontaiseen vuorokausirytmiin. Energiaa säästävä 
järjestelmä reagoi niin valotasonvaihteluun, vuodenaikoihin kuin 
sijaintiin. Näin saadaan käyttöön hyvän valon virkistävät ja terveyttä 
edistävät ominaisuudet sekä luodaan hyvinvointia tukevia tiloja. Kun 
valaistuksenohjaus tuntuu näin luontevalta, unohdat, että se on 
olemassa.

Käyttökohteet

 
Miksi valita Helvar?
• Helppo hallittavuus potilaiden mukavuudeksi

• Toimenpidekohtainen valaistus hoitohenkilökunnalle 

• Yleisten tilojen automatisoitu valaistus

• Palautuminen vikatiloista viimeisimpään tilanteeseen

• Läsnä-/poissaolotunnistus

• Täysin skaalautuva sängystä koko rakennukseen

• Integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään

• Energiankulutuksen tarkkailu ja hallinta

• Palvelinpohjainen seuranta- ja ylläpitopalvelu

 
 
Keskeisimmät hyödyt
• Hyvinvoinnin ja energiansäästön lisääminen sekä useiden rakennuksien kokonaishallinta 

yhdestä paikasta 

Keskeisimmät Helvar ratkaisut 
 
ActiveAhead  Joustava, helppo ja yksinkertainen energiansäästöratkaisu esimerkiksi   
  käytäviin ja sisäänkäyteihin

 
RoomSet  Useiden osastojen nopea käyttöönotto 
 
Imagine  Toimivan ympäristön dynaaminen ja ihmiskeskeinen ratkaisu joka auttaa  
  potilaita voimaan paremmin tarjoamalla oikean valotason oikeaan aikaan.

Helvar terveydenhuollossa

• Leikkaussali

• Vastaanotto

• Potilashuone

• Käytävä

• Ruokala tai ravintola

• Hallintoalue

• Odotushuone

• Portaikot
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Helvarin keskeisimmät valaistusratkaisut
Älykkäitä tiloja ja rakennuksia
Helvar-ratkaisut on suunniteltu avoimiksi, skaalautuviksi ja tulevaisuudessa 
ylläpidettäviksi järjestelmiksi. Olemme ryhmitelleet tärkeimmät tuotteemme 
perheisiin, auttaaksemme sinua löytämään tarvitsemasi tuotteet helpommin.

Haluatko valaistusratkaisun kampukselle, rakennukseen, kerrokseen, yhteen 
huoneeseen tai jopa risteilyalukseen? Me autamme.

Koko kerros tai osa sitä
DIGIDIM
• Ohjelmoi mikä tahansa osa tai alue 

• Ohjaa pieniä huoneita tai suuria tiloja 

• Säädettävä värilämpötila 

• Integrointi AV-järjestelmiin ja 
verhojenohjaukseen

Ratkaisu erilaisiin tiloihin
Imagine
• Älykkäiden ohjausten kirkkainta kärkeä 

• Erittäin joustava - yhden hengen huoneesta 
isoihin rakennuskomplekseihin  

• Reaaliaikainen energianseuranta ja 
sovelluspohjainen optimointi 

• Räätälöidyt tilanteet, siirtymät ja 
automatisoinnit

Tilakohtainen ratkaisu 
 
RoomSet
• "Drag & Drop" - menetelmä Android 

tabletilla - Monista ohjelma helposti muihin 
identtisiin tiloihin 

• Heti käyttövalmis 

• Yksinkertainen asennus 

• Käyttäjäystävällinen Bluetooth-sovellus, 
joka tekee suurestakin projektista nopeaa

Ennakoivaa valaistusta
ActiveAhead
• Täydellinen saneerauskohteisiin 

• Heti käyttövalmis - yksinkertainen 
asennus,  ilman väyläjohdotusta 

• Energiaa säästävä 

• Itseoppiva valaistuksenohjaus, joka 
muistaa kulkureitit ja ennakoi edelläsi
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RoomSet 
Valaistusratkaisu 

toistettaviin tiloihin

5 askelta valmiiseen tilaan

1

2

3

4

5

Kytke virrat päälle
Odota, kunnes sensorin oranssi 
LED sammuu (tämä vie enintään 5 
minuuttia)
Testaa ohjauspaneelin toiminta
Valmis!
Hieno säädä tarvittaessa 
RoomSet-sovelluksella

HELPPO ASENNUS 
Esiohjelmoidut toiminnot 

takaavat järjestelmän asentajalle 
nopean, heti käyttövalmiin 
ratkaisun jopa täysin ilman 

ohjelmointia. RoomSet tunnistaa  
automaattisesti siihen kytketyt 
Digidim kytkimet, sensorit ja 

DALI-valaisimet.

SKAALAUTUVA 
 

RoomSetillä voit käyttöönottaa 
huoneen minuuteissa ja 

lukemattomia muita heti perään 
muutamalla sormen pyyhkäisyllä. 

Tilanteiden ohjelmointi ei 
voisi olla helpompaa, kuin 

tällä helppokäyttöiseltä 
tablettisovellukselta.

KUSTANNUSTEHOKAS 
Käyttöönotettaessa 

useita huoneita, sovellus 
mahdollistaa huoneiden 
asetusten kopioimisen, 

tehden käyttöönotosta näin 
nopeampaa ja sen avulla 
kustannustehokkaampaa.

RoomSet - HYÖDYT

Käytettävissä 
helppokäyttöisellä 
sovelluksella, ja 
toimintakunnossa heti 
käynnistettäessä.
 
Helppo asennus, 
skaalautuva ja 
kustannustehokas.

Turning everyday places 
into Brighter Spaces
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Tee käyttöönotosta 
nopeaa: RoomSet                  

•  Bluetooth -yhteys ja  
"drag & drop" toiminnot 
Android -tabletilla

• Nopeasti kopioitavat      
   huoneasetukset
•  Seuraavan sukupolven 

multisensori 331
•  Yhteensopiva DALI-

valaisinten kanssa
• Langattomat päivitykset  
   takaavat         
   yhteensopivuuden     
   jatkossakin

Turning everyday places 
into Brighter Spaces

ÄLYKÄSTÄ VALAISTUSTA YKSITTÄISIIN TILOIHIN
RoomSet -järjestelmän asennus ja käyttöönotto on nopeaa ja yksinkertaista. 331 
multisensori on järjestelmän ydin, johon muut DALI-laitteet liitetään. Multisensoriin 
liitytään langattomasti Bluetooth-yhteyden välityksellä ja valaisinten ryhmittely, 
erilaisten valaistustilanteiden luominen sekä vakiovalotoiminnon käyttöönotto onnistuu 
vaivattomasti Android -tablettisovelluksen avulla.

ROOMSET

407 - Kompakti DALI-teholähde 135W+230S
- Ohjauspaneeli

DALI-valaisimet

Yksinkertainen asennus ja 
käyttöönotto
• Langaton käyttöönotto 

sovelluksella
• Kaikki laitteet yhdessä 

väylässä

Kaikki yhdessä 
pakkauksessa
• 331 Multisensori
• 407 DALI-virtalähde
• Ohjauspaneeli 

135W+230S tai 444 
sisäänmenoyksikkö

331 - RoomSet multisensori

Android Tabletti

v

         

Voit lisätä RoomSet järjestelmään 
myös seuraavia Helvar laitteita:
100, 110, 111, 170, 131, 132, 134, 
135, 136, 137,191x 192x, 303, 311M, 
313, 314, 317M, 318, 320, 321, 322, 
341, 402, 405, 406, 407, 441, 444, 
445, 416s, 425s, 452, 454, 455, 
458/Dim4, 458/Dim8, 458/Uni8, 
458/SW8, 472, 474, 478, 492, 493, 
494, 498, 503, 942, CTR8

HUOMAA: 
407 teholähde + 331 RoomSet 
multisensori + 135W ohjauspaneelin 
lisäksi voit asentaa saman 407 
teholähteen perään enintään 12 DALI-
liitäntälaitetta. Isommissa/muokatuissa 
kokoonpanoissa 407 sijasta voidaan 
käyttää myös 402 tai 405 teholähdettä 
jolloin virtaa on 250 mA käytössä.
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ROOMSET

 
SANEERAUS

RoomSet Standardi-paketti 

Täydellinen saneerauksiin. 
Olemassa oleva kytkin voidaan 

hyödyntää sisäänmenoyksiköllä, 
tarvitset vain virtalähteen ja 

multisensorin.
331 RoomSet multisensori
+  407 kompakti DALI-teholähde
+ 444 Mini-sisääntuloyksikkö

RoomSet tilanteilla-paketti 

Ideaali ratkaisu uusiin asennuksiin 
- seitsenpainikkeisella 

ohjauspaneelilla luot täydelliset 
tilanteet tilan valaistukselle.

331 RoomSet multisensori
+  407 kompakti DALI-teholähde
+  135W moduulipaneeli 
+  230S paneelin kehys

444 Sisäänmenoyksikkö

ROOMSET

 
UUDISKOHDE

407 kompakti DALI-virtalähde

407 kompakti DALI-virtalähde

331 RoomSet multisensori

135W moduulipaneeli 230S -kehyksellä 

Vakiovalomittauksen alue

2.5m

2.9m

600

x 1160
y 1000

LiitännätMitat (mm)

Liiketunnistuksen alue 2,5 m korkeudelta

• Erittäin tarkka tunnistus herkkyyden ja 
laajan kattavuusalueen ansiosta

• Ohjelmoitava vakiovalotoiminto 
energiatehokkuuden maksimoimiseen

• Graafinen, Android -pohjainen RoomSet 
ohjelmointisovellus “Drag-and-Drop” 
-menetelmällä

• Päivitykset RoomSet sovelluksen kautta 
langattomasti

• Toimintakuntoinen järjestelmä heti sensorin 
kytkemisen jälkeen

Tärkeimmät ominaisuudet
1 Helvar | Data is subject to change without notice.    moc.ravleh.www

Multisensor (321)

The Multisensor is a compact sensor that combines a 
photocell for constant light control and a passive infrared 
(PIR) presence detector to provide energy-saving functions 
in a DALI system.

The light sensor measures reflected light from the surface 
directly below it. The unit uses this information to maintain 
a constant light level by adjusting the lamp outputs.

The PIR sensor enables the Multisensor to turn the lights 
on when its coverage area is occupied, and off when it is 
unoccupied.

The sensor’s settings are adjusted using Helvar’s Designer 
or Toolbox software.

Due to its superior detection performance, the Multisensor 
is especially suitable for applications where small or slow 
movements take place for extended periods of time, such 
as offices or classrooms. Since its detection sensitivity is 
less dependent on movement direction than that of most 
PIR sensors, less units are required to reliably cover a 
target area.

Presence Detection Coverage at 2.5 m Height Detection pattern at floor level 
for 2.5 m mounting height

Key Features
• Superior detection performance through high sensitivity 

and multidirectional coverage.
• Programmable constant light control for energy 

efficiency.
• 
• Compact and stylish design.

8 m

6.
2 

m

116° 100°

Constant Light Coverage at 2.5 m Height

60°

PIR sensor

Light sensorStatus LED

y
x

x

x y

x

y

8m

6.2m

331 RoomSet multisensori

RoomSet pakettien sähkönumerot:

2602180 RSSTD paketti (sis. 331+407+444) 
 
2602181 RS135W230S paketti (sis.331+407+135W+230S) 
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ActiveAhead 
on uudenlainen 
valaistusratkaisu.

Oppii itsenäisesti alusta 
lähtien.

Järjestelmä jakaa tietoa 
muille laitteille ja ennakoi, 
missä valoa tarvitaan 
seuraavaksi. Säästäen 
energiaa, vaivaa ja 
kustannuksia.

Ennakoiva ja itseoppiva 
ratkaisu!

ACTIVEAHEAD

ActiveAhead  -laitteet oppivat kuinka tiloissa 
kuljetaan ja kuinka niitä käytetään tarjoten 
huomaamattomasti muuttuvaa valaistusta. 
ActiveAhead sopeutuu nopeasti muuttuviin 

tilanteisiin, kuten väliseinämuutoksiin. Koska 
se on aina askeleen edelläsi, et koskaan joudu 

kävelemään pimeään tilaan.

ActiveAheadilla varustetut valaisimet 
on erittäin helppo asentaa. Valaisimet 

kiinnitetään haluttuun paikkaan ja niihin 
kytketään virta. Asennus ei edellytä 
väyläkaapelointia, ohjelmointia tai 

käyttöönottoa. Järjestelmää voi tarvittaessa 
myös muokata ja ryhmitellä ActiveAhead 

-mobiilisovelluksella.

Tavalliseen kytkimellä toimivaan 
valaistukseen verrattuna ActiveAhead säästää 

huomattavasti energiaa. Sen lisäksi, että 
laitteet ennakoivat valaistuksen tarpeen, ne 
myös säätävät tilat älykkäästi, jos tiloissa ei 

ole käyttöä.

ActiveAhead -laite aloittaa oppimisensa heti, 
kun siihen kytketään virta. Laitteet oppivat 

ensimmäiset kulkureitit jo parissa päivässä, 
riippuen tilojen käyttömääristä.

ENNAKOIVA VALAISTUS YKSINKERTAINEN ASENNUS

ENERGIANSÄÄSTÖÄ HYVINVOINTIA

Aina askeleen edelläsi
ActiveAhead 

Ennakoiva ja itseoppiva 
valaistuksenohjaus

ActiveAhead - HYÖDYT
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ActiveAhead-yhteensopiva 
LED-liitäntälaite

5606 ActiveAhead Control Unit DALI

RATKAISUN VALINTA
Oikean yhdistelmän löytäminen on helppoa. Riippuen tilasta ja valaisinten tyypistä, valitse 
ohjausyksikkö ja siihen yhteensopiva liitäntälaite. Tämän jälkeen sopiva sensori ja  pidike, jos 
sellainen tarvitaan. Neuvotteluhuoneita ja muita erillisiä ohjauksia tarvitsevia tiloja varten 
voit lisätä langattoman ohjaimen ja siinä kaikki. Jos tarve tulee, voit hienosäätää asetuksia 
ActiveAhead -mobiilisovelluksella.

1 Valitse ohjausyksikkö: Standardi tai DALI

DALI LED-liitäntälaite

Ohjausyksiköstä riippuen, valitse soveltuva litäntälaite: ActiveAhead-yhteensopiva tai DALI2

3

TAI

 DALI-järjestelmäsensori

• Tuetut sensorit: 320, 321, 322 ja 341
    - Huomaa: Ei tue 321 ja 322 sensorien     
       valoanturitoimintoja
• Liiketunnistustoiminto
• Huomaa: Järjestelmäsensorit toimivat   
   vain 5606 Control Unit DALI-laitteen 
   kanssa

5605 ActiveAhead ohjausyksikkö

3021 ActiveAhead 
sisätilan sensori

• Valaisimen sisään  
   asennettavissa

• Pinta-asennettava IP65            
   sensori 

3022 ActiveAhead 
ulkosensori

  Valitse sensori: sisä- tai ulkotilaan tai DALI järjestelmäsensori (vain 5606)

Lataa ActiveAhead -sovellus hallitaksesi 
ActiveAhead laitteitasi

   OPTIO -ohjauspaneeli

185W Langaton ohjauspaneeli

Sensorinpidikkeet

Bluetooth Mesh -verkko
Ohjausyksiköt keskustelevat keskenään Bluetooth 

Low Energy -teknologiaan perustuvassa mesh-
verkossa. Tämän avulla laitteet voivat siirtää 
nopeasti tietoa keskenään, laitteelta toiselle.

3098 Pyöreä 
sensorinpidike

3099 suorakulmainen 
sensorinpidike

Helvar ActiveTune™ sovelluksella 
voit säätää oman pisteesi valaistusta 

mobiililaitteellasi

ActiveAhead -sovellus ActiveTune™ 
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Ohjelmoitava perus DALI-
järjestelmä DIGIDIM sopii 
alustaksi nykyaikaisiin 
valaistusratkaisuihin.

Järjestelmään on 
saatavilla laaja valikoima 
käyttöliittymiä ja 
kuormalaitteita ja se sopii 
räätälöitäväksi ratkaisuksi 
aina opetustiloista 
avotoimistoihin.

Turning everyday places 
into Brighter Spaces

Helppokäyttöinen Toolbox-ohjelmointityökalu 
tekee ohjelmoinnista helppoa ja nopeaa.

Laajenna yksittäisestä tilasta aina 16 
ryhmään ja 63 laitteeseen asti.

Liiketunnistimet ja vakiovaloanturit 
voivat tuoda jopa 40 % energiansäästöjä. 

ILLUSTRIS paneeleilla voit lisätä viihtyisyyttä 
värilämpötilan tai värinsäädön avulla.

Luo käytännöllisiä tilanteita valaistuksen 
ulkopuolelta yhdistämällä tilan muut 

järjestelmät kuten AV:n ja verho-ohjauksen.

OHJELMOITAVAT ALUEOHJAUKSET HUONEKOHTAISISTA 
LAAJEMPIIN KOKONAISUUKSIIN

ENERGIATEHOKKUUTTA &  
HYVINVOINTIA

INTEGROINTI 
AV-JÄRJESTELMIIN

DIGIDIM - PERUS DALI-JÄRJESTELMÄN HYÖDYT

DIGIDIM. Joustavat 
ja ohjelmoitavat 

valaistusratkaisut



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lisätietoja: www.helvar.com28  Helvar | Katalogi 2020 29

DIGIDIM

13XX tai muut paneelit 454 Transistorisäädin

DALI LED-liitäntälaite 313 Sensori

405 Dali toistin 322 Sensori

510 USB - DALI ohjelmointipiste

402 DALI virtalähde

Räätälöi 
valaistuksenohjauksesi 
tällä ohjelmoitavalla 
DALI-pohjaisella 
järjestelmällä.
Yksittäisistä tiloista 
suurempiin kohteisiin, 
DIGIDIM tarjoaa laajan 
valikoiman kuormia ja 
käyttöliittymiä. Mukautuu 
oppimisympäristöistä  
aina avokonttoreihin.

Esimerkkikokoonpano         Huomaa, että Digidim-järjestelmä on yhteensopiva myös monien muiden laitteiden kanssa.

