Light Management
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Met Human Centric
Lighting (HCL).
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Light Management Solutions
Verlichting volledig geïntegreerd.
Licht beïnvloedt de biologische processen en daarmee het prestatievermogen van mensen. Daarom
is de volledige integratie van lichtmanagement in de gebouwenautomatisering belangrijk om
een eﬃciënte en intelligente totaaloplossing zowel voor afzonderlijke ruimtes als voor concertzalen
te bereiken.
Investeerders, beheerders en gebruikers van gebouwen eisen al langer deze holistische totaaloplossing. De nieuwe aanpak van DEOS AG, vanuit de praktijk ontwikkeld, houdt met deze wens
rekening en kan meer bereiken dan alleen energiebesparing. De Light Management Solutions
bevorderen de concentratie en arbeidseﬀectiviteit van medewerkers en zorgen er tegelijkertijd voor
dat zij zich op hun werkplek beter voelen.

De totale integratie van de verlichting in de gebouwenautomatisering belooft een groot aantal voordelen. De Light Management Solutions combineren de oplossingscomponenten van DEOS AG tot
een allesomvattende totaaloplossing:

+

Voordelen van de oplossingsbouwstenen van DEOS AG

 BACnet-communicatie (MS/TP of IP) op management- en automatiseringsniveau
 Daglichtsturing — Human Centric Lighting voor concentratie en eﬀectiviteit van medewerkers
 Flexibel reageren op eisen van klanten
 Optimaal op elkaar afgestemd productportfolio, met door DEOS zelf ontwikkelde ruimtecontrollers, IO-modules, toepassingsprogramma's en programmeertools
 Talloze interfaces zoals BACnet, KNX IP, MODBUS, DALI, DMX enz.
 Voor bijvoorbeeld hotels, magazijnen, kantoorgebouwen, wellnessbedrijven en recreatiebaden
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Light Management Solutions
Systeemoverzicht met DALI als voorbeeld.
De naam van het DDC-productaanbod van DEOS AG — OPEN EMS — duidt al op integratie van
open systemen. De integratie met systemen van andere fabrikanten wordt via allerlei kant-en-klare
interfaces en protocollen mogelijk gemaakt. De Light Management Solutions van DEOS AG maken in de praktijk gebruik van de DALI-variant en andere algemeen gebruikte standaards voor open
communicatie zoals BACnet, KNX, DMX enz.
Door de eenvoudige en snelle programmering met het gratis programmeertool OPENproject kunt
u uw programmeringsinspanning met tot wel 60% reduceren.
DEOS AG biedt deze allesomvattende netwerk verlichtingsoplossing in combinatie met HVACtoepassingen of als stand-alone-oplossing aan.
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Light Management Solutions
Veilige oplossing – door de workﬂow gestuurd.

Door de workﬂow gestuurd – hogere kwaliteit
De conﬁguratie van de verlichting verloopt via
een standaard workﬂow in vier eenvoudige
stappen.
 Stap 1: Bus-scan
 Stap 2: Adressering
 Stap 3: Groepentoewijzing (Mastertool)
 Stap 4: Lampenparametrering
(Mastertool)

Mastertool
Eenvoudige groepentoewijzing
Met behulp van het Mastertool kunnen in de
workﬂow alle lampen aan verschillende groepen
worden toegewezen. Latere wijzigingen zijn
voor individuele lampen snel uit te voeren.
Verlichtingsparameters ﬂexibel wijzigen
De parameters van alle lampen in een groep
kunnen worden ingesteld. Als de parameters
moeten worden veranderd, dan kan dat voor
individuele lampen in een groep.
Iedere parametrisering of latere wijziging is
tijdens de looptijd in het DEOS systeem direct
uit te voeren.

Meer dan dimmen: helderheidsregeling
De verlichting van een ruimte wordt door een
speciaal regelprogramma gedimd. Hiermee is
een optimale verlichting van de werkomgeving
gegarandeerd.
Het intelligente lichtmanagement houdt rekening met invallend daglicht: de verlichting wordt
afhankelijk van de behoefte langzaam en traploos geregeld – voor de gebruikers nauwelijks
waarneembaar. De helderheidsregeling kan naar
wens ook met een aanwezigheidsmelder en een
klokprogramma worden gecombineerd.
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Light Management Solutions
Holistische oplossing – functiekeuze.

Graﬁsche bediening

De verlichtingsinstellingen worden graﬁsch
uitgevoerd, primair door conﬁgureren in plaats
van programmeren. De volgende instellingen
kan de gebruiker uiterst intuïtief uitvoeren:
 Dimmen, constante verlichting, uitschakelen
bij daglicht
 Keuze van de kleurtemperatuur en de kleur
 Combinatie met aanwezigheidsmelding
 Groepentoewijzing
 enz.

Daglichtsturing verhoogt de eﬀectiviteit
Human Centric Lighting (HCL) verhoogt het
concentratievermogen en daarmee de eﬀectiviteit van de medewerkers op hun werkplek.
Het volgen van het daglichtverloop is in het
lichtmanagement van DEOS AG geïntegreerd en kan naast handmatige besturing worden
geselecteerd.