DIGIDIM ominaisuuksia
• Säätimiä ja ohjaimia yleisimmille kuormatyypeille
• Joustava valikoima pinta-, seinä- ja DIN-

kiskoasenteisia laitteita
• Vahvavirtakaapelointi DALI-väylälle
• Käyttöpaneeleita saatavissa useissa eri malleissa
• Käyttäjäystävällinen ohjelmointiohjelma

Järjestelmän kokorajoitukset
• Tukee enintään 63 DALI laitetta
• 250mA DALI maksimivirta/väylä.  Lisävirtana voi 

käyttää Helvar 405 tai 406 DALI toistinta
• Järjestelmään voi ohjelmoida enintään 16 ryhmään
• Kuormalaitteisiin voi ohjelmoida 15 eri tilannetta

321 Multisensori

474 1-10 V / DSI muunnin

503 AV-sovitin

494 releyksikkö

434 Enocean® -vastaanotin 18XX Enocean® Ohjauspaneeli

DALI -liitäntälaite

341 Sensori
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Imagine tuo joustavuutta 
ja skaalautuvuutta luoden 
mahdollisuuksia lukuisiin 
eri käyttökohteisiin, 
arkkitehtoonisesta 
valaistuksesta aina 
kauppakeskuksiin.

Turning everyday places 
into Brighter Spaces

Imagine. 
Älykkään 

valaistuksenohjauksen 
kirkkain kärki Hyödy älykkäistä 

energiansäästöominaisuuksista, 
kuten läsnäolotunnistuksesta ja 

vakiovalotoiminnosta, samalla kun parannat 
tilan käyttäjien hyvinvointia värilämpötilan 
säädöllä ja vuorokausirytmin hallinnalla.

DALI-reititin on järjestelmän ydin. 
Sen ominaisuuksien avulla voit vain 
yhdellä tuotteella luoda täydellisen 

valaistuksenohjausjärjestelmän, 
vähentäen monimutkaisia kokonaisuuksia 

ja antaen samalla joustavuutta 
muutoksille ja laajennuksille 
tulevaisuudessa. Valaistus ja 

järjestelmälaitteet, kuten sensorit ja 
painikkeet voidaan kaikki yhdistää yhteen 
DALI-verkkoon, jolloin asennuksesta tulee 

helppoa ja suoraviivaista.

Tarvitsetpa sitten sensoreilla ja aikatauluilla 
täysin automatisoidun järjestelmän tai 

painikkeiden, sovellusten ja verkkoliittymien 
kautta helposti käytettävän järjestelmän, 

Imaginen laaja valikoima ohjausvaihtoehtoja 
takaa, että järjestelmät ovat täysin 

hallussasi.

Nykyaikaisen rakennuksen keskeisiä 
piirteitä ovat avoimuus ja sen kautta 

helppo integraatio. Imagine-järjestelmä 
tukee useimpia rakennusautomaation 

vakioprotokollia sekä digitaalisten 
pilvipalveluiden ohjelmointirajapintoja.

ENERGIATEHOKKUUTTA JA 
MUKAVUUTTA

INTEGROINTI AUTOMAATIOON 
JA DIGITAALISIIN PALVELUIHIN

TÄYSIN HALLUSSASI YKSINKERTAINEN, JOUSTAVA 
JA SKAALAUTUVA

Imagine - REITITINRATKAISUN HYÖDYT
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Oli sitten kyseessä 
energiatehokas toimisto 
tai maailmankuulu 
arkkitehtoninen 
kohde, meidän 
reititinjärjestelmämme 
on tehty skaalatuvaksi 
ja joustavaksi kaikkiin 
kohteisiin.

Helvarin 905, 910 ja 920 mahdollistavat 
modulaarisen lähestymistavan 
järjestelmän suunnitteluun ja 
toteutukseen. Sisäänrakennetut 
standardien mukaiset yhteydet ja 
väyläprotokollat tekevät toteutuksesta 
yksinkertaista ja helppoa.

Jokainen reititin on varustettu 
sisäänrakennetuilla DALI-teholähteillä 
mahdollistaen jopa 128 DALI laitteen 
kytkemisen reititintä kohti (905 
reitittimessä 1 DALI väylä/64 laitetta). 

Useita reitittimiä voi verkottaa yhteen 
standardinmukaisilla Ethernet-kytkimillä, 
mikä mahdollistaa suuret verkkoratkaisut. 
Ethernet muodostaa järjestelmälle 
nopean runkoverkon.

Paras valinta valaistuksen 
suunnittelulle:

• Yhdestä huoneesta kokonaisiin        
 rakennuksiin
• Energiankulutuksen seuranta
• Useita eri käyttöliittymävaihtoehtoja
• Valaistustilanteet ja -säädöt
• Automaattiset ohjaukset
• Väri- ja värilämpötilaohjaukset
•  Useita eri integraatiorajapinta-

vaihtoehtoja esimerkiksi AV- ja RAU 
järjestelmien integraatioon

Ethernet 
kytkin

920 Reititin

SceneSet 
mobiili-
sovellus

SDIM

DMX

ILLUSTRIS -ohjauspaneeli  454 Transistorisäädin

DALI LED-liitäntälaite 313 Mikroaaltotunnistin

405 DALI toistin

910 Reititin

IMAGINE

322 tunnistin

DALI

DALI

DALI

DALI

Esimerkkikokoonpano         Huomaa, että Imagine -järjestelmä on yhteensopiva myös monien muiden laitteiden kanssa.

DALI-liitäntälaite

498 Releyksikkö 478 DALI ohjain

434 Enocean® vastaanotin 18XX Enocean®-ohjauspaneeli

905 Reititin

321 Multisensori

RAU-integraatio

435 BACnet-muunnin

317M tunnistin

474 Liitäntälaiteohjain

Imagine DALI-reitittimet:
• 910 ja 920 mallit tuki maks. 128 DALI-laitteelle. 
• 905 malli tuki maks. 64 DALI-laitteelle
• Kaikki mallit DALI-2 sertifioituja "Single   

Master Application Controller" -laitteita
• Toimivat myös DALI 1 standardin mukaisten laitteiden 

kanssa
• Integroitu 250 mA DALI-teholähde kullakin DALI-

väylällä
• 10/100 Mbit/s Ethernet yhteys reitittimien välillä - Maks. 

100 reititintä samassa verkossa
• Kolmannen osapuolen TCP/UDP/IP integraatio 

HelvarNetin kautta 
• Tuki DALI-turvavalaistukselle

920 mallissa lisäksi:
• Tuki 252 S-DIM kanavalle
• Tuki 512 DMX kanavalle joko ‘in’ tai ‘out’

RAU-integraatio

Helvar Cloud Gateway  
(API rajapinta)

DALI
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Rakennusautomaatio-
järjestelmä

AV-integraatio -
HelvarNet - TCP/UDP/IP

Ethernet -kytkin

Helvar Cloud Gateway (HCG) 
ja API rajapinta

BACnet muunnin 
435

IMAGINE REITITIN-JÄRJESTELMÄ
Valaistuksen hallinta on noussut todella tärkeäksi 
älykkäiden rakennusten elementiksi. 

Avointen protokollien, kuten DALI, DMX, 
Modbus, BACnet, Ethernet, integrointi on 
mahdollista Helvarin DiiA -jäsenyyden ja
yhteistyön Tridium Niagara -alustan 
kanssa. Se antaa asiakkaillemme 
vapauden integroida eri järjestelmiä 
älykkäällä tavalla.

Valaistuksen huolto ja ylläpito 
rakennusautomaatiosta 
mahdollistaa nopean pääsyn 
valaistuksen energiankulutus- ja 
hälytystietoihin.

Oikeanlainen integraatio 
valaistuksenohjaus- ja 
rakennusautomaatiojärjestelmän 
välillä takaa valaistuksen 

tehostetun toiminnan niin käyttö- 
kuin huoltotoimenpiteissäkin.

Rakennuksen automaattinen 
valaistuksenohjaus parantaa 
energiatehokkuutta 
samaan aikaan, kun se 
lisää kättäjän mukavuutta 
työskentely-ympäristössä.

Helvar Niagara ajuri Tridium 
Hard JACE laitteessa

DALI reitittimet
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DYNAAMINEN
VALAISTUS
värilämpötilan avulla

Ihmiset tuntevat olonsa paremmaksi oikeanlaisessa 
valaistuksessa. Valon värilämpötilan ja kirkkauden 
muutokset vaikuttavat ihmisen luonnolliseen vireystilaan 
ja vuorokausirytmiin.

Dynaamisen, valkoisen valon viileä värilämpötila piristää 
ja antaa energiaa aamulla. Iltahämärän lämpöiset sävyt 
auttavat rentoutumaan iltaa kohti mentäessä.

Ihmiskeskeisellä valaistuksella parannat mukavuutta, 
hyvinvointia, keskittymiskykyä ja tuottavuutta. 
Potilashuoneissa luonnollinen valaistuksen päivärytmi 
nopeuttaa ja edesauttaa potilaiden paranemista.

Intelligent Colour  -valaistuksenohjausjärjestelmämme toimii 
yhdessä DALI type 8 laitteiden kanssa. Tämä mahdollistaa väri- ja 
värilämpötilaohjauksen yhdellä DALI-osoitteella.

Toimistot

Koulut

Terveydenhuolto

1. Reception
2. Office
3. Corridor
4. Canteen
5. Conference room
6. Open-plan office

1

2
3

4
5

6

TYYPILLISET SOVELLUKSET
rakennusten eri tiloissa
Miten sinun DALI-valaistukseohjausjärjestelmäsi toimii?
Tässä on kuusi hyvää esimerkkiä.
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Käyttöliittymä sinun 
tarpeillesi
Tee juuri sinun tarpeittesi 
mukainen käyttöliittymä 
ja käytä sitä Helvar ST7-x 
kosketuspaneelilla.

321 LIiketunnistin 
vakiovalotoiminnolla

444 
Minisisääntulo
yksikkö

Hälytys 494 Releyksikkö

1. Vastaanotto

ST7-W kosketuspaneeli

SceneSet
SceneSet sovelluksen 
avulla voit ohjata valaistusta 
Wi-Fi- tai Bluetooth verkon yli. 
SceneSet saatavilla Android- ja 
iOS-laitteille. Sillä voidaan 
ohjata myös DALI Type 8 
väri- ja värilämpötilaohjattavia 
valaisimia.

320 
Liiketunnistin

2. Toimisto

321 LIiketunnistin 
vakiovalotoiminnolla

320 
Liiketunnistin

320 
Liiketunnistin
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3. Käytävä
341 Liiketunnistin ja 
Käytäväpitotoiminto

Käytäväpitotoiminto
Erikoistominto, joka mahdollistaa toimistojen ja käytävien 
yhdistämisen toisiinsa ohjelmallisesti. Käytävävalaistus syttyy päälle 
ja pois sen mukaan, kuinka toimistoissa oleskellaan. Se on täysin 
automatisoitu, energiatehokas ja parantaa turvallisuutta.

4. Kahvila

Aikaohjaus
Maksimoi energiantehokkuutesi älykkäällä 
aikaohjauksellamme. Ohjelmoi valaistus syttymään, 
sammumaan ja säätymään automaattisesti sekä 
reagoimaan reitittimen sisäänrakennettuun 
astronomiseen kelloon. 

320 Liiketunnistin

454- 4-kanavainen säädin

329 
Ulkovalo-
anturi

135W + 
200S Seinä-

paneeli
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rh

om
oo

tto
ri

Ve
rh
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oo
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oo
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ST7-W koske-
tuspaneeli

321 MultisensoriValko-
kangas

494 - 
4-kanavainen 
releyksikkö

Ethernet 
-kytkinProjektori

Verhomoottori Verhomoottori

EnOcean
Langaton ohjaus

434 EnOcean vastaanottimen 
avulla voit hallita valaistusta 
langattomasti yksinkertaisten ja 
häiriöttömien paneelien avulla.

434 EnOcean

vastaanotin

18x EnOcean seinäpaneelit

5. Neuvotteluhuone

434 EnOcean 
vastaanotin

321 Multi-
sensori

321 Multi-
sensori

321 Multi-
sensori

321 Multi-
sensori

321 Multi-
sensori

321 Multi-
sensori

Ve
rh

om
oo

tto
ri

405 DALI-toistin

Alue 1

Alue 2

Alue 3

Alue 4

Alue 5

Alue 6

405 ja 406 DALI-toistimet
DALI-toistimemme antaa mahdollisuuden pidentää kahden 
kauimmaisen DALI-laitteen välisen DALI-kaapeloinnin 300 
metristä enintään 600 metriin asti, käytettäessä 1,5 mm² 
kaapelia. Toistin lisää myös DALI-virtaa siten, että sen 
toisiopuolella on käytettävissä 250 mA. Huomaa, toistin ei 
lisää DALI-osoitteita. Toistimia voi asentaa rinnan, mutta ei 
sarjaan.

0m
0mA 250mA 500mA

300m 600m

6. Avotoimisto

320 Liiketunnistin

320 Liiketunnistin
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Käyttöjännite ........................................ 100 VAC – 240 VAC (nimellinen)
 45 Hz – 65 Hz
Tehonkulutus ........................................ 1,6 W 
DALI-virtalähde ................................... 20 VDC (nimellinen), 250 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 °C...+40 °C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602059

35 58

45 90

402

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 2 modulia. Paino 80 g

402

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

402 DIGIDIM teholähde
DIN-kiskoasenteinen DALI-teholähde, suunniteltu antamaan 
DIGIDIM- tai RoomSet järjestelmälle 250 mA:n virta.

Tärkeimmät ominaisuudet
•  Syöttää DIGIDIM-järjestelmälle virtaa, maks. 250 mA
• DALI-oikosulku- ja ylikuumenemissuojaus
• Toimintatilaa osoittava status-LED
• Universaali käyttöjännite

TEHOLÄHTEET

Liitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot

45

Käyttöjännite ........................................ 220 VAC – 240 VAC, 
 50 Hz – 60 Hz
DALI-virtalähde ................................... 64 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 °C...+50 °C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602168

Paino 20 g

45

407 Kompakti DALI-teholähde
Kompakti DALI-teholähde, jossa maksimi virransyöttö 64 mA. 
Täydellinen koje- ja jakorasia asennuksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Kompakti koko
• 64 mA DALI-virransyöttö
• DALI-oikosulkusuojaus
• Värikoodatut johtimet kytkennän helpottamiseksi

25,5103,5

43,5

53,5

14,9 17,2
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Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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Liitännät

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 9 modulia. Paino 250 g

905 Reititin
Yhden DALI-väylän reititin, jonka kapasiteetti on
enintään 64 DALI-ohjaavaa- ja/tai ohjattavaa laitetta. Laite toimii 
joko erillisenä tai voit yhdistää sen osaksi laajempaa Helvar DALI-
reititinjärjestelmää Ethernet-verkon kautta. Tämä mahdollistaa 
suurempien ja monipuolisimpien järjestelmien rakentamisen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Maks. 64 DALI-osoitetta
• DALI-virtalähde maks. 250 mA
• Sisäänrakennettu reaaliaikainen kelloyksikkö + astronominen 

kello
• Toimii itsenäisenä tai osana suurempaa skaalautuvaa 

järjestelmää yhdessä muiden Helvar reitittimien kanssa (910/920)
• Useita eri integraatiorajapinta -vaihtoehtoja
• LightOverTime -luonnollisen päivärytmin ohjaus

Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Tehonkulutus ........................................ 13 W (täydellä DALI-väylällä)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 °C...+40 °C
IP-luokitus............................................. IP30 (lukuunottamatta liittimiä)
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602098

DA+ DALI 1

Ethernet

DA-

NN
EE

LL

905

Digidim Router 905

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

iNTELLIGENT COLOUR

RJ45

58mm

45
m
m

90
m
m

158mm

905

Digidim Router 905

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

iNTELLIGENT COLOUR

REITITTIMET

160 mm
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0 

m
m

Liitännät

910 Reititin 
910 reitittimessä on kaksi DALI-väylää, joiden kapasiteetti
on yhteensä 128 (64 + 64) DALI-ohjaavaa- ja/tai ohjattavaa
laitetta. Laite toimii joko erillisenä tai voit yhdistää sen osaksi 
laajempaa Helvar DALI-reititinjärjestelmää Ethernet-verkon kautta. 
Tämä mahdollistaa suurempien ja monipuolisimpien järjestelmien 
rakentamisen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Maks. 64+64=128 DALI-osoitetta (64/väylä) 
• DALI-virtalähde maks. 250 mA/väylä
• Sisäänrakennettu reaaliaikainen kelloyksikkö + astronominen kello
• Toimii itsenäisenä tai osana suurempaa skaalautuvaa järjestelmää 

yhdessä muiden Helvar reitittimien kanssa (905/920)
• Useita eri integraatiorajapinta -vaihtoehtoja
• LightOverTime -luonnollisen päivärytmin ohjaus

Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz 
Tehonkulutus ........................................ 23 W (täysillä DALI-väylillä)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (lukuunottamatta liittimiä)
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602079

DA+ DALI 1

DALI 2

Ethernet

DA-

DA+
DA-

NN
EE

LL

910

Digidim Router 910

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI 1(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

DALI 2

DA- DA+

iNTELLIGENT COLOUR

RJ45

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 9 modulia. Paino 260 g

160 58

45 100



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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Dimensions (mm)Technical data
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Liitännät

Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Tehonkulutus ........................................ 23 W (täysillä DALI-väylillä)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (lukuunottamatta liittimiä)
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602080
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RJ45

S-DIM DMX

920

Digidim Router 920

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI 1(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

DALI 2

DA- DA+ A 0V SC B Term

Override

SOURCE SINK

SDIM

iNTELLIGENT COLOUR

A 0V SC B Term

DMX
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DIN-kiskoasenteinen; Leveys 9 modulia. Paino 260 g

160 58

10045

REITITTIMET

Tekniset tiedot

920 Reititin 
920 reitittimessä on kaksi DALI-väylää, joiden kapasiteetti
on yhteensä 128 (64 + 64) DALI-ohjaavaa- ja/tai ohjattavaa
laitetta. Lisäksi siinä on DMX ja S-DIM -ohjausprotokollat. Laite 
toimii joko erillisenä tai voit yhdistää sen osaksi laajempaa Helvar 
DALI-reititinjärjestelmää Ethernet-verkon kautta. Tämä mahdollistaa 
suurempien ja monipuolisimpien järjestelmien rakentamisen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Maks. 64+64=128 DALI-osoitetta (64/väylä)
• DALI-virtalähde maks. 250 mA/väylä
• 512 DMX kanavaa joko sisään (In) tai ulos (Out)
• 252 S-DIM kanavaa
• Sisäänrakennettu reaaliaikainen kelloyksikkö + astronominen kello
• Toimii itsenäisenä tai osana suurempaa skaalautuvaa järjestelmää 

yhessä muiden Helvar reitittimien kanssa (905/910)
• Useita eri integraatiorajapinta -vaihtoehtoja
• LightOverTime -luonnollisen päivärytmin ohjaus

Mitat (mm)

Mitat (mm)Tekniset tiedot

49

Liitännät

405 DALI toistin 
DALI-toistin laajentaa DALI-väylän enimmäispituuden 300 metristä 600 
metriin ja tarjoaa 250 mA lisää virtaa (DALI -OUT -puoli). Laite ei lisää 
DALI-osoitteiden määrää väylässä - 64 osoitteen raja pysyy samana.
Toistinta voi käyttää myös erillisenä DALI-virtalähteenä perus DALI- tai 
RoomSet järjestelmässä. Toistimia voi asentaa rinnan useampia, ei saa 
asentaa sarjaan.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Laajentaa DALI-väylän enimmäispituuden 300 metristä 600 metriin
• Tarjoaa 250 mA lisää virtaa (DALI -OUT -puoli)
• DALI-viestit suodattamattomia
• DALI -IN ja DALI -OUT välillä ei eristystä. Molemmat puolet eristetty 

verkkojännitteestä
• Vedonpoisto erillisasennusta varten (sisältyy toimitukseen)

Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz 
Valmiustilan kulutus: ........................ 0,6 W
Tehonkulutus ........................................ 1,6 W
DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA (DALI IN-puolelta)
Ympäristön lämpötila ........................ -20 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP20
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602126

Paino 150 g

Punainen LEDEi käytössä
Vihreä LED

Yhdessä vedonpoiston kanssa (sisältyy)

28

46,5

184

36,5

225

36,5

168

DALI-TOISTIMET



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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406 DALI-toistin
DIN-kiskoasennettava DALI-toistin laajentaa DALI-väylän enimmäispituuden 
300 metristä 600 metriin ja tarjoaa 250 mA lisää virtaa (DALI -OUT -puoli). 
Laite ei lisää DALI-osoitteiden määrää väylässä - 64 osoitteen raja pysyy 
samana.
Toistinta voi käyttää myös erillisenä DALI-virtalähteenä perus DALI- tai 
RoomSet järjestelmässä. Toistimia voi asentaa rinnan useampia, ei saa 
asentaa sarjaan.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Laajentaa DALI-väylän enimmäispituuden 300 metristä 600 metriin
• Tarjoaa 250 mA lisää virtaa (DALI -OUT -puoli)
• DALI-viestit suodattamattomia
• DALI -IN ja DALI -OUT välillä ei eristystä. Molemmat puolet eristetty 

verkkojännitteestä

Käyttöjännite ........................................ 85-264 VAC, 48-62 Hz
Valmiustilan kulutus: ........................ 0,6 W
Tehonkulutus ........................................ 1,6 W
DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA (DALI IN-puolelta)
Ympäristön lämpötila ........................ -20 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP20
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602142

Paino 90 g

Punainen LED

Vihreä LED

9045

35 58

DALI-TOISTIMET

  
Esimerkkejä DALI-toistimen käytöstä

DALI-toistin

DALI-toistin



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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ST7-X SCENETOUCH
SceneTouch7 paneeli on 7" kapasitiviinen korkean resoluution ja 
täyden värimaailman kosketusnäyttö, joka on suunniteltu toimimaan 
graafisena käyttöliittymänä Helvar DALI-reititinjärjestelmässä. ST7-X on 
helppokäyttöinen ja intuitiivinen kosketukseen perustuva käyttöliittymä, 
joka on täysin räätälöitävissä web-selainpohjaisella SceneStudio editor 
-työkalulla. Paneeli asennetaan seinään mukana tulevan metallisen 
asennuskotelon avulla. Mukana toimitetaan DIN-kiskoasenteinen paneelin 
erillinen teholähde.

 
Tärkeimmät ominaisuudet
• Päivitykset pilven kautta
• Voit käyttää valmiita pohjia tai luoda täysin räätälöidyn käyttöliittymän     
   juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi
• Ethernet ja WiFi
• Saatavana mustana (B) ja valkoisena (W)

Tekniset tiedot
Käyttöjännite .......................................9 VDC - 24 VDC
Normaalitilan tehonkulutus ...............6 W
Resoluutio ...........................................1024 x 600
Ympäristön lämpötila ..........................0 °C...+40 °C
Mitat ....................................................181,5 x 121,5 x 25,8 mm
Paino ...................................................350 g
IP-luokitus .......................................... IP40 (näkyvissä olevat osat, kun 
paneeli on asennettu)

Sähkönumerot: ST7-W: 2602165 ja ST7-B: 2602170   

Mitat ja liitännät

    

Ethernet 
yhteys 

DALI-reititin-
järjestelmään

SCENETOUCH

Laite- ja pisterajoitukset per 435
• Voi toimia yhdessä DALI-reititin työryhmässä
• Maks. 20 DALI-reititintä
• Maks. 300 DALI-ryhmää
• Maks. 2000 BACnet / IP-pistettä

Käyttöjännite ........................................ 9 VDC - 40 VDC
Tehonkulutus ........................................ 300 mA, 12 VDC 150 mA, 24 VDC
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+70 ° C
IP-luokitus............................................. IP20

Sähkönumero: 2602166

BACnet/IP verkko

HUOMAA: Vain Imagine reititinjärjestelmän kanssa

Ethernet IP verkko

Helvar Reitittimet

435 BACnet Gateway

435 BACnet muuntimen avulla valaistusta 
voi ohjata ja valvoa
rakennusautomaatiojärjestelmästä josta 
näkee myös laitteiden
tilatiedot sekä ryhmien 
energiankulutustiedot. BACnet 
IP-rajapinnan
ja muuntimen välinen yhteys on helppo 
toteuttaa Ethernet-verkon kautta.

Liitännät

435 BACnet -muunnin 
Helvarin reititinjärjestelmän integrointi BACnet/IP-pohjaisiin 
rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Toimii BACnet -muuntimena Helvar DALI-reititinjärjestelmässä
• Web-selainpohjainen Helvar workgroup discovery -työkalu
• Automaattinen Helvar laitteiden tunnistus
• Automaattinen BACnet osoitteiden luonti
• COV (change of value) BACnet -toiminto
• Teholähde sisältyy pakkaukseen

102
90
78

108 25

12,5
Ø4

Ø7

BACNET



Liitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot
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HCG Helvar Cloud Gateway
Helvar Cloud Gateway (HCG) on pienimuotoinen tietokone 
johtavalla suorituskyvyllä ja tietoturvalla. Laite lataa kaiken datan 
valaistuksenohjausjärjestelmästä ja siirtää sen Helvarin etäpalvelimeen 
Ethernetin tai Wi-Fi:n välityksellä. Valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi 
valaistuksenohjausjärjestelmän dataan sekä pystyvät näin valvomaan 
ja ylläpitämään järjestelmää selainpohjaisen käyttöliittymän kautta. 
Valaistuksenohjausjärjestelmän vikatiedot voidaan ohjata kolmannen osapuolen 
järjestelmään REST API -rajapinnan kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Yhteys Helvar etäpalvelimeen
• Helppo asennus ja käyttöönotto
• Suojattu tiedonsiirto
• Mahdollisuus myös DIN-kiskoasennukseen
• Tehonsyöttöyksikkö sisältyy pakkaukseen

Mitat (mm)

Liitännät

Tekniset tiedot 
Käyttöjännite..................................12 VDC - 19 VDC
LAN 1 ............................................. 10/100/1000 Mbps Intel I210 
GbE reititin verkolle
LAN 2 ............................................. 10/100/1000 Mbps Intel I210 
GbE.Wi-Fi ...................................... 2 × Wi-Fi antenni
Mitat .............................................. 140,8 mm × 107,5 mm × 28 
mm
Ympäristön lämpötila .................... 0°C...+40°C
Paino ............................................. 0,56 kg
IP-luokitus .................................... IP20

EtuosaEtuosa Oikea puoliOikea puoli

Vasen puoliVasen puoliTakaosaTakaosa

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Wi-Fi antennien liittimet

PWR-painike LED-merkkivalolla

LAN 2 DALI-reititin verkolle

LAN 1 internet yhteydelleDC sisääntulo

4 x USB 3.0

2 x HDMI-ulos

HCG - HELVAR CLOUD GATEWAY  JA ETÄPALVELIN

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme. Katso uutuudet helvar.com 55

Loppukäyttäjän web-selainpohjainen 
käyttöliittymä valaistuksenohjaus-
järjestelmän ohjaukseen, hallintaan ja 
energiankulutuksen seurantaan
uSee -käyttöliittymä antaa valaistuksenohjausjärjestelmän 
hallinnoinnin loppukäyttäjän käsiin, ilman Designer 
-ohjelmointitaidon tarvetta. Käyttöliittymän nykyaikainen 
ja intuitiivinen ulkoasu mahdollistaa reaaliaikaisten 
energiankulutustietojen raportoinnin vain muutamalla 
klikkauksella.
uSee toimii automaattisesti, lukemalla Designer-ohjelmalla 
ohjelmoidut tiedot ja asetukset esittäen ne selkeästi niin, että 
henkilöt ,jotka käyttävät laitetta päivittäin voivat tehdä muutoksia 
tilanteiden tasoihin tai nimetä uudelleen laitteita ja ryhmiä omien 
käyttötarpeidensa mukaan.

ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA
• Reaaliaikaiset energiankulutusraportit
• Historiaraportit
• Helposti määriteltävät tarkastelujaksot
• Yhteensopiva useimpien web-selainpohjaisten laitteiden kanssa
• Ihanteellinen kiinteistönhoitajille

TILANTEIDEN KUTSUMINEN JA MUOKKAAMINEN
• Tilanteiden kutsuminen
• Valaistustasojen tarkastelu
• Ryhmän tilan tarkastelu
• Valaistustasojen asettelu
• Tilanteiden uusien tasojen tallennus
• Pääsy vain valtuutetuilla käyttäjillä

HUOLTOTYÖKALU
• Ilmoittaa lamppuvioista
• Ilmoittaa vikaantuneista laitteista
• Aikataulutettu lampunvaihto
• Lähettää hälytykset sähköpostiin

TURVAVALAISTUKSEN TESTAUSTYÖKALU
• Toiminta- ja kestotestit
• Automaattiset ajastetut testit
• Tietojen kerääminen ja raportointi

Tuotekoodi: 8801+HDR-30-12
(sisältää teholähteen HDR-30-12)

Sähkönumero: 2602173

USEE

Mitat (mm) ja verkkokaavio

Tekniset tiedot
Järjestelmän rajat:
Suositus ........................................ ≤ 15 reititintä
Maksimi ......................................... 30 reititintä

Käyttöjännite ................................. 12 VDC ± 10 %
Tyypillinen tehonkulus .................. 6 W
Wi-Fi (Ad-hoc) ............................... Vain käyttöönottoa 
varten, ei yhteensopiva Windows 10 kanssa
LAN 1 ............................................. 10/100/1000 Mbps 
Intel I210 GbE. DALI-reititin verkolle
LAN 2 ............................................. 10/100/1000 Mbps 
Intel I210 GbE. Paikalliselle tietokoneverkolle
Ympäristön lämpötila .................... 0°C...+40°C
Paino ............................................. 0,8 kg
IP-luokitus .................................... IP20

HUOMAA: 
VAIN HELVAR 

DALI-REITITIN-
JÄRJESTELMÄN 

KANSSA

Korkeus: 
43,1
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DALI-SENSORIT
Vakiovalotoiminnon ja liiketunnistimen avulla saavutetaan paras mahdollinen energiansäästö. DALI 
-sensorisarjamme sisältää sekä itsenäisiä erillisjärjestelmien sensoreita että isompien kokonaisuuksien 
järjestelmäsensoreita.

DALI-sensorit ja
pintakotelo (tilataan erikseen)

Huomiot/ Vakiovalo-
mittauksen alue

Liiketunnistuksen alueLiike-
tunnistin

Vakio-
valo

Toiminnallisuus

DALI-järjestelmäsensorit  Helvar DALI-reititin- ja Toolbox -järjestelmän sensorit

Mikroaaltotunnistin 
(313)

Pintakotelo: SBB-A

Mikroaalto Ei - Mikroaalto teknologialla 
toimivat sensorit voivat nähdä 
liikkeen ohuiden seinien ja 
lasien läpi.

12-16 m

2.8 m

Suunnattava 
mikroaaltotunnistin 
(314)

Pintakotelo: SBB-B

Mikroaalto Ei

22 m 6 m

2.8 m 2.8 m

30 m 6 m

Korkean tilan PIR-
tunnistin (317M), 
-30 °C

Pintakotelo: SBB-P

PIR Ei 317M - IP40 ja IP65 / -30°C*
* Kun käytetään yhdessä 
SBB-P pinta-asennuskotelon 
ja mukana tulevan tiivisteen 
kanssa

40 m

26 m

16 m

6 m
10 m

15 m

Seinäasenteinen 
PIR-tunnistin (318x)

PIR Ei Saatavilla olevat 
versiot:
318W = Valkoinen
318B = Musta

85˚

5 m

PIR-tunnistin 311M 
(IP55 ja -30 °C)

Pintakotelo: SBB-P

PIR Ei 311M tarvitsee Helvarin täysin
tiivistetyn pinta-
asennuskotelon SBB-P.
Kun 311M sensoria 
asennetaan, tulee 
asennuksessa
käyttää aina mukana 
toimitettavaa silikonitiivistettä.

15 m

7 m

Liiketunnistuksen kattama lattiatasossa, kun
asennuskorkeus on 2,5 metriä

1 Helvar | Data is subject to change without notice.    moc.ravleh.www

Multisensor (321)

The Multisensor is a compact sensor that combines a 
photocell for constant light control and a passive infrared 
(PIR) presence detector to provide energy-saving functions 
in a DALI system.

The light sensor measures reflected light from the surface 
directly below it. The unit uses this information to maintain 
a constant light level by adjusting the lamp outputs.

The PIR sensor enables the Multisensor to turn the lights 
on when its coverage area is occupied, and off when it is 
unoccupied.

The sensor’s settings are adjusted using Helvar’s Designer 
or Toolbox software.

Due to its superior detection performance, the Multisensor 
is especially suitable for applications where small or slow 
movements take place for extended periods of time, such 
as offices or classrooms. Since its detection sensitivity is 
less dependent on movement direction than that of most 
PIR sensors, less units are required to reliably cover a 
target area.

Presence Detection Coverage at 2.5 m Height Detection pattern at floor level 
for 2.5 m mounting height

Key Features
• Superior detection performance through high sensitivity 

and multidirectional coverage.
• Programmable constant light control for energy 

efficiency.
• 
• Compact and stylish design.

8 m

6.
2 

m

116° 100°

Constant Light Coverage at 2.5 m Height

60°

PIR sensor

Light sensorStatus LED

y
x

x

x y

x

y

8 m
6.2 m

PIR-tunnistin (320 
ja 320B)

Pintakotelo: SBB-C
ja SBB-CB (musta)

PIR Ei Saatavilla olevat 
versiot:
320 = Valkoinen
320B = Musta

SENSORIT

2,8 m2.8 m

7 m

Huomiot/ Vakiovalo-
mittauksen alue

Liiketunnistuksen alue
Liike-
tunnistin

Vakio-
valo

Toiminnallisuus

DALI-järjestelmäsensorit Helvar DALI-reititin- ja Toolbox -järjestelmän sensorit

Saatavilla olevat versiot:
321 = Valkoinen
321B = Musta

1 Helvar | Data is subject to change without notice.    moc.ravleh.www

Multisensor (321)

The Multisensor is a compact sensor that combines a 
photocell for constant light control and a passive infrared 
(PIR) presence detector to provide energy-saving functions 
in a DALI system.

The light sensor measures reflected light from the surface 
directly below it. The unit uses this information to maintain 
a constant light level by adjusting the lamp outputs.

The PIR sensor enables the Multisensor to turn the lights 
on when its coverage area is occupied, and off when it is 
unoccupied.

The sensor’s settings are adjusted using Helvar’s Designer 
or Toolbox software.

Due to its superior detection performance, the Multisensor 
is especially suitable for applications where small or slow 
movements take place for extended periods of time, such 
as offices or classrooms. Since its detection sensitivity is 
less dependent on movement direction than that of most 
PIR sensors, less units are required to reliably cover a 
target area.

Presence Detection Coverage at 2.5 m Height Detection pattern at floor level 
for 2.5 m mounting height

Key Features
• Superior detection performance through high sensitivity 

and multidirectional coverage.
• Programmable constant light control for energy 

efficiency.
• 
• Compact and stylish design.

8 m

6.
2 

m

116° 100°

Constant Light Coverage at 2.5 m Height

60°

PIR sensor

Light sensorStatus LED

y
x

x

x y

x

y

8 m
6.2 m

Vakiovalomittauksen 
alue 2,5 m 
asennuskorkeudesta

Kun asennettu 
pystysuoraan: 85° 
pystysuunnasta; 
Vaakatasossa: 360°

HUOMAA: VAIN REITITIN 
JÄRJESTELMÄN KANSSA!