Graﬁeken voor tablets geoptimaliseerd
Alle gebruikte graﬁeken zijn 100% compatibel
met tablets en zorgen voor een comfortabele
bediening. Bovendien worden de graﬁeken in
Full-HD weergegeven.

Het multifunctionele apparaat — OPEN
DALI Controller
Het automatiseringsstation OPEN 710 / 810
EMS + DALI is baanbrekend qua functieomvang. Het is ontwikkeld met het oog op de
praktijk: de tweede ethernetpoort en de switch
beperken bijvoorbeeld de inspanning en kosten
bij de bekabeling!
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Light Management Solutions
De oplossingscomponenten.
Weinig componenten, weinig inspanning bij de bekabeling en eenvoudige programmering: holistisch lichtmanagement volgens het DALI voorbeeld biedt veel voordelen. De op elkaar afgestemde
oplossingscomponenten van DEOS AG kunnen zowel in afzonderlijke ruimtes als in een overkoepelend gebouwmanagement worden toegepast.
De complete verlichting in een ruimte of een zone, bijvoorbeeld een vleugel van een gebouw, kan
met slechts één gateway worden beheerd — de OPEN DALI Controller.

1

OPEN DALI Controller

1

 Communiceert via BACNet/IP of MS/TP
 4 DALI interfaces, maximaal 256 adressen
 Uitvoering volgens IEC 62386
 Stabiele CAN-bus voor communicatie met
IO-modules
 Tot 32 IO-modules aansluitbaar
 Tot 512 fysieke gegevenspunten
 Twee Ethernet-poorten voor een vereenvoudigde bekabeling (Daisy Chain)
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OPEN IO Module
 CAN-bus communicatie tot 1 Mbit/s tussen
IO-modules en DALI Controllers
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 Led-indicatoren op IO-modules
 Naar keuze met schakelaars/toetsen voor
comfortabele handmatige bediening
 Conform EN ISO 16484-2:2003 en VDI 3814
 Digitale uitgangsmodule met uitgangen met
transistor- of relaisuitgangen
 Zelftestfunctie inbegrepen
 Montage op DIN-geleiderail of op 35 mm
draagrail voor montage in schakelpanelen

DEOS AG hoofdkantoor, Rheine
Het intelligente lichtmanagement van DEOS AG
hebben we ook in ons hoofdkantoor volledig in het
ruimtemanagement geïntegreerd.
Ga voor meer interessante referenties naar www.
deos-ag.com
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Light Management Solutions
OPENproject – Engineering eenvoudig gemaakt.
Het is ons doel de systeempartners van DEOS AG van tijdrovende routinewerkzaamheden te bevrijden zodat u kostbare programmeertijd en kosten bespaart. Daarbij is het nieuwe programmeertool
OPENproject een grote hulp.
OPENproject maakt het mogelijk een uitgebreide conﬁguratie en een automatische programmering van OPEN EMS snel uit te voeren voor alle functionele bouwstenen in het gebouw: regeling
van temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid binnen de airconditioning en het beheer van ruimtes door het regelen van verlichting, zonwering en stopcontacten. Alles kunt u met OPENproject
integraal plannen en aanpassen.
OPENproject ondersteunt een doorlopende objectgeoriënteerde programmering op basis van
BACnet en het real-time beheer van toepassingen:
 Ventilatie-installaties, rooftop-installaties
 VAV- en FCU-installaties
 Verlichting (Light Management Solutions)
 Energiebewaking (monitoring) en
 Energieoptimalisering door rekenobjecten

U kunt de door OPENproject automatisch gegenereerde programma's in realtime via het visualisatieprogramma OPENview ControlPanel of
een standaardbrowser visualiseren.
Wijzigingen in de conﬁguratie voor ruimtes of
zones worden in luttele seconden voor het gehele gebouw overgenomen.

OPENproject genereert automatisch het regelprogramma. Alle Controllers in het hele gebouw
worden in één stap geprogrammeerd. Dat bespaart kostbare tijd en verhoogt de kwaliteit van de
programmering. Bovendien biedt de totaaloplossing nog meer functies:
 Kloon-functie: om snel grote hoeveelheden parameters in te stellen

 BACnet scheduler functies en rekenobjecten

 Graﬁsche weergave van trends over
24 uur

 BACnet DataCenter – de browser van
DEOS AG BACnet

 BACnet Controller voor trendobjecten
voorgeconﬁgureerd

 Graﬁsch aanpassen en conﬁgureren via
keuzevakjes
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Holistisch
lichtmanagement

DEOS AG is technologie- en innovatieleider in gebouwenautomatisering.
We ontwikkelen en vertegenwoordigen al bijna 50 jaar eigen producten
en oplossingen. Onze visie zijn intelligente en holistische Digitale Energie
Optimalisatie Systemen voor gebouwenautomatisering, die de perfecte
balans tussen comfort, energie-eﬃciëntie en kostentransparantie bieden.
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