15 m

40 m

2 m

21 m

Multisensori (321
ja 321B) 

Pintakotelo: SBB-C
ja SBB-CB (musta)

PIR Kyllä

KylläEiDALI-
ulkovaloanturi 
(329)

automaat-
tinen
sammutus-
toiminto 

PIRKorkean tilan 
multisensori (322 ja 
322B)

(Katso sivu 27 
saadaksesi lisätietoja)

Pintakotelo: SBB-D 
ja SBB-DB (musta)

Käytävä PIR-
tunnistin (341)

PIR Ei

RoomSet 
Multisensori (331)

Pintakotelo: SBB-C

PIR Kyllä Liiketunnistuksen kattama lattiatasossa, kun
asennuskorkeus on 2,5 metriä

8 m6.2 m

Vakiovalomittauksen 
alue 2,5 m 
asennuskorkeudesta

Saatavilla olevat versiot:
322 = Valkoinen
322B = Musta

RoomSet järjestelmän sensorit - Vain RoomSet järjestelmän kanssa

Liiketunnistuksen kattama lattiatasossa, kun
asennuskorkeus on 2,5 metriä

DALI-sensorit ja
pintakotelo (tilataan erikseen)



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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DALI-väylän virrankulutus ............... 20 mA (2 mA ulkoisella teholähteellä)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+35 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1
Toimintataajuus ................................... 5,8 GHz, saatavana valituissa maissa

Sähkönumero: 2602056

Sisääntulo ulkoiselle teholähteelle 
(12 VDC - 24 VDC), esim. Helvar 402 (1 
teholähde / tunnistin)

Huomioi napaisuus

Suosittelemme käyttämään tunnistinta 
mieluummin ilman ulkoista teholähdettä. 
Tarvittaessa saat lisää virtaa väylälle, 
käytämällä DALI-toistimia 405 ja 406

Valkoinen satiinimuovi, paino 90 g
Asennusreiän halkaisija: 68 mm

313 Mikroaaltotunnistin
Mikroaaltoteknologian ansiosta 313 tunnistin havaitsee minkä tahansa liikkeen 
välittömästi, auttaen näin energiatehokkuuden maksimoimisessa. Voit asentaa sen 
kattoon upposenteisena tai pintaan yhdessä SBB-A pinta-asennuskotelon kanssa.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Mikroaaltotunnistin havaitsee liikkeen havainnointialueella, jolloin kuormaa voidaan 

säätää huoneen läsnäolomuutosten mukaisesti
• IR-vastaanotin kauko-ohjaimelle 303 (saatavana erikseen)
• Toimintatilaa osoittava LED-merkkivalo
• Pinta-asennuskotelo SBB-A saatavilla erikseen

2.8 m

12 - 16 m

Liiketun-
nistuksen 

alue

2,8 m

12-16 m

Ø76 61,2

58 68

3,63,7

SENSORIT

DALI-väylän virrankulutus ............... 40 mA (2 mA ulkoisella teholähteellä)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+35 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1
Toimintataajuus ................................... 5,8 GHz, saatavana valituissa maissa

Sähkönumero: 2602057

Valkoinen satiinimuovi, paino 124 g
Asennusreiän halkaisija: 78 mm

85 92

3,5 3,5

70 78

Suoja-
kuori

Liiketunnistuksen alue

2,8 m 2,8 m

22 m
6 m

30 m
6 m

Sisääntulo ulkoiselle teholähteelle 
(12 VDC - 24 VDC), esim. Helvar 402 (1 
teholähde / tunnistin)

Huomioi napaisuus

Suosittelemme käyttämään tunnistinta 
mieluummin ilman ulkoista teholähdettä. 
Tarvittaessa saat lisää virtaa väylälle, 
käytämällä DALI-toistimia 405 ja 406

314 Suunnattava mikroaaltotunnistin 
Suunnattavan tunnistimen ansiosta voit optimoida tunnistusalueen 
tarpeidesi mukaisesti. Mikroaaltoteknologian ansiosta 314 tunnistin 
havaitsee minkä tahansa liikkeen välittömästi, auttaen näin 
energiatehokkuuden maksimoimisessa. Voit asentaa sen kattoon 
upposenteisena tai pintaan yhdessä SBB-B pinta-asennuskotelon kanssa.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Mikroaaltotunnistin havaitsee liikkeen havainnointialueella, jolloin kuormaa 

voidaan säätää huoneen läsnäolomuutosten mukaisesti
• IR-vastaanotin kauko-ohjaimelle 303 (saatavana erikseen)
• Toimintatilaa osoittava LED-merkkivalo
• Pinta-asennuskotelo SBB-B saatavilla erikseen

HUOMAA: Mikroaalto 
teknologialla toimivat 
sensorit voivat nähdä 
liikkeen ohuiden seinien 
ja lasien läpi

HUOMAA: Mikroaalto 
teknologialla toimivat 
sensorit voivat nähdä 
liikkeen ohuiden seinien 
ja lasien läpi



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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DALI-väylän virrankulutus ............... 20 mA
Ympäristön lämpötila ........................  –30° C...+35 ° C
IP-luokitus............................................. IP40 (IP65 yhdessä SBB-P 
pinta-asennuskotelon kanssa)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602130

Tunnistusalueen rajoittaminen
317 tunnistimen mukana toimitetaan 2 
kappaletta paikalleen napsautettavaa 
liiketunnistimen rajoitinta. Rajoittimet 
voidaan leikata valvonta-alueelle 
sopiviksi. Alla esimerkkikuva 
käytävätilaan leikatuista rajoittimista.

ABS ja PC palonkestävää materiaalia. Paino 120 g
Asennusreiän halkaisija: 68 mm

317M Korkean tilan PIR-tunnistin, -30 °C
317M havaitsee liikkeen jopa 15 metriä korkeissa
tiloissa ja säätää automaattisesti DALI-valaistuskuormia sen
mukaisesti. Mukana toimitettavien tunnistinrajoittimien avulla voit räätälöidä 
valvonta-alueen juuri tarpeidesi mukaiseksi. 

Tärkeimmät ominaisuudet
• Ohjaa valaistusta automaattisesti läsnäolon/poissaolon mukaan
• Suunniteltu asennettavaksi erityisesti korkeisiin tiloihin
• Joko uppo- tai pinta-asenteisena yhdessä pinta-asennuskotelon SBB-P 

kanssa
• Liiketunnistimen rajoittimien avulla voidaan rajata valvonta-aluetta
• Helppo liittää osaksi Helvar DALI-ohjausjärjestelmää
• Ohjelmoitavissa Helvar Designer™ ja Digidim Toolbox™ -ohjelmilla
• Pakkasta kestävä versio 317M (–30 °C)

Liiketunnistuksen alue

15 m 10 m

6 m

16 m

26 m

40 m

Suojakuori

Ø88 49 63

58 68

SENSORIT

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (lukuunottamatta liittimiä)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumerot: 318W: 2602109 ja 318B: 2602112

Valkoinen (318W) Musta (318B)

Malli

Liike-
tunnistuksen 

alue

Paino 35 g5 m

318 Seinäasenteinen PIR-tunnistin 
Sopii erityisesti tiloihin, joissa tunnistimen kattoasennus ei ole mahdollista, kuten 
käytäviin tai pieniin huoneisiin.
Tunnistimen yhteydessä on yksi ohjelmoitavissa oleva painike, jolla voit esimerkiksi 
säätää valaistusta ja ohjata sen päälle/pois.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Ohjaa valaistusta automaattisesti läsnäolon/poissaolon mukaan
• 5 m valvonta-alue
• 1 ohjelmoitava painike manuaalista ohjausta varten
• Seinäasenteinen yhdessä ohjauspaneelien asennuskehyksen kanssa
• Saatavana valkoisena 318W ja mustana 318B
• Helppo liittää osaksi Helvar DALI-ohjausjärjestelmää
• Ohjelmoitavissa Helvar Designer™ ja Digidim Toolbox™ -ohjelmilla

35,4 31,8

48.4



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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8 m
6,2 m

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 [IP20 kaapelisuoja]
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Valkoinen satiinimuovi. Paino 66,3 g
Asennusreiän halkaisija: 52 mm - 55 mm

Liiketunnistuksen kattama lattiatasossa, kun
asennuskorkeus on 2,5 metriä

320 PIR-tunnistin 
Helposti asennettava, herkkä ja luotettava PIR-tunnistin normaaliin 
huonekorkeuteen. Se sopii yhteen Helvarin Dali-järjestelmien kanssa. Erittäin 
tarkan liiketunnistuksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti tiloihin, joissa liike on 
vähäistä, kuten luokkahuoneisiin tai toimistoihin.
Koska tunnistus on vähemmän riippuvainen liikkeen laajuudesta, suurenkin alueen 
kattamiseen tarvitaan vain pieni määrä tunnistimia. Saatavana valkoisena 320 ja 
mustana 320B versiona.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Erittäin tarkka tunnistus herkkyyden ja laajan kattavuusalueen ansiosta
• DALI-virrankulutus 10 mA
• Kompakti ja funktionaalinen muotoilu
• Joko uppo- tai pinta-asenteisena yhdessä pinta-asennuskotelon SBB-C kanssa
• Yhteensopiva myös ActiveAhead Control Unit DALI -laitteen kanssa

6,2 m

8 m
54

62

Ø66

HUOMAA! Tämä laite 
ohjelmoitavissa seuraavilla 
ohjelmistoversioilla:

DALI-reititinjärjestelmät: 
Designer 5.4 tai uudempi

Perus DALI-järjestelmät:
Toolbox 2.4.2 tai uudempi

Laitetta ei voi käyttää 
vanhemman jo arkistoidun 
Designer 4 version kanssa.

SENSORIT

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 [IP20 
kaapelisuoja]
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Asennusreiän halkaisija: 52 mm - 55 mm
Valkoinen satiinimuovi. Paino 66,3 g

Vakiovalo-
mittauksen alue 
2,5 m asennus-
korkeudesta

321 Multisensori 
321 multisensori yhdistelee eri tekniikoita: PIR-tunnistin tunnistaa liikkeen 
ja valoanturi huolehtii vakiovalon automaattisesta säädöstä. Erittäin tarkan 
liiketunnistuksen ansiosta 321-multisensori soveltuu erinomaisesti tiloihin 
joissa liike on vähäistä, kuten luokkahuoneisiin ja toimistoihin. Saatavana 
valkoisena 321 ja mustana 321B versiona.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Erittäin tarkka tunnistus herkkyyden ja laajan kattavuusalueen ansiosta
• Vakiovalon ohjelmointi takaa energiatehokkuuden
• DALI-virrankulutus 10 mA
• Kompakti ja tyylikäs muotoilu.
• Joko uppo- tai pinta-asenteisena yhdessä pinta-asennuskotelon SBB-C 

kanssa
• Yhteensopiva myös ActiveAhead Control Unit DALI -laitteen kanssa 

(lukuunottamatta vakiovalo-toimintoa)

6,2 m

8 m

2,9 m

8

41

Ø65

HUOMAA! Tämä laite 
ohjelmoitavissa seuraavilla 
ohjelmistoversioilla:

DALI-reititinjärjestelmät: 
Designer 5.4 tai uudempi

Perus DALI-järjestelmät:
Toolbox 2.4.2 tai uudempi

Laitetta ei voi käyttää 
vanhemman jo arkistoidun 
Designer 4 version kanssa.

Liiketunnistuksen kattama lattiatasossa, kun
asennuskorkeus on 2,5 metriä

Sähkönumerot: 320: 2602169 ja 
320B: 2602187

Sähkönumerot: 321: 2602167 ja 
321B: 2602188



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot
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DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP65
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Valkoinen satiinimuovi. Paino 70 g
Asennusreiän halkaisija: 52 mm - 55 mm

322 Korkean tilan multisensori 
Valaistuksen automaattinen ohjaus korkeuksista, joihin normaalit sensorit 
eivät sovellu. Pöly- ja vesitiivis 322-tunnistin soveltuu erityisesti varasto- ja 
tehdasympäristöihin. Erittäin herkän tunnistuksen ansiosta,
se ei ole niin riippuvainen liikkeen määrästä kuin monet muut PIR-tunnistimet. 
Valoanturin avulla voidaan toteuttaa automaattinen sammutustoiminto. Tämän 
toiminnon avulla valot sammuvat, jos luonnovalon määrä nousee yli asetetun 
kynnystason. Saatavana valkoisena 322 ja mustana 322B versiona.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Erittäin tarkka tunnistus herkkyyden ja monisuuntaisen kattavuusalueen 

ansiosta
• Soveltuu erityisesti korkeisiin tiloihin, pöly- ja kosteussuoja (IP65)
• Säädettävä sammutustoiminto valoanturin avulla takaa energiatehokkuuden
• Helppo asentaa ja ottaa käyttöön osaksi Helvarin DALI-järjestelmää
• Yhteensopiva myös ActiveAhead Control Unit DALI -laitteen kanssa

Tunnistusalue 
15 metrin 
korkeudesta

Tunnistusalue 
7,5 metrin 
korkeudesta

21 m

21 m

10,5 m

10,5 m

7,5 m

15 m

Ø66

56,5

46
67,75

HUOMAA! Tämä laite 
ohjelmoitavissa seuraavilla 
ohjelmistoversioilla:

DALI-reititinjärjestelmät: 
Designer 5.4.2 tai uudempi

Perus DALI-järjestelmät:
Toolbox 2.5.0 tai uudempi

Laitetta ei voi käyttää 
vanhemman jo arkistoidun 
Designer 4 version kanssa.

SENSORIT

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Valoanturin mittauskulma, 
kun asennettu pystysuoraan  ......... 85 ° pystysuunnasta;
Vaakatasossa ........................................ 360 °
Mittausalue ........................................... 1-100 000 luksia
Ympäristön lämpötila ........................ -35 ° C...+75 ° C
IP-luokitus............................................. IP65
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

HUOMAA! Soveltuu käytettäväksi vain Helvar 
reititinjärjestelmässä!

Paino 250 g

329 DALI-ulkovaloanturi 
329 DALI-ulkovaloanturin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä 
energiansäästöjä asentamalla se Helvarin reititinpohjaiseen 
valaistuksenohjausjärjestelmään. Sen avulla voidaan säätää tai 
kutsua eri valaistustasoja ulkona olevan valon määrän mukaan. Laite 
asennetaan ulkotilaan ja on vedenpitävä, kun se on asennettuna 
pystysuoraan. Anturi toimii laajalla käyttölämpötila-alueella ja 
erilaisissa ulko-olosuhteissa.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Automaattinen valaistuskuormien ohjaus vakiovalotoiminnalla
• Valaistusvoimakkuuden mittausalue 1-100 000 luksia
• Helppo asennus
• Helppo yhdistää Helvarin reititinjärjestelmään

Sähkönumero: 2602114

93

87 29

148

68

82

Sähkönumero: 322: 2602129 ja 
322B: 2602189
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Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme. Katso uutuudet helvar.com66  Helvar | Katalogi 2020 67

331 RoomSet multisensori
RoomSet multisensori sisältää valoanturin vakiovalotoiminnolle ja pasiivisen 
infrapunaliiketunnistimen (PIR), jotka takaavat energiatehokkuuden 
maksimoinnin. Sensorin sisäänrakennettu mikrokontrolleri hyödyntää 
RoomSet -ohjelmistoa. Bluetooth low energy -yhteydellä on mahdollista 
liittyä tabletilla sensoriin ja ohjelmoida se RoomSet-sovelluksella. Sensori 
toimii keskusyksikkönä Helvarin yhden huoneen RoomSet -ratkaisulle.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Erittäin tarkka tunnistus herkkyyden ja laajan kattavuusalueen ansiosta
• Ohjelmoitava vakiovalotoiminto energiatehokkuuden maksimoimiseen
• Graafinen, Android -pohjainen RoomSet ohjelmointisovellus “Drag-and-

Drop” -menetelmällä
• Päivitykset RoomSet sovelluksen kautta langattomasti
• Toimintakuntoinen järjestelmä heti sensorin kytkemisen jälkeen

DALI-väylän virrankulutus ............... 40mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+50° C
IP-luokitus............................................. 30

Sähkönumero: 2602179

Vakiovalo-mittauksen alue 2,5 m asennus-
korkeudesta

Liitännät

8

41

Ø65

RoomSet pakettien sähkönumerot:
2602180 RSSTD paketti (sis. 331+407+444) 
 
2602181 RS135W230S paketti (sis.331+407+135W+230S) 

SENSORIT

DALI-väylän virrankulutus ............... 20 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP42
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Liiketunnistuksen alue

Valkoinen satiinimuovi. Paino 93 g

341 käytävä PIR-tunnistin
Erityisesti käytäviin suunniteltu 341 käytävä PIR-tunnistin kattaa 100 asteen 
sektorin, jonka säde on 41 metriä. Valittavissa on kaksi eri tunnistustilaa. Korkea 
aktiivisuustila soveltuu käytäviin, joissa liikutaan koko ajan paljon, esimerkiksi 
sairaaloihin, varastoihin ja toimistoihin. Tässä tilassa tunnistin on säädetty 
herkimmilleen. Toinen  vaihtoehto on matala aktiivisuustila, joka soveltuu tiloihin, 
joissa ollaan vain vähän aikaa kerrallaan, esimerkiksi hotellien tai koulujen auloihin.
Tunnistimen herkkyys-, tunnistustila- ja LED-merkkivalon indikointi toiminnot 
asetetaan suoraan sen  piirilevyltä (katso "liitännät" kuva alla).

Tärkeimmät ominaisuudet
• Pitkien (jopa 41-metristen) käytävien ohjaus yhdellä tunnistimella
• DALI-virrankulutus 20 mA
• Kaksi tunnistustilaa eri ympäristöihin
• Säädettävä viive ja aikakatkaisu
• Ohjelmoitavissa Designer- ja Toolbox-ohjelmilla
• Yhteensopiva myös ActiveAhead Control Unit DALI -laitteen kanssa

LED-merkkivalo 
(ON/OFF)

PIR-herkkyys.
Oletuksena
”kello 1:ssä

Tunnistus-
tilan valitsin

EI 
KÄYTÖSSÄ:
pidettävä 2 s

Tunnistuksen 
LED-
merkkivalo

DA+
DA−

DALI SISÄÄN

EI 
KÄYTÖSSÄ:
Pidettävä 
Off-
asennossa

DALI ULOS
DA+
DA−

102

70 50

100°

m

m

2
1

0 10 20 30 40

Sähkönumero: 2602162

HUOMAA! Tämä laite vain 
RoomSet-järjestelmän 
kanssa!



68  Helvar | Katalogi 2020

Mitat (mm)
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• 311 PIR-tunnistin*
• 311P PIR-tunnistin, IP54*
• 311M PIR-tunnistin, IP54, -30°C
• 312 Multisensori*
• 313 Mikroaaltotunnistin
• 314 Suunnattava mikroaaltotunnistin
• 317 Korkean tilan PIR-tunnistin*
• 317M Korkean tilan PIR-tunnistin, IP65, -30°C
• 319 PIR-kohdetunnistin korkeisiin tiloihin*  
• 320 PIR-tunnistin, 320B mustana
• 321 Multisensori, 321B mustana
• 322 Korkean tilan multisensori, 322B mustana
• 331 RoomSet multisensori

* Vanhempi, poistunut tuote

SBB-A sensoreille 311*, 313 ja 317* SBB-B sensorille 314

Lukitusruuvi

SBB-A:
311*, 313, 317*

SBB-B:
314

SBB-C ja SBB-CB:
312*, 320, 320B, 321, 

321B, 331

Lukitus-
ruuvi

50

60
65

Ø5

Ø76

73

76

50

60 93
Ø5

82

85

SBB-C ja SBB-CB (musta) sensoreille 312*, 320, 320B, 
321, 321B ja 331

52

68

67
51

46

10
36

30 10

Ø5 Ø5

Ø20

5

Sensorien pinta-asennuskotelot SBB-A, SBB-B, SBB-C, SBB-D ja SBB-P
Pinta-asennuskotelot seuraaville sensoreille:

317

311
313

314

312

SBB-P:
311P*, 311M, 317*, 

317M, 319*

SBB-P sensoreille 311P*, 311M, 317*, 317M ja 319*

SBB-D ja 
SBB-DB:
322, 322B

SBB-D ja SBB-DB sensorille 322 ja 322B, katso: helvar.com

SENSORIT - TARVIKKEET

Sähkönumerot:
SBB-A:  2602101
SBB-B:  2602102
SBB-C:  2602103
SBB-CB (musta): 2602201
SBB-D:   2602190
SBB-DB (musta): 2602202
SBB-P:   2602164

ENOCEAN
EnOcean järjestelmät käyttävät innovatiivista 
radioteknologiaa, joka toimii ilman paristoja.
Järjestelmä tuottaa itse tarvitsemansa energian 
pienten muuntimien kautta - usein hyödyntäen 
kytkinpainalluksesta saatua energiaa. EnOcean toimii 
Euroopassa 868 MHz:n taajuusalueella ja tukee 
kaksisuuntaista viestintää.

Ominaisuudet
• Helppo yhdistäminen DALI-järjestelmään
• Jopa 20 EnOcean laitetta / vastaanotin
• Useampi vastaanotin samassa DALI-järjestelmässä
• 30 metrin etäisyys vastaanottimesta
• 868 MHz ISM taajuusalue (Eurooppa)
• Kansainvälinen standardi 14543

EnOcean. For smarter, greener spaces.

Ei kaapeleita Ei paristoja Ei rajoituksia
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434 EnOcean vastaanotin 
434 EnOcean vastaanotin mahdollistaa langattomien ja
paristottomien EnOcean-kytkimien liittämisen Helvarin
DALI-valaistuksenohjausjärjestelmään. 434 on mahdollista asentaa
kattoon tai seinälle, jonka jälkeen se liitetään DALI-verkkoon.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Langattomien ja paristottomien EnOcean kytkimien liittäminen DALI-verkkoon
• Helppo asennus
• Vastaanotin saa käyttösähkönsä DALI-verkosta
• Yhden vastaanottimen pariksi voidaan liittää enintään 20 EnOcean 

kytkinmoduulia (18xx)

DALI-väylän virrankulutus ............... 20 mA
Taajuus ................................................... 868 MHz ISM (Eurooppa)
Toimintaetäisyys .................................. 30 metriä (esteetön tila)
Yhdistettävien laitteiden määrä ..... Enintään 20 kpl / vastaanotin
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1+ 1-20

Sähkönumero: 2602113

Paino 75 g

Kahden 
painikkeen 
keinukytkin 

18xx

434

DALI-liitäntälaitteet

DALI-liitäntälaitteet

510

Ethernet-kytkin

Ethernet 

DALI

434

DALI

Kahden 
painikkeen 
keinukytkin 

18xx

Ø110

73

58

16

7

ENOCEAN

Liitännät ja toiminta

Mitat (mm)Tekniset tiedot
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18xx EnOcean kytkimet 
18xx langattomat kytkinmoduulit ovat EnOcean-käyttöliittymiä,
jotka mahdollistavat järjestelmän hallinnan ja ohjauksen. 
Kytkimet ovat suunniteltu toimimaan yhdessä EnOcean 
vastaanottimen (434) kanssa. Ne ovat täysin
ohjelmoitavissa Helvarin Toolbox- ja Designer-ohjelmistolla.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Valittavissa joko yhden- tai kahden keinukytkinmallin välillä
• Värivaihtoehtoina ovat musta (B) ja valkoinen (W)
• Langattomia ja pietsolla toimivia (ei paristoa)
• EnOcean RF-teknologia
• Helppo asennus: Kaksipuolisella teipillä (mukana) tai ruuveilla 

tasaiselle pinnalle

Saatavilla myös erillinen 185W Bluetooth EnOcean kytkin 
ActiveAhead järjestelmään. 185W ei toimi 434 kanssa.

Toimintataajuus ................................... 868 MHz ISM-taajuusalueella         
                                                             (Eurooppa)
Toimintaetäisyys .................................. 30 m (esteettömässä tilassa)
Ympäristön lämpötila: ....................... 0 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1 / kytkinyksikkö

Sähkönumerot:
181W 1-osainen valkoinen (on/off säätö ylös/alas) 2602117
181B 1-osainen musta (on/off säätö ylös/alas)  2602116
182W 2-osainen valkoinen (2x (on/off säätö ylös/alas)) 2602119
182B 2-osainen musta (2x (on/off säätö ylös/alas)) 2602118
183W 1-osainen valkoinen (on/off säätö ylös/alas) 2602120
183B 1-osainen musta (on/off säätö ylös/alas)  2602121
184W 2-osainen valkoinen (2x (on/off säätö ylös/alas)) 2602123
184B 2-osainen musta (2x (on/off säätö ylös/alas)) 2602122

181W

183B

182B

184W

DALI

Maks. 30 metriä

434 EnOcean vastaanotin

Maks. 20 kytkintä / 1 kpl 434 vastaanotin

2 painikkeen keinukytkin
182x

1 painikkeen 
keinukytkin 181x

Paino 150 g
() = Mitat 183x ja 184x kytkimille

10 x 3 60.3 86 (61)

86
 (6

1)

86
 (6

1)

15

PANEELIT

HUOMAA! 185W on vain ActiveAhead järjestelmään 
soveltuva Bluetooth EnOcean kytkin. 
185W sähkönumero: 2602171



Liitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot
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Liitännät

Mitat (mm)
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Mitat (mm)

Moduulit

Kehykset

Huomaa! Jos käytät tuplakehyksiä D, käytä 
kaksoisarkkukojerasiaa vaakatasossa.

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1 / moduuli

() = Kaksoiskojerasiaversion mitat
Asennuskehyksen paino: 100 g 

(144 g)
Paneelin paino: 41 g

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

Valkoinen muovi
230S: 2602036
230D: 2602037

131W: 2602016

136W: 2602024

134B: 2602019

132W: 2602018

137W: 2602026

135B: 2602021

134W: 2602020

131B: 2602015

136B: 2602023

135W: 2602022

132B: 2602017

137B: 2602025

(100): 2602038

Paneelikokonaisuus koostuu = 13xx + 23xxTuotekoodi ja sähkönumerot: katso kuvat

13xx Moduulipaneelit ja 23xx asennuskehykset
13xx moduulipaneelit ovat DALI-käyttöliittymiä, jotka mahdollistavat järjestelmän 
hallinnan ja ohjauksen. Jokainen moduuli on varustettu LED-indikoinnilla ja IR-
vastaanottimella, joka mahdollistaa järjestelmän ohjauksen kauko-ohjaimella 303. 

Tärkeimmät ominaisuudet
• Valittavina ovat mustat (B) tai valkoiset (W) moduulit
• LED-indikointi ja IR-vastaanotin
• Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
• DIGIDIM / DALI
• Muokattavat painikkeiden asettelut ja kehykset saatavilla
• Asennus vakiokojerasiaan
• Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaaka-yhdistelmä) voidaan kytkeä 

yhteensä kolme ohjainmoduulia
• Kustomoitavat versiot saatavilla erikoistilauksella. Ota yhteyttä paikalliseen Helvarin 

edustajaan saadaksesi lisätietoja

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

86 (146) 88 (160)

86 88

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

PANEELIT

S = 1 moduulin asennuskehys, D = 3 moduulin vaaka-asenteinen asennuskehys

111: 2602040

150: 2602046

Messinki
231S: 2602034
231D: 2602035

Harjattu teräs
232S: 2602032
232D: 2602033

Musta muovi
235S: 2602092
235D: 2602093

Valkoinen metalli
234S: 2602030
234D: 2602031

Liitännät

Mitat (mm)

73

Liitännät

DALI-väylän virrankulutus ............... 40 mA
Langaton ohjaus .................................. Bluetooth® Smart ™
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+50 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1 / paneeli

Yhteensopivat ohjelmaversiot:
Reititinjärjestelmä ........................ Helvar Designer 5.3.0 tai uudempi
Perus DALI-järjestelmä ................ DIGIDIM Toolbox 2.3.7 tai uudempi Paino: 19xGx: 150 g

 19xPx: 90 g
 290x: 50 g

Kuvaus

Etuosa: tilanteet + säätö
Etuosa: tilanteet + säätö
Etuosa: tilanteet + säätö
Etuosa: tilanteet + säätö
Etuosa: tilanteet + säätö + TW
Etuosa: tilanteet + säätö + TW
Etuosa: tilanteet + säätö + TW
Etuosa: tilanteet + säätö + TW
Etuosa: tilanteet + säätö + RGB
Etuosa: tilanteet + säätö + RGB
Etuosa: tilanteet + säätö + RGB
Etuosa: tilanteet + säätö + RGB
DALI-liityntäosa
DALI-liityntäosa

TW: Tunable White = DALI Type 8 Tc protokollan mukaiset 
värilämpötilan ohjaukset

RGB: DALI Type 8 xy protokollan mukaiset väriohjaukset

Huomaa! Ei tue DALI Type 8 RGBWAF eikä Primary N 
väriohjausprotokollia. Tarkista Type 8 värin ohjausprotokolla 
valaisintoimittajalta.

Materiaali

Lasi
Lasi

Muovi
Muovi
Lasi
Lasi

Muovi
Muovi
Lasi
Lasi

Muovi
Muovi
Muovi
Muovi

Materiaali: 19xGx: Lasi
 19xPx: Akryyli (PMMA)
 290x: ABS / PC palonsuoja

Tuotekoodi ja sähkönumerot: katso alla
Mallit

19xxx & 290x ILLUSTRIS paneelit
Illustris -kosketuspaneelit tekevät valaistuksenohjausjärjestelmäsi ohjauksesta helppoa. 
Niillä onnistuu kätevästi myös DALI Type 8 laitteiden väri- ja värilämpötilaohjaukset. Voit 
muuttaa, tallentaa tai kutsua erilaisia valaistustilanteita eri kirkkauksilla, värilämpötilalla 
tai värillä. Paneeleissa on Bluetooth -yhteys, jonka kautta voit ohjata valaistusta 
puhelimella tai tabletilla, johon on asennettu Helvar SceneSet -sovellus. Jokainen paneeli 
koostuu kahdesta eri osasta: 290x DALI-liityntäosasta ja 19xxx etupaneelista.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Toimii erillisenä ohjauslaitteena pienemmissä DALI-järjestelmissä
• Osana suurempaa kokonaisuutta DIGIDIM perus-DALI- tai Imagine reititinjärjestelmässä
• Heti käyttövalmis
• 4 eri tilanteen kutsuminen, luominen ja tallentaminen
• Intuitiivinen käyttötavan valinta kosketuksella; kirkkaus, värilämpötila tai väri (riippuen 

mallista)
• Tukee DALI Type 8 Tc värilämpötila- ja xy protokollan mukaisia väriohjauksia
• Piiloitettu "siivous" -painike
• Saatavilla erilaisilla etupaneeleilla eri ohjaustarkoituksiin
• Etupaneeli saatavilla lasisena 19xGx ja muovisena 19xPx versiona
• SceneSet -mobiilisovellus etäohjaukseen (iOS ja Android)
• Asennus vakiokojerasiaan

92

92 11 89

89

9

19xGx + 290x 19xPx + 290x

Tekniset tiedot

Huomaa! Laitetta ei voi käyttää 
vanhemman jo arkistoidun Designer 4 
version kanssa.

Paneeleista saatavilla myös nesteellä 
puhdistettavat Healthcare-versiot. 
Ota yhteyttä paikalliseen Helvarin 
edustajaan saadaksesi lisätietoja.

Väri

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

Tuotenro.

191GB
191GW
191PB
191PW
192GB
192GW
192PB
192PW
193GB
193GW
193PB
193PW
290B
290W

Sähkönro.

2602143
2602144
2602145
2602146
2602147
2602148
2602149
2602150
2602151
2602152
2602153
2602154
2602155
2602156
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Tuotenumero: katso alla

2XXPL,2XXGL ILLUSTRIS Custom
Kuten ILLUSTRIS perusmallit 19xxx & 290x, Custom- versiot ovat ideaalisia ja 
intuitiivisia kosketuksella toimivia käyttöliittymiä juuri sinun tarpeisiisi. Voit ohjata 
niissä olevan Bluetooth ® Smart ™ ominaisuuden kautta valaistusta langattomasti 
mobiililaitteella, johon on asenettu Helvar SceneSet -sovellus. Paneeli koostuu kahdesta 
osasta: etupaneelista ja DALI-liityntäosasta (takaosa). 
2XXPL ja 2XXGL paneelit ovat täysin muokattavissa. Valittavana on 23 eri pohjaväriä, 
18 eri painikesijoittelua ja paneelin saa joko lasisena tai muovisena. Painikkeisiin voi 
määrittää omat tekstit tai valita jonkin ikonin ikonikirjastosta. Kustomoi jokainen paneeli 
juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Ota yhteyttä paikalliseen Helvarin edustajaan, niin 
autamme sinua paneelisi suunnitelussa.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Oma persoonallinen paneeli, juuri sinun tarpeisiisi sopivana
• Kustomoitavat tilannepainikkeet, kirkkauden säätö, väri, värin kylläisyys & 

värilämpötilan ohjaus

Mallit

Kuvaus

Kustomoitu etupaaneli

Kustomoitu etupaaneli

Material

Lasi

Muovi

Väri

Kustomoitu

Kustomoitu

Tuotenumero

2XXGL

2XXPL

Esimerkkejä etupaneeleista

Materiaali: 2XXGL  Lasi
 2XXPL Muovi

Väri: 23 RAL väriä saatavilla 
 RAL-värien tiedot erikseen kysyttäessä

Sijoittelu:  18 erilaista sijoittelua saatavilla

Väripaletti

PANEELIT

HUOMAA! Vain Helvar DALI-reititinjärjestelmän kanssa, jonka 
versio on 5.4.5.0 tai uudempi

Tekniset tiedot muuten samat kuin ILLUSTRIS perusmallilla.

Paneeleista saatavilla myös nesteellä puhdistettavat räätälöidyt 
Healthcare-versiot. Ota yhteyttä paikalliseen Helvarin 
edustajaan saadaksesi lisätietoja.

Sähkönumero ei saatavilla kustomoinnin 
vuoksi. Ota yhteyttä paikalliseen Helvarin 

edustajaan saadaksesi lisätietoja.

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Vasteaika ................................................ 50 ms
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
Jännitealue ........................................... 0 - 10 V
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1
Sisäänmenot  ....................................... 8 sisäänmenoa, joista 4 
ensimmäistä on ohjelmoitavissa 1-10 V analogiseksi sisäänmenoksi

Sähkönumero: 2602078

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

DIN-kiskoasenteinen; leveys 4 moduulia, paino 110 g

Screen (SC) liitin tulee 
kytkeä maahan
oikean toiminnan 
varmistamiseksi.

70 58

45 90

942 Sisääntuloyksikkö 
942 imagine sisääntuloyksikkö on DALI-laite, johon voidaan liittää ulkoisia 
kytkimiä, sensoreita, ajastimia tai muita potentiaalivapaalla kytkintiedolla 
ohjaavia laitteita osaksi Helvar valaistuksenohjausjärjestelmää. Siinä on 8
potentiaalivapaata sisääntuloa, jotka voivat olla joko painonappi- tai 
kytkintyyppisiä. Sisääntulot 1-4 voidaan määritellä 0-10 V analogiselle 
ohjaukselle soveltuviksi (tämä ominaisuus vain reititinjärjestelmässä).  
Soveltuu käytettäväksi sekä perus DALI-järjestelmässä (Toolbox), että Helvar 
DALI-reititinjärjestelmässä.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Toimintatilaa osoittava LED-merkkivalo
• Voidaan käyttää sekä painonappi-, että kytkintyyppisten ohjausten kanssa
• 4 ensimmäistä sisäänmenoa voidaan käyttää 0–10 V:n analogista 

ohjausta käyttävien laitteiden kanssa → 0–10 V ohjaukset toimivat vain 
DALI-reititinjärjestelmässä

SISÄÄNTULOYKSIKÖT
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DALI-väylän virrankulutus ...........10 mA + mahdollinen sensorin   
                                                         tehonsyöttö < yht. 25 mA maks.
Sensorin tehonsyöttö.....................12 V, 15 mA (Ei kaksoiseristetty)
Palautuminen ...................................50 ms
Ympäristön lämpötila ....................0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus.........................................IP20
DALI-osoitteiden määrä ...............1
        

Sähkönumero: 2602064

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

0V
+12V

0V

DA+
DA-

Sisääntulo (normaalisti suljettu)

Ei käytössä

Sensorin tehonsyöttö

Koteloitu virtapiiri, paino 12 g

20

50 50

10

210

441 Erillisen liiketunnistimen sovitin
441 liiketunnistimen sovitin mahdollistaa kolmannen osapuolen 
liiketunnistimen liittämisen DIGIDIM-DALI-järjestelmään. 
Ohjaukseen sopii vain normaalisti suljettu kosketin (NC). Tuote on 
tarkoitettu asennettavaksi sensorin kytkentärasian sisään.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Sisältää 12 voltin tasajännitesyötön (enintään 15 mA) sensorille
• Asennetaan sensorin kytkentärasiaan
• Sisäätulo vain normaalisti suljetulle kärjelle
• Ohjelmoitavissa Designer- ja DIGIDIM Toolbox -ohjelmilla

SISÄÄNTULOYKSIKÖT

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Palautuminen ....................................... 50 ms
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP20
DALI-osoitteiden määrä ................... 1
Eristys ..................................................... Ei eristystä DALI-verkosta:                      
Kytkimien tulee olla verkkojännitekelpoisia

Sähkönumero: 2602065

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

4
3

C

D
D

IP1

COM

IP2

IP3

IP4

Koteloitu virtapiiri, paino 10 g

444 DIGIDIM minisisääntuloyksikkö
444 Minisisääntuloyksikkö on DALI-laite, johon voidaan
liittää ulkoisia kytkimiä, sensoreita, ajastimia tai muita
potentiaalivapaalla kytkintiedolla ohjaavia laitteita osaksi
Helvar DIGIDIM-valaistuksenohjausjärjestelmää. Tuote soveltuu
asennettavaksi kojerasiaan yhdessä verkkojännitekelpoisen
kytkimen/painikkeen kanssa.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Esiohjelmoitu suorapainikeohjaus
• Sopii kaikkiin standardin mukaisiin kojerasioihin
• Voidaan käyttää painonappi- ja kytkintyyppisten ohjausten 

kanssa
• Ohjelmoitavissa Designer-, RoomSet ja DIGIDIM Toolbox 

-ohjelmilla

20

40 50

10

210
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DALI-väylän virrankulutus ............... 15 mA
Palautuminen ....................................... 50 ms
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
LED-merkkivalon ulostulo .............. 5 V, 1 kΩ
IP-luokitus............................................. IP00
DALI-osoitteiden määrä ................... 1
Eristys ........................................... Ei eristystä DALI-verkosta:                      
Kytkimien tulee olla verkkojännitekelpoisia

Sähkönumero: 2602110

Sisääntulo LED-merkkivalot

Koteloitu virtapiiri, paino 10 g

445 Minisisääntuloyksikkö LED-merkkivalo liitynnällä
DIGIDIM 445 on hyvin kompakti laite, jonka avulla kolmannen osapuolen laiteet, kuten 
kytkimet ja paneelit saadaan osaksi Helvarin valaistuksenohjausjärjestelmää. Laite 
sisältää neljä potentiaalivapaata sisääntuloa ja neljä merkki-LED ulostuloa
toimintojen indikoimiseen. Kompakti koko mahdollistaa laitteen asennuksen 
kolmannen osapuolen verkkojännitekelpoisen kytkimen tai painikemoduulin taakse 
kojerasiaan.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Kompakti koko
• 4 kytkinsisääntuloa 
• 4 LED-merkkivalon ulostuloa
• Tehonsyöttö DALI-verkosta
• Ohjelmoitavissa Designer- ja DIGIDIM Toolbox -ohjelmilla

23

30 14

SISÄÄNTULOYKSIKÖT

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 220-240 VAC, 50-60 Hz
Käytettävä varoke (MCB) .................. 6 A
Enimmäiskuorma ............................... 550 W / kanava
Tehonkulutus ........................................ 5,6 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimiä)
DALI-osoitteiden määrä ................... 2

Sähkönumero: 2602071

490

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

Maksimi
550 W

Maksimi
550 W

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 5 moduulia. Paino 300 g

490 Kaksikanavainen verhomoottoriohjain 
2-kanavainen verhomoottoriohjain, joka on suunniteltu ohjaamaan verhoja 
tai valkokankaita. Kaksi itsenäistä kanavaa, joissa kummassakin kaksi 
potentiaalivapaata relekosketinta moottorin suunnanvaihdon ohjaukseen. 
Verhon ajoaika ohjelmoitavissa.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Ylös/Alas ohjaukset toimivat siten, että ne eivät voi olla yhtä aikaa 

toiminnassa moottorivaurioiden estämiseksi
• Eristetyt, sulkeutuvat, potentiaalivapaat releet
• Ohjelmoitavissa Designer- ja DIGIDIM Toolbox -ohjelmilla
• DIN-kisko asennettava

9045

88 58

VERHO-OHJAIN

HUOMAA! EMC häiriöiden välttämiseksi, 
asennus mahdollisimman kauas DALI-
reitittimistä! Jos ohjataan kontaktoria, 
suosittelemme käyttämään RC-suodattimia 
kontaktorien kanssa. 
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DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Releen maksimikuorma ................... 16 A (Resistiivinen)
Eristys ..................................................... 4 kV
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602095

Paino 52 g

492 Yksikanavainen releyksikkö 
Yksikanavainen releyksikkö, joka on suunniteltu kuormien
kytkemiseen. Suuren syöksyvirran yksinapainen,
potentiaalivapaa lukittuva kosketin, jonka kytkentäkyky on
16 A.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Korkea kytkentäkyky (16 A)
• Suuren syöksyvirran rele
• Kompakti koko mahdollistaa asentamisen valaisimen sisälle, 

sähkökeskukseen tai sarjaan liitäntäjohtimen kanssa.
• Suojaava vedonpoistin
• Ohjelmoitavissa Designer- ja DIGIDIM Toolbox -ohjelmilla
• Yhteensopiva myös ActiveAhead Control Unit DALI -laitteen kanssa

40

110

100
118

21,2

Ø 4,4

16A, maks.

RELEYKSIKÖT

HUOMAA! EMC häiriöiden välttämiseksi, 
asennus mahdollisimman kauas DALI-
reitittimistä! Jos ohjataan kontaktoria, 
suosittelemme käyttämään RC-suodattimia 
kontaktorien kanssa. 

DALI-väylän virrankulutus ............... 10 mA
Kuorman enimmäisjännite .............. 60 VAC tai VDC
Kuorman maksimivirta ..................... 0,5 A
Kuorman minimivirta ........................ 0,1 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602096

Huomaa: Laitetta ei 
saa käyttää kytkemään 
verkkojännitettä.

Paino 38 g

493 Yksikanavainen signaalireleyksikkö 
Yksikanavainen signaalireleyksikkö on suunniteltu rakennuksen muiden 
ohjaus- ja hallintajärjestelmien liityntöihin. Sulkeutuva puolijohde signaalirele 
pienitehoisella kytkentäkyvyllä, 60 VAC tai VDC, 0,5 A:n maksimivirralla. 
Signaalireleyksikköä ei voi käyttää verkkojännitteen kytkemiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Pienitehoinen kytkentäkyky (0,1 mA -0,5 A; 60 V)
• Pienitehoinen puolijohderele
• Kompakti koko mahdollistaa asentamisen sähkökeskukseen tai sarjaan 

liitäntäjohtimen kanssa.
• Suojaava vedonpoistin
• Ohjelmoitavissa Designer- ja DIGIDIM Toolbox -ohjelmilla

40

110

100
118

21,2

Ø 4,4

Maks. 0,5 A
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DALI-väylän virrankulutus ............ 2 mA
Käyttöjännite ................................. 220-240 VAC, 50-60 Hz
Releen maksimikuorma ............... 10 A (resistiivinen)
 8 A (hehkulamppu)
 5 A (induktiivinen)
Tehonkulutus ................................ 6 W
Ympäristön lämpötila .................... 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus .................................... IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ............... 4

Sähkönumero: 2602073

494

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 5 moduulia. Paino 300 g

494 Nelikanavainen releyksikkö
Nelikanavainen DALI-releyksikkö, joka on suunniteltu kytkettävien 
kuormien ohjaukseen. Releyksikkö asennetaan DIN-kiskoon ja siinä 
on neljä erikseen ohjelmoitavaa relettä. Releet ovat sulkeutuvia ja 
potentiaalivapaita ja niillä voidaan kytkeä enintään 10 A:n resistiivisiä 
kuormia.

Tärkeimmät ominaisuudet
• 4 erikseen ohjelmoitavaa, sulkeutuvaa potentiaalivapaata relettä
• Releet ovat sisäisesti eristetty, joka mahdollistaa erillisten vaiheiden 

ohjauksen samalla yksiköllä
• Releitä voidaan ohjata myös manuaalisesti käyttämällä "Physical 

Selection" -painiketta
• Ohjelmoitavissa Designer- ja DIGIDIM Toolbox -ohjelmilla
• DIN-kisko asennettava

45 90

5888

RELEYKSIKÖT

HUOMAA! EMC häiriöiden välttämiseksi, 
asennus mahdollisimman kauas DALI-
reitittimistä! Jos ohjataan kontaktoria, 
suosittelemme käyttämään RC-suodattimia 
kontaktorien kanssa. 

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Releen maksimikuorma ................... 16 A (resistiivinen)
 10 A HID (cos y = 0,6)
Tehonkulutus ........................................ 7 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 8, 4 tai 2 riippuen                       
                                                             toimintaperiaattesta

Sähkönumero: 2602074

N
L

LL
DA+ DALI DALIDA-

DA+
DA-

N
L

EE

SDIM/DMX OVERRIDE

1 2 3 4

5 6 7 8

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 9 moduulia. Paino 400 g

160 58

45 90

498 Kahdeksankanavainen releyksikkö 
Kahdeksankanavainen releyksikkö, jossa on erikseen ohjelmoitavat 
suuren syöksyvirran releet kytkettävien kuormien ohjaukseen. 
Releyksikkö asennetaan DIN-kiskoon. Releet ovat sulkeutuvia, 
potentiaalivapaita releitä, joiden nimellisvirta on 16 A kanavaa kohden. 
Releyksikössä on DALI-, DMX- ja S-DIM-ohjaussisäänmenot.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Suuren syöksyvirran releet (sulkeutuvia)
• Pakko-ohjaussisäänmeno ulkoisia ohjauksia varten
• LED-näyttö ja ohjauspainikkeet
• Toimintaperiaatteet:

• 8 erillistä kanavaa (8 × 1);
• Neljä kahden kanavan settiä (4 × 2); tai
• Kaksi neljän kanavan settiä (2 × 4).

HUOMAA! EMC häiriöiden välttämiseksi, 
asennus mahdollisimman kauas DALI-
reitittimistä! Jos ohjataan kontaktoria, 
suosittelemme käyttämään RC-suodattimia 
kontaktorien kanssa. 
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Mitat (mm)Tekniset tiedot
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DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Minimikuorma ..................................... 5 W
Maksimikuorma .................................. 1000 W
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 0,8 W
Tehonkulutus ........................................ 7 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602066

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

452

Maks. kuorma 
1000 W

Ryhmävalinnan kytkin

Toimintatilan valitsin

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 4 moduulia. Paino 180 g

452 DIGIDIM yleissäädin
DIN-kiskoon asennettava yksikanavainen yleissäädin, jolla voidaan ohjata 1000 W:n 
enimmäiskuormaa. Vaiheohjaus valittavissa joko nousevasta tai laskevasta aallosta

Tärkeimmät ominaisuudet
• Heti käyttövalmis. Ohjelmointia ei tarvita, kun käytetään DIGIDIM liuku-, kierto- tai 

moduulipaaneleita. Tilanneohjauspaneelien kanssa tulee suorittaa ‘pikaohjelmointi’ 
-toiminto paneelista.

• Manuaalinen DALI-ryhmävalinnan kytkin yksinkertaisia ohjelmia varten
• Toimintatilan valitsin (vaiheohjaus nousevasta/laskevasta aallosta)
• Ylivirta- ja ylikuumenemissuojattu.
• DIN-kiskoasennettava

70 58

45 90

SÄÄTIMET

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Kanavat................................................... 4
Minimikuorma ..................................... 25 W / kanava
Maksimikuorma/kanava ................... 10 A
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 1,3 W
Enimmäistehonkulutus .................... 78 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP20
DALI-osoitteiden määrä ................... 4

Sähkönumero: 2602132

458/DIM4 Nelikanavainen tyristorisäädinmoduuli
Nelikanavainen tyristorisäädinmoduuli resistiivisten ja induktiivisten kuormien 
säätämiseen (vaiheleikkaus nousevasta aallosta). Moduulissa on neljä 10 A:n 
kanavaa ja sen kokonaiskapasiteetti on 40 A. Moduulissa on DALI-, DMX- ja 
S-DIM-liityntä DIGIDIM- ja Imagine-järjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Moduulin asennus 458Mx-sarjan koteloon - pakollinen oikean asennuksen 

suorittamiseksi
• LCD-näyttö ja ohjauspainikkeet seurantaan, ohjelmointiin ja manuaaliseen 

käyttöön
• Sisäänrakennettu DIGIDIM-virtalähde, jota voidaan käyttää perus-DALI 

järjestelmän teholähteenä
• Tila ohjainmoduulille 458/OPT4
• DALI / S-DIM / DMX -ohjausmahdollisuudet

458/DIM4 458Mx/- kotelo (myydään erikseen)
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458/DIM8 Kahdeksankanavainen tyristorisäädinmoduuli
Kahdeksankanavainen tyristorisäädinmoduuli resistiivisten
ja induktiivisten kuormien säätämiseen. (Vaiheleikkaus nousevasta aallosta) Moduulissa 
on kahdeksan 10 A:n kanavaa ja sen kokonaiskapasiteetti on 48 A. Kanavia voidaan 
käyttää kahdeksana 6 A kanavana tai neljänä 10 A kanavana. Moduulissa on DALI-, DMX- 
ja S-DIM-liityntä DIGIDIM- ja Imaginejärjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Moduulin asennus 458Mx-sarjan koteloon - pakollinen oikean asennuksen 

suorittamiseksi
• LCD-näyttö ja ohjauspainikkeet seurantaan, ohjelmointiin ja manuaaliseen käyttöön
• Sisäänrakennettu DIGIDIM-virtalähde jota voidaan käyttää perus-DALI järjestelmän 

teholähteenä
• Tila ohjainmoduulille 458/OPT4
• DALI / S-DIM / DMX -ohjausmahdollisuudet

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Kanavat................................................... 8
Minimikuorma ..................................... 25 W / kanava
Maksimikuorma/kanava ................... 10 A
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 1,3 W
Enimmäistehonkulutus .................... 78 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
DALI-osoitteiden määrä ................... 8

Sähkönumero: 2602133

Tekniset tiedot

SÄÄTIMET

458/DIM8 458Mx/- kotelo (myydään erikseen)

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Kanavat................................................... 8 erikseen valittavana joko 
leikkaus nousevasta tai laskevasta aallosta
Minimikuorma ..................................... Ei minimiä (aktiivinen 
pohjakuorma)
Maksimikuorma/kanava ................... 6 A 
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 1,3 W
Enimmäistehonkulutus .................... 78 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
DALI-osoitteiden määrä ................... 8

Sähkönumero: 2602134

458/UNI8 Kahdeksankanavainen yleissäädinmoduuli
Kahdeksankanavainen transistorisäädinmoduuli jossa vaiheleikkaus joko nousevasta- 
tai laskevasta aallosta. Toimii suurimmalle osalle kuormatyyppejä: induktiivisille, 
kapasitiivisille ja resistiivisille. Laite tarjoaa aktiivisen pohjakuorman ansiosta 
ensiluokkaista suorituskykyä säädettäessä moderneja LED-lamppuja. Moduulissa on 
8 kanavaa, joihin voidaan jokaiseen erikseen valita vaiheleikkaus joko nousevasta- tai 
laskevasta aallosta, rajoituksena 6 A kuorma/kanava. Moduulissa on DALI-, S-DIM- ja 
DMX-liityntä DIGIDIM- ja Imagine järjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Moduulin asennus 458Mx-sarjan koteloon - pakollinen oikean asennuksen 

suorittamiseksi
• LCD-näyttö ja ohjauspainikkeet
• Aktiivinen pohjakuorma - parantaa LED-lamppujen ohjausta ja säätämistä
• DALI / S-DIM / DMX -ohjausmahdollisuudet

458/UNI8 458Mx/- kotelo (myydään erikseen)

Tekniset tiedot
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DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Minimikuorma ..................................... 5 W / kanava
Maksimikuorma .................................. 2.2 A / kanava
 (2,2 A × 230 V × 4 = 2 kW)
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 2,3 W
Tehonkulutus ........................................ 11 W (maksimi kuormalla)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 4

Sähkönumero: 2602067

/DMX

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 9 moduulia. Paino 250 g

454 Nelikanavainen säädin
DIN-kiskoon asennettava 4-kanavainen säädin, jossa vaiheleikkaus joko 
nousevasta tai laskevasta aallosta.  Säädin soveltuu kapasitiivisille ja 
resistiivisille kuormille. Säätimellä voidaan ohjata esimerkiksi elektronisella 
muuntajalla varustettuja pienjännitelamppuja tai verkkovirtaisia säädettäviä 
lamppuja. Säätimen jokaista kanavaa voidaan kuormittaa 500 W:n 
enimmäiskuormalla. Ei sovellu induktiivisille kuormille. 

Tärkeimmät ominaisuudet
• Vaiheleikkaus joko nousevasta- tai laskevasta aallosta
• LED-segmenttinäyttö ja painikkeet manuaalista säätöä varten, sisältäen 

seuraavat ulostulotyypit: "linear, square, S-law, DALI logarithmic, LED curve, 
and DALI linear"

• Pakko-ohjaus -sisääntulo
• Jännitteen ja taajuuden kompensointi
• Sisältää ylivirta- ja ylikuumenemissuojan

160

62

4591

SÄÄTIMET

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 100 VAC - 240 VAC 45 Hz - 65 Hz
Minimikuorma ..................................... 25 W
Maksimikuorma .................................. 500 W
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 2 W
Tehonkulutus ........................................ 4 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602068

455

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

Maksmi 500 W

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 2 moduulia. Paino 110 g

35 58

45 90

455 DIGIDIM 500 W tyristorisäädin
DIGIDIM 455 on 500W:n tyristorisäädin (vaiheohjaus nousevasta
aallosta). DIN-kiskoon asennettava säädin voi ohjata maks. 500 W:n kuormaa. 
Se voidaan liittää hehkulamppuihin ja verkkojännitehalogeenilamppuihin
suoraan tai muuntajilla varustettuihin pienjännitelamppuihin, mikäli
käytetty muuntaja soveltuu vaiheohjaukselle nousevasta aallosta.
(Tarkistettava muuntajan valmistajalta).

Tärkeimmät ominaisuudet
• Heti käyttövalmis. Ohjelmointia ei tarvita, kun käytetään DIGIDIM liuku-, 

kierto- tai moduulipaaneleita. Tilanneohjauspaneelien kanssa tulee 
suorittaa ‘pikaohjelmointi’ -toiminto paneelista

• Ylivirta- ja ylikuumenemissuoja
• DIN-kisko asennettava
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DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 85-264 VAC, 45-65 Hz
Käytettävä varoke (MCB) .................. 10 A
Releen maksimikuorma ................... 10 A (resistiivinen)
Kuorma................................................... 15 x liitäntälaitetta
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 1,1 W
Tehonkulutus ........................................ 3 W
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602069

C
1

C
0

NE L

N
L

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

N
L

472

EE

1-10V
C1(+)C0(-)

Ryhmänvalintakytkin

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 4 moduulia. Paino 140 g

472 DIGIDIM 1–10 V & DSI® muunnin
DALI - 1-10 V / DSI muunnin. Relekoskettimen enimmäisohjaus 15 Helvar LED- tai 
elektronista liitäntälaitetta. Analogisia 1- 10 V tai digitaalisia DSI-liitäntälaitteita 
voidaan ohjata enimmillään 50 kappaletta.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Heti käyttövalmis, jos käytetään DALI standardin mukaisia broadcast -ohjauksia
• 1–10 V ohjauksissa, muunnin voi kytkeä enintään 15 kpl liitäntälaitetta. 

Suurempien määrien ohjauksiin on käytettävä ulkoista kontaktoria
• Muuntaja täyttää DSI® 1 ja DSI® 2 standardit
• Oletusasetusvalotaso 100 %, kun sähköt kytketään päälle
• DIN-kisko asennettava
• Ohjelmoitavissa laitteen omalla ryhmävalintakytkimellä tai Designer- ja DIGIDIM 

Toolbox -ohjelmilla

70 58

45 90

LIITÄNTÄLAITEOHJAIMET

DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 85-264 VAC, 45-65 Hz
Käytettävä varoke (MCB) .................. 6 A
Tehonkulutus valmiustilassa .......... 2,4 W
Tehonkulutus ........................................ 13 W
Kuorma / kanava ................................. 50 x 1-10 V / DALI / DSI® / PWM
 -liitäntälaitetta
Releen maksimikuorma ................... 16 A (resistiivinen) 10 A HID 
 (cos y = 0,6)
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 4 / 8, riippuen releiden ohjelmoinnista

Sähkönumero: 2602070

Liitäntälaiteulostulot

Releulostulot

SDIM/DMX

DIN-kiskoasenteinen; 
Leveys 9 moduulia. Paino 280 g

474 Nelikanavainen liitäntälaiteohjain
4-kanavainen DALI – 0-10 V / 1-10 V / DSI / PWM/
DALI-broadcast muunnin, joka sopii loistelamppujen
elektronisten- ja LED -liitäntälaitteiden ohjaamiseen. Sisältää
suuren kytkentävirran sietävät releet (16 A). Ohjausulostulot voidaan
määrittää erillisinä tai liittää relekanaviin.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Suuren kytkentävirran sietävät releet
• Pakko-ohjauksen sisääntulo
• LED-segmenttinäyttö ja painikkeet
• Useita ohjausmahdollisuuksia:

0–10 V: 10 mA
1–10 V: 100 mA
DALI broadcast: 100 mA
DSI®: 100 mA
PWM: 100 mA

OVERRIDE

160

58

4590
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DALI-väylän virrankulutus ............... 2 mA
Käyttöjännite ........................................ 85-264 VAC, 45-65 Hz
Käytettävä varoke (MCB) .................. 6 A
Tehonkulutus ........................................ 8 W
Ohjaussisääntulot ............................... 8 DALI / DMX osoitetta
DALI-teholähteet ................................ 128 mA / kanava (maks. 64 DALI  
                                                             liitäntälaitetta / kanava)
Eristys ..................................................... 4 kV liitäntöjen välillä
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP00
DALI-osoitteiden määrä ................... 8

Sähkönumero: 2602115

DALI-kanavat 1-4

DIN-kiskoasenteinen; 
Leveys 9 moduulia. Paino 250 g

DALI-kanavat 5-8

SDIM/DMX OVERRIDE

160 62

45 90

478 8-kanavainen DALI-ohjain 
8-kanavainen DALI-ohjain soveltuu ohjaamaan liitäntälaitteita,
kun laitteiden osoitteellisuus ei ole tarpeen. Tämä säästää osoitteita 
esim. pitkillä käytävillä, jossa valaisimien ohjaus erikseen ei ole 
tarpeen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Ohjaa jokaista DALI-kanavaa "broadcast" -tyyppisesti
• Sisäänrakennettu DALI-teholähde - tukee 512 (8 x 64) DALI-

liitäntälaitetta (2 mA / liitäntälaite)
• Lamppuvian raportointi aliväylittäin
• Pienemmät käyttöönotto- ja ylläpitokustannukset - Laitteiden 

osoitteellistamista tai ryhmittelyä ei tarvita, jos aliväyliin vaihdetaan, 
lisätään tai poistetaan liitäntälaitteita alkuperäisen käyttöönoton 
jälkeen

• DALI/S-DIM/DMX -ohjaussisääntulot

LIITÄNTÄLAITEOHJAIMET

DALI-väylän virrankulutus ............... 15 mA
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus............................................. IP30 (poislukien liittimet)
DALI-osoitteiden määrä ................... 1

Sähkönumero: 2602076

DA+ DALI

RX
RS232

TX GND

DALIDA-
DA+
DA-

DIN-kiskoasenteinen; Leveys 2 moduulia. Paino 80 g

503 DIGIDIM AV RS232 sovitin
AV-sovitin on DIN-kiskoon asennettava laite, jolla DIGIDIM -järjestelmä voidaan 
liittää tietokoneen tai AV-järjestelmän RS232-porttiin. DIGIDIM/RS232 I/O:n 
välillä on optoeristys.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Toimintatilaa osoittava LED
• Kaksisuuntainen sarjaliitäntä järjestelmän perusohjauskomennoille
• Ruuviliittimet kytkennöille

35 58

45 90

AV-SOVITIN
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Teholähde .............................................. 2 x IEC, LR03 / AAA
Patteri ..................................................... 1,5V
Toimivuusalue ...................................... 5 m 
Käyttötaajuus ....................................... 36 kHz
Ympäristön lämpötila ........................ 0 ° C...+40 ° C
Mitat ........................................................ 40 x 145 x 15 mm
DALI-osoitteiden määrä ................... 0

Sähkönumero: 2602053 Paino 50g

Toimintaryhmän 
valintakytkin

Mitat (mm)Tekniset tiedot

303 DIGIDIM IR-kauko-ohjain
IR-kauko-ohjaimella voidaan ohjata perustoimintoja, kuten päälle/pois, säätö 
ylös/alas ja eri valaistustilanteita.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Perusohjaustoiminnot
• Ohjelmointityökalu yksinkertaisille sovelluksille
• Edityneemmät toiminnot ohjelmoitavissa Helvar Toolbox ja Designer 

-ohjelmilla
• Vastaanottimena toimii 13x-sarjan painikkeistot tai 170 IR-vastaanotin

40

145

KAUKOSÄÄDIN

Uusi lastensairaala, Helsinki
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Nämä helposti asennettavat 
erillisjärjestelmäsensorit 
ovat ideaalisia käytäviin, 
komeroihin, WC-tiloihin ja 
pieniin toimistoihin.

Mitä se sisältää:
• Yksinkertainen on/off -toiminto
• Erillissensori
• Verkkojännitteen kytkentä
• Kytkentä valovoimakkuuskynnyksen 

mukaan
• Helppo asentaa ja ottaa käyttöön
• Edullinen nopealla takaisinmaksulla

easySwitch

SS-PIR-SW-01 

SF-PIR-SW-01 

Kytkevä

Kytkevä

PIR

PIR

Kyllä

Kyllä

10 sek. - 40 
minuuttia  
(9 askelta)

10 sek. - 40 
minuuttia  
(9 askelta)

Läsnä- tai 
poissa-
olotoiminnot

Läsnä- tai 
poissa-
olotoiminnot

Erillisjärjestelmä-
sensori

Ohjausulos-
tulo

Liiketun-
nistin

Valov. 
kynnys

Aika-
katkaisu

KommentitLiiketunnistuksen  alue
Toiminnallisuus

Easyswitch -sensorit

7m

2,8m

7m

2,8m2.8 m

7 m

2.8 m

7 m

ERILLISSENSORIT

SS-PIR-SW-O1 Uppo-
asennettava kytkevä PIR-
sensori
• Verkkojännitettä kytkevä erillissensori
• Läsnä- ja poissaolotoiminnot
• Liiketunnistusalueen halkaisija 7m
• Luksien ja aikakatkaisun asetus
• Uppoasennus sisäkattoon
HUOMAA: Sensori ei ole DALI-yhteensopiva!

SF-PIR-SW-O1 Pinta-
asennettava kytkevä PIR-
sensori
• Verkkojännitettä kytkevä erillissensori
• Läsnä- ja poissaolotoiminnot
• Liiketunnistusalueen halkaisija 7m
• Luksien ja aikakatkaisun asetus
• Pinta-asennus sisäkattoon
HUOMAA: Sensori ei ole DALI-yhteensopiva!

TK4 1-10 V liitäntälaiteohjain
• 1-10 V liitäntälaitteiden ohjaus
• Verkkojännitekytkin
• Intuitiivinen liukukytkin
• Muistaa edellisen tason
• Kehys ja moduuli toimitetaan yhdessä

Tuotekoodi: 140200 valkoinen muovi
Sähkönumero: 26 020 83
Muut värit erikoistilauksesta, ota yhteyttä 
paikalliseen Helvarin edustajaan 
saadaksesi lisätietoja.

 SS-PIR-SW-01  SF-PIR-SW-01 

 TK4

ERILLISSENSORIT
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Käyttöjännite ............................................... 230 VAC, 50 Hz
Kuormat ........................................................ 6 A resistiivinen
                                                                   4 A hehkulamppu
                                                                   3 A loisteputki / LED  
                                                                   liitäntälaite
                                                                   1 A induktiivinen                                                                   
Käytettävä varoke (MCB tai sulake) ..... 6 A
Valovoimakkuuden mittausalue ........... 10-1000 luksia
Ympäristön lämpötila ............................... 10 ° C...+35 ° C
IP-luokitus.................................................... IP20

Sähkönumero: 2602139

Yksittäinen sensori

Liiketunnistuksen alue

Painonappi

Käytettävissä vain 
poissaolotoiminnon 

kanssa

Asennusreiän halkaisija: 75 mm
Valkoinen muovi, paino 100 g

Useampi sensori
(vain läsnäolotoiminnon kanssa)

Matalan 
herkkyyden alue

Korkean 
herkkyyden alue

SF-PIR-SW-01 Uppo-asennettava kytkevä PIR-sensori
Tämä uppoasennettava sensori tekee valaistuksen ohjauksestasi hyvin 
yksinkertaista.
Automaattinen aikakatkaisu ja kytkentä valovoimakkuuskynnyksen mukaan ovat 
sisäänrakennettuja toiminnalliuuksia maksimoidaksesi energiatehokkuuden ja 
mukavuuden.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Helposti valittavat läsnä- ja poissaolotoiminnot
• Valaistuksen kytkevä ohjaus liikkeen ja valovoimakkuuden mukaan.
• Helppo "Heti käyttövalmis" -toiminto
• Energiatehokas

85 77

60

2

2,8 m

7 m

ERILLISSENSORIT

Käyttöjännite ............................................... 230 VAC, 50 Hz
Käyttöjännite ............................................... 230 VAC, 50 Hz
Kuormat ........................................................ 6 A resistiivinen
                                                                   4 A hehkulamppu
                                                                   3 A loisteputki / LED                                                                   
                                                                   liitäntälaite
                                                                   1 A induktiivinen                                                                   
Käytettävä varoke (MCB tai sulake) ..... 6 A
Valovoimakkuuden mittausalue ........... 10-1000 luksia
Ympäristön lämpötila ............................... 10 ° C...+35 ° C
IP-luokitus.................................................... IP20

Sähkönumero: 2602140

Asennuslevy

Liiketunnistuksen alue

Valkoinen muovi, paino 102 g

Yksittäinen sensori
Useampi sensori

(vain läsnäolotoiminnon kanssa)

Painonappi

Käytettävissä vain 
poissaolotoiminnon 

kanssa

Matalan 
herkkyyden alue

Korkean 
herkkyyden alue

SS-PIR-SW-01 Pinta-asennettava kytkevä PIR-sensori 
Tämä pinta-asennettava sensori tekee valaistuksen ohjauksestasi hyvin yksinkertaista.
Automaattinen aikakatkaisu ja kytkentä valovoimakkuuskynnyksen mukaan ovat 
sisäänrakennettuja toiminnalliuuksia maksimoidaksesi energiatehokkuuden ja 
mukavuuden.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Helposti valittavat läsnä- ja poissaolotoiminnot
• Valaistuksen kytkevä ohjaus liikkeen ja valovoimakkuuden mukaan.
• Helppo "Heti käyttövalmis" -toiminto
• Energiatehokas

Sensorin pää

Ø 86

18,4
60,3

18
,4 50

45,5
16,1

2,8 m

7 m

ERILLISSENSORIT
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Enemmän tietoa,
vähemmän kuluja 

Helvarin palvelinpohjainen 
Seuranta- ja 
ylläpitopalvelu varmistaa, 
että valaistusjärjestelmäsi 
on aina toimintakunnossa. 

• Järjestelmän tiedot ovat 
aina saatavillasi, ympäri 
vuorokauden
• Helppokäyttöinen, 
selainpohjainen 
käyttöliittymä käytössäsi
•  Asiantuntijoidemme tuki 
vähentää käyntien tarvetta 
kohteessa

Anna valaistuksen puhua.

SEURANTA & YLLÄPITO 
Palvelinpohjainen seuranta- ja ylläpitopalvelu muuttaa tapaasi hallita 
valaistuksenohjausjärjestelmiäsi. Näet kohteen toimintakunnon milloin vain, mistä 
vain - voit käyttää puhelinta, tablettia tai tietokonettasi. Saat sähköpostiisi heti tiedot 
mahdollisista ongelmista ja voit ylläpitää järjestelmääsi etänä.

ASENTAJA 
Pienennä takuuaikaisia 

kustannuksia järjestelmän 
antamilla toimenpide-

ehdotuksilla ja pysy 
yhteydessä kohteisiin 

turvallisella etäyhteydellä.

KIINTEISTÖ- 
PÄÄLLIKKÖ 

Lisää tuottavuutta 
automatisoiduilla 

hälytyksillä, ilmoituksilla ja 
suosituksilla.

KÄYTTÄJÄ TAI 
OMISTAJA 
Mielenrauhaa 

käyttövarmuuden 
kasvusta ja nopeammasta 

vikavasteesta.

Säästä aikaa. Tehosta. Hallitse.

Tärkeimmät hyödyt eri sidosryhmille:

Päivittämässä?  
Tee parhaasta parempi.

Investoit huipputason 
valaistuksenohjaukseen, joten 

haluat pitääkin sen huippukunnossa. 
Vanhemmatkin järjestelmät hyötyvät 

päivityksistä. Järjestelmä on käytössäsi 
ympäri vuorokauden, joten tiedät heti, jos 
jokin sattuisi menemään vikaan- tehden 

vian tunnistamisesta helppoa ja vähentäen 
ylimääräisiä vikakäyntejä kohteessa.



Kuinka se toimii?

Laajempaa osaamista 
ulottuvillasi

Vahvaa turvallisuutta

Olitpa sitten asentamassa tai 
hankkimassa valaistuksenohjausta 
tai käyttämässä sitä, seuranta- 
ja ylläpitopalvelumme tarjoaa 
seuraavan:

• Kustannussäästöjä takuuajalle ja  
   sen jälkeen
• Digitaalisen järjestelmän tehokkuus  
   ehdotuksineen ja suosituksineen
• Varmista järjestelmäsi laajennus-    
   ja muutosmahdollisuudet myös     
   tulevaisuudessa älykkäällä alustalla

Varmista, että uusi järjestelmäsi 
pysyy kunnossa

Kun kirjaudut järjestelmään:

• Näet kuinka järjestelmä toimii 24/7
• Tiedät, jos jossain on ongelmia
• Saat asiantuntijan neuvoja   
   ongelmiisi
• Säästyt turhilta tarkastuskäynneiltä,    
   kun saat paikannettua vian etänä

Onko tietoturvallisuus kunnossa?  
 
Ehdottomasti.

Tietosi on aina suojattua, sen 
keräämisestä tallennukseen 
asti.Kohteeseen asennettava 
muunnin toimii itsenäisesti, omalla 
palomuurillaan.

Vain valtuutetut käyttäjät pääsevät 
järjestelmään.

Tarjoamme palvelun, mutta 
järjestelmäsi tiedot omistat silti sinä.

USEAN KOHTEEN JATKUVA 
SEURANTA

Turvallinen, nykyaikainen 
ratkaisu, jonka avulla 

näet valaistuskohteidesi 
toiminnan - missä ja 

milloin vain.

HELPOSTI SAATAVILLA 
OLEVA TIETO

Et tarvitse erillisiä ohjelmia. 
Pääset kirjautumaan 
kohteisiisi millä vain 

laitteella, käytit sitten PC:tä, 
MAC:ä tai mobiililaitetta. 
Etusivulta näet heti, mitä 
toimenpiteitä tarvitaan.

PRIORISOIDUT 
HÄLYTYKSET

Saat järjestelmästäsi 
reaaliaikaiset hälytykset 
häiriöistä ja ongelmista. 
Hälytykset on luokiteltu 

niiden kiireellisyyden 
mukaan.

ILMOITUKSET 
VAKAVUUDEN MUKAISESTI

Voit vastaanottaa 
ilmoituksia sähköpostiisi 
joko kohteiden tai niiden 
vakavuuden perusteella, 

jolloin voit reagoida niihin 
nopeasti.

HISTORIALOKI TARKEMPAA 
ANALYSOINTIA VARTEN

Järjestelmän 
tapahtumahistoria auttaa 
tarvittaessa perehtymään 
syvällisemmin ongelmien 

syihin.

VPN YHTEYS

Suojattu käyttöyhteys 
kohteeseen mahdollistaa 
usean kohteen keskitetyn 

huollon.

HELPPO INTEGROINTI

Kohteiden hälytys- ja 
käyttöastetiedot voidaan 

integroida muihin 
kiinteistön järjestelmiin ja 
palveluihin API-rajapinnan 

avulla.

ONGELMIEN TUNNISTUS
 
Rakennuksen pohjakuvasta 

löydät heti vikakohdan, 
joka on värikoodattu 
vakavuuden mukaan. 

Samalla näet kasautuvatko 
ongelmat tietylle alueelle 

ja missä vakavimmat 
sijaitsevat.

AJAN JA RAHAN SÄÄSTÖ TURVAVALAISTUKSEN TESTAUKSILLA
Sähköpostiosoitteeseen lähetettävä DALI-turvavalaistusraportti säästää sinulta aikaa 

ja rahaa.  Voit testata järjestelmän parilla napsautuksella.

SUOSITUKSET 
NOPEUTTAMAAN 

RATKAISUNTEKOA

Jokaisen hälytyksen tai 
ilmoituksen yhteydessä 
annetaan suositus siitä, 

miten ongelmaa kannattaa 
selvitellä tai miten se 

voitaisiin ratkaista.

€



LiitännätLiitännät

Mitat (mm)Tekniset tiedot Mitat (mm)Tekniset tiedot

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme. Katso uutuudet helvar.com104  Helvar | Katalogi 2020 105

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

USB-DALI -sovitin

 
DALI-väylän virrankulutus: ............. 4 mA
Eristys: .................................................... 3 kV
USB-kaapelin pituus: ........................ 5 m
Ympäristönlämpötila: ........................ 0 ° C...+40 ° C
IP-luokitus: ........................................... IP20
DALI-osoitteiden määrä: .................. 1

Sähkönumero: 2602097

510 Toolbox / ohjelmointipiste / USB-DALI-sovitin
Ohjelmoi ja toteuta itsenäisiä, yhden DALI-alueen valaistuksenohjausjärjestelmiä 
Toolboxilla, Windows-pohjaisella sovelluksella.
Voit ladata Toolbox-ohjelman nettisivuiltamme helvar.com
DALI-väylään liittymiseen tarvitset 510 ohjelmointipisteen.  510 DALI-USB 
-sovittimen mukana tulee myös 5 m pitkä USB-A/USB-B -kaapeli.
510 sovitin sopii Helvarin asennuskehyksiin 23xx.

48,4

35,4 31,8

OHJELMAT

SceneSet on yhteensopiva iOS ja Android -alustoille Joko sinulla on sovellus?
Lataa sovellus seuraavista paikoista 

hallitaksesi järjestelmääsi:

SceneSet
Ota järjestelmä hallintaasi Wi-Fin tai Bluetoothin kautta

Tilanteiden ja ryhmien ohjaus ja jopa DALI type 8 RGB-valaisimien tai värilämpötilan säätö 
onnistuu helposti tällä tarpeiden mukaisesti räätälöitävällä sovelluksella.

Sovelluksen avulla voit ohjata reititinjärjestelmää Wi-Fi -yhteyden kautta. Sovelluksella voi myös 
liittyä Bluetoothin kautta lähimpään ILLUSTRIS-ohjauspaneeliin kloonataksesi ja ohjataksesi sen 
toimintoja puhelimen tai tabletin näytöltä.

SceneSet tabletteihin
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Designer -ohjelma
Designer -ohjelma on työkalu Helvarin DALI-reititinjärjestelmien 
suunnitteluun, käyttöönottoon ja huoltoon. 
Ohjelmistolla ohjelmoidaan DALI-liitäntälaitteet, sensorit - kaikki mikä 
DALI-väylään liitetään. 
Järjestelmä tunnistaa väylään liitetyt laitteet automaattisesti ja sen laajoilla 
aika-, logiikka- ja tilanneohjauksilla sekä väri- ja värilämpötilasäädöillä saat 
tehtyä valaistuksenohjausjärjestelmästäsi juuri sinun tarpeitasi parhaiten 
palvelevan kokonaisuuden.

Designer -ohjelman saa suorittamalla hyväksytysti Helvar Designer 
kurssin. Kurssi sisältää kolmen päivän koulutuksen, selkeän, kattavan ja 
yksityiskohtaisen suomenkielisen oppaan ohjelman käyttöön, loppukokeen 
sekä uusimman Helvar Designer 5 -ohjelmiston. Hyväksytystä kurssista 
osallistuja saa Helvar Designer sertifikaatin. Lisätetoja koulutuksesta löydät 
helvar.com

• Valaistustilanteet ja säätöajat
• Aikaohjelmat ja logiikat
• Älykkäät sensorit
• Väri- ja värilämpötilaohjaukset

• Reaaliaikainen valaistustilanteiden ja 
kuormien valvonta

• Vika- ja lokitietojen keräys

• Ethernet I/O tarjoaa työkalun suoraan 
reititinjärjestelmän käyttämiseen

• Ethernet (TCP tai UDP) komentoja 
voidaan käyttää järjestelmän 
ohjaamiseen tai valvontaan

Toiminnot Valvonta Integraatio: Ethernet I / O

OHJELMAT

Liitännät

Niagara Soft JACE lisenssi: 1-80 DALI-
reititintä (laajennusmahdollisuus)

Niagara Hard JACE -laite: 1-10 reititintä 
(laajennusmahdollisuus)

N4 ja Niagara AX Tridium ajurit
Ajurimme mahdollistaa DALI-järjestelmän saumattoman linkittämisen 
rakennusatuomaatiojärjestelmiin.

IP-palvelimen avulla voit hyödyntää yleisimpiä avoimia protokollia ja tehdä 
niillä integraatioita. Käytössä mm. BACnet, Modbus, LON tai KNX.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Palvelimella ja Helvar ajurilla mahdollisuus luoda graafinen valvomo 

Helvar reititinjärjestelmälle
• Voidaan hyödyntää integraatiorajapintana järjestelmien välillä
• Voidaan käyttää Tridium Hard JACE -laitteen tai Soft JACE -lisenssillä 

varustetun PC:n kanssa
• N4 ja Niagara AX - Helvar reititinjärjestelmän ajurit
• Ajurien lataus ja lisätiedot helvar.com

NIAGARA TRIDIUM

GrafiikatInternet (optio)

IP Helvar ajuri / 
Niagara ajuri

Tilannetiedot:
• Laitteiden tilatiedot
• Lamppuviat
• Liitäntälaiteviat
• Laite kadonnut/hajonnut
• Energiankulutus
• Valaisimen valaistustaso
• Sensorin tilatiedot (liikettä/ei liikettä)
• Käyttöajat

Komennot:
• Suorat tilannekutsut
• Säätö ylös/alas
• Tason/tilanteen säätö
• Tilanteen tallennus
• Käyttöaikojen nollaus

Turvavalaistus:
• Turvavalaistuksen toimintatesti
• Turvalvaistuksen kestotesti
• Testauksen pysäytys
• Käyttöaikojen nollaus

Ethernet

BACnet / Modbus TCP / IP Helvarnet TCP/IP

Rakennus- 
automaatiojärjestelmä
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Kansainvälinen energia-alan 
yritys, joka toimii globaalisti 36 eri 
maassa. Yrityksellä on yhteensä 
noin 21,000 työntekijää ja se 
on listattu New Yorkin ja Oslon 
pörsseissä. Vuonna 2010 Statoil 
oli Fortune Magazinen mukaan 
maailman 13. suurin öljy- ja 
kaasuyhtiö ja on Pohjoismaiden 
suurin yritys liikevoiton, 
kannattavuuden ja markkina-arvon 
osalta.

 
Rakennuksen pinta-ala 
on lähes 70 000m2 ja sen 
yhdeksään kerrokseen ja viiteen 
rakennussiipeen on sijoittunut 
2 500 työntekijää. Helvarin 
järjestelmäpartneri Norjassa, 
Vanpee Norge AS, toimittivat 
yhteistyössä valaisinvalmistajan 

Toimistot Statoil Pääkonttori, Norja

REFERENSSIT

Fagerhultin kanssa valaistuksen 
ja sen ohjausjärjestelmän koko 
kiinteistöön. Uusi toimisto on 
yksi suurimmista DALI-kohteista 
Norjassa. Rakennuksessa on 
lähes 7 000 Helvar DALI laitetta, 
aina DIGIDIM 910 reitittimistä jopa 
ilmanvaihtoa ohjaaviin laitteisiin.

Osana laajempaa saneerausta, 
järjestelmäintegraattori FAB 
Controls asensi Helvarin DALI 
-järjestelmän Bathin yliopistolle. 
 
Toteutuksen vaatimuksena oli 
helppokäyttöinen valaistuksen 
ohjausjärjestelmä, jolla 
liityttäisiin muihin rakennusten 
järjestelmiin ja vähennettäisiin 
energiankulutusta yliopiston 
alueella. Kaikki tämä piti saavuttaa 
yhdellä ohjausjärjestelmällä, 
yhdestä keskitetystä valvomosta, 
joka huolehtisi koko kampusalueen 
kaikista kohteista. 
 
“Valitsimme Helvar DALIn 
koska siihen on mahdollisuus 
liittää mikä vain järjestelmään 
kytkettävä valaisin. Lisäksi 
tarvitsimme liitännän yliopiston 
AV-järjestelmään tilanneohjausten 
vuoksi ja olemme tyytyväisiä

Oppilaitokset Bathin yliopisto, Iso-Britannia

valmistuneeseen järjestelmään” 
sanoo Richard Hughes, yliopiston 
sähköisten järjestelmien 
vastaava. “Merkittävät säästöt 
energiankulutuksessa auttavat 
saavuttamaan tehokkuustavoitteet 
ja säästämään tuhansia puntia 
järjestelmän elinkaaren aikana.”
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REFERENSSIT

Terveyttä ja hyvinvointia Seinäjoen 
keskussairaalassa. Kun laaja 
remontti aloitettiin Seinäjoen 
keskussairaalassa, päivityksen 
tavoitteena oli edistää paranemista 
ja hyvinvointia. Helvar oli 
avainasemassa toteuttamassa 
toimivia, mutta rauhoittavia 
tiloja, jotta potilaat tuntisivat 
olonsa rennoksi ja mukavaksi. 
Valaistussuunnitelma on tehty 
käyttäjiä ajatellen, tehdäkseen 
heidän työnsä helpommaksi 
ja sairaalassa vietettävän 
ajan mukavammaksi. Helvar 
pystyi tarjoamaan kohteeseen 
innovatiivisen ratkaisun 
keskittyen älykkäisiin ohjauksiin, 
ihmiskeskeiseen valaistukseen ja 
energiatehokkuuteen.

Valaistukselle on erilaisia 
vaatimuksia sairaalan eri 
osastoilla, esimerkiksi

Terveydenhuolto Seinäjoen keskussairaala, Suomi

heijastavat pinnat tai hämärät 
tilat vaativat helppokäyttöistä 
hallittavuutta. Uusi 
valaistusjärjestelmä on myös 
käytännöllinen säätyessään 
itsenäisesti ympäröivän valotason 
mukaan ja ollen näin aina oikealla 
tasolla.

Las Vegas Sandsin rakennuttaman, 
maailman kalleimman yksittäisen 
kasinon rakennuttaminen kustansi 
8 miljardia Singaporin dollaria 
(5.7 miljardia US dollaria). 
Kompleksiin kuuluu mm. 2 560 
huoneen hotelli, 120 000m2 
messu- ja tapahtumakeskus, kuusi 
ravintolaa, taide- ja tiedemuseo ja 
paljon muuta.  
 
Järjestelmän toimitti ja 
käyttöönotti IRC Pte. Ltd, jolta 
löytyy yli 20 vuoden kokemus 
valaistuksenohjauksista. 
Helvarin järjestelmä integroituu  
saumattomasti useisiin 
tehostevalaistuksiin, yhdistäen 
energiatehokkuuden vaikuttaviin 
tilannevalaistuksiin ja näyttäviin 
valoesityksiin ympäri kompleksia.

Hotellit ja ravintolat Marina Bay Sands, Singapore
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REFERENSSIT

Kaunis kansalliskirjasto, Helsingin 
ydinkeskustassa, kunnostettiin 
huolella ja uudelleenavattiin 
vuoden 2016 alussa. 
 
Kansalliskirjasto, joka on 
vanhin ja laajin tieteellinen 
kirjasto Suomessa, tarvitsi 
valaistuksenohjauksen, joka 
olisi yksityiskohtainen ja 
joustava vastaamaan muuttuviin 
valaistustarpeisiin. Kirkkaampi, 
tarkempi valaistus tarvittiin 
messu- ja myyntitapahtumiin, 
kun taas muut alueet haluttiin 
valaista normaalisti. DALI-
valaistusjärjestelmä valittiin 
kohteeseen, koska se pystyi 
täyttämään useita eri tarpeita. 
 
Jukka Riikkula, Helvarin Suomen 
myyntijohtaja kommentoi 
seuraavasti:

Kulttuuri Kansalliskirjasto, Suomi

 “Tämän kokoisessa järjestelmässä 
täytyy olla täydellinen varmuus sen 
kykyyn hallita eri valaistustilanteita. 
Käyttämällä Helvaria, arvioimme, 
että kirjasto on säästänyt 70-80% 
valaistuksen kuluttamasta 
energiasta”

Marine Royal Caribbean Symphony of the Seas
Royal Caribbeanin MS Symphony of 
the Seas on tilavuudeltaan suurin 
rakennettu matkustajalaiva (228 
081 kuutiota). 362 m pituudellaan 
laiva on noin viisi kertaa Titanicia 
suurempi. 
 
Yksi Helvarin marine-
kumppaneista voitti projektin 
valaistussuunnitelmista ja 
niiden toteutuksesta. “Olemme 
työskennelleet Helvarin kanssa 26 
vuoden ajan ja toimittaneet useita 
suuria risteilijöitä. Symphony of the 
Seas on tällä hetkellä maailman 
suurin risteilijä ja päätös käyttää 
Helvarin valaistuksenohjauksia 
oli helppo -  he ovat luotettava 
yhteistyökumppani.  Tämän 
laajuusluokan projektit vaativat 
läheistä yhteistyötä ja korkeaa 
laatua, 

ja siihen Helvar sopii hyvin." Sanoo 
Andreas Köhler Wärtsilä FUNAlta.

Laiva tarjoaa useita eri vaihtoehtoja 
ja kokemuksia matkustajilleen 
seitsemällä eri alueella. 
Jokainen niistä on  suunniteltu 
omilla erikoispiirteillään, sopien 
erilaisiin tunnelmiin ja toiveisiin. 
Tämänkaltaiseen kohteeseen 
valaistusjärjestelmän tulee tarjota 
hienovaraisesti yhteensulautuvaa 
ratkaisua, joka sopeutuu erilaisiin 
valaistustarpeisiin laajassa 
aluksessa.

 
Suureen järjestelmään kuuluu 
mm.: 80 x Digidim säädintä, 270 x 
4-kanavaista liitäntälaiteohjainta, 
säätimet 49 sviitille, 120 x 
8-kanavaista releyksikköä, 36 x 
reititintä, 40 x 8-painikkeistoa ja 72 x 
4-painikkeistoa.
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Myymälät Niketown, Lontoo, Iso-Britannia

Nike uudelleenavasi suurien 
muutostöiden jälkeen 
myymälöidensä lippulaivan: 
Niketownin Oxford Circuksella 
Lontoossa. Helvarin 
valaistuksenohjausjärjestelmiä 
käytettiin tässä maailman 
suurimmassa Nike-myymälässä 
luomassa insipiroivaa 
ostosympäristöä. 
 
Niketown on laajuudeltaan 3 900m2 
kaikkiaan neljässä kerroksessa, 
tarjoten myös palveluita ja 
kokemuksia. Saneeraus oli osa 
Niken hanketta avata uusia 
liikkeitä ympäri UK:ta ja niiden 
tavoitteena on tuoda asiakkaille 
ensiluokkainen kokemus kaikkien 
tarjottujen lajien osalta. 

Tehostusvaloilla varustetun 
myymäläpuolen lisäksi

liikkeestä löytyy 
palveluasiantuntijoiden alue, 
jossa asiakkaille annetaan 
henkilökohtaista neuvontaa ja 
jossa heidän suorituksensa voidaan 
videoida ja näin tarjota heille juuri 
sopivia tuotteita.

Teollisuus Hartmann International, Saksa

Logistiikka-alan yritys 
Hartmann International ottaa 
ympäristöasiansa vakavasti. 
Hartmann etsi tilojensa koko 
40 000 m2 alueen varastoihin, 
toimistoihin ja lastauslaitureille 
optimaalista valaistusta, 
jossa energiatehokkuus olisi 
huipussaan. 
 
Kohde toteutettiin yhdeksällä 
Helvarin Digidim-reitittimellä 
ja tila jaettiin lohkoihin, jotta eri 
alueita pystytään hallitsemaan 
itsenäisesti. Kohteessa on 
myös sensoreita, jotka ohjaavat 
valaistusta tiloissa liikkuvien 
ihmisten mukaan sinne, missä 
valoa tarvitaan. 
 
Jopa 60 m pitkien ja korkeiden 
hyllyjen ympäröimien 
varastokäytävien valot syttyvät 
vasta liikkeestä. Kohteessa 
käytettiin korkean tilan PIR-
liiketunnistimia, jotka havaitsevat 
liikettä jopa 15 m korkeudesta. 
 
"Valaistusprojekti Paderbornin 

pääkonttorilla oli todellinen 
menestystarina", sanoo Andreas 
Hartmann, yhtiön johtaja 
Hartmann International GmbH & 
Co. KG:lta "Energiansäästöt jopa 
75 % ja ensiluokkainen valaistus 
on lopputuloksena saavutus, joka 
ylitti odotuksemme."
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Asuinkiinteistö Zero 4, Iso-Britannia

“Yhteensä 31 Helvarin 
multisensoria kattavat 
tämän merkittävän kokoisen 
viiden makuuhuoneen 
kiinteistön. Jokaisessa niissä 
on vakiovaloanturi ja PIR 
-tunnistin täyttämässä kahta 
tärkeää tavoitetta: ”kuten 
toimeksiannossamme korostettiin, 
kodin pitää vähentää haaskausta 
huomaamattomasti ja sensorien 
säätää valaistusta vastaamaan 
arkkitehti Larockin toiveita” kertoo 
Kris Hogg, Konnectiv Technologyn 
toimitusjohtaja.  
 
Konnectiv hyödynsi PIR-tunnistimia 
sekä läsnä- että poissaolo-
ohjauksiin, eli jos huoneesta 
poistutaan, tunnistaa sensori 
tilanteen ja sammuttaa valot. 
Vakiovalo-ominaisuus myös 
tarkkailee tilojen valotasoa ja 
säätää tarvittaessa valaistusta 
säilyttääkseen tasaisen 
valaistustason kiinteistössä.

Liikenne Q-Park, Sheffield, Iso-Britannia
Jo ensimmäisinä käyttökuukausina 
hämmästyttäviä energiansäästöjä 
osoittanut Q-Park -parkkihalli 
Sheffieldissä on hyvä esimerkki 
potentiaalista, joka hyvällä 
valaistuksenohjauksella voidaan 
saavuttaa. 
 
Rakennus, paikallisten 
keskuudessa tunnettu myös nimellä 
"juustoraastin", äänestettiin 3. 
sijalle vuonna 2013 "maailman 
upeimmat parkkihallit" kisassa. 
Rakennuksen julkisivu on vuorattu 
epäsymmetrisesti sijoitelluilla 
paneeleilla, mikä antaa rakennukselle 
sen erikoisen ulkonäön. Tuomarit 
kommentoivat julkisivua "perinteinen 
autohalli muotoiltuna visuaalisesti 
näyttäväksi rakennukseksi". 

Tavoitteena oli saavuttaa 

mahdollisimman suuret 
energiansäästöt, joten Helvarin 
valaistuksenohjausjärjestelmä 
valittiin toimittamaan luotettavaa 
palvelua, joka vähentäisi energian 
kulutusta. Jokaiseen kerrokseen 
asennettiin liiketunnistimet 
säätämään LED-valaistusta, kun 
tiloissa ei havaita liikettä.  

Keskeisillä kulkureiteillä 
säätö tehdään hitaammin kuin 
rakennuksen sisäosissa, säästäen 
energiaa aktivoimalla vain 
tarpeelliset valaisimet.
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SUOMI, 
PÄÄKONTTORI
HELVAR Oy Ab, 
Keilaranta 5
02150 Espoo
Puh. +358 9 5654 1

SUOMI, 
MYYNTIKONTTORI
HELVAR Oy Ab
Kalevantie 2
33100 Tampere
Puh. +358 9 5654 1

SUOMI,
PALVELUPISTE
Helvar Oy Ab
Oulu
Puh. +358 9 5654 1

RUOTSI
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Puh. +46 8 545 239 70 

ISO-BRITANNIA
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley 
Road Dartford, Kent, 
DA2 7SY
Puh. +44 1322 617 200

Toimipaikamme sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa sekä teemme yhteistyötä 
kumppaneidemme kanssa ympäri maailmaa.

Etukannen kuva: JW Marriott Hotel Ankara, Turkki.  


