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Potencjał do oszczędzania energii, szczególnie w przemyśle
jest bardzo wysoki. Ze względu na pracę zmianową, nocną oraz
brak światła naturalnego instalacja oświetleniowa należy do
najbardziej eksploatowanych. Dlatego właśnie inwestycje
w zaawansowane sterowanie oświetleniem szybko się amortyzują. Tutaj dowiesz się, jak oszczędzać czas i pieniądze przy
pomocy systemu zarządzania oświetleniem (WLMS).
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ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM –
CZY TO NAPRAWDĘ POTRZEBNE?
Tak, bowiem każda instalacja oświetleniowa
pierwszego dnia eksploatacji zapewnia więcej
jasności niż wymagają normy, ale także po latach
eksploatacji musi zapewnić określone minimum
światła (współczynnik zachowania strumienia
świetlnego). Bez systemu sterowania nie ma więc
mowy o optymalizacji kosztów i komfortu. Wniosek
nasuwa się sam: oświetlenie ma nie tylko ogromny
wpływ na nasze samopoczucie, ale także na wysokość kwot widniejących na rachunkach za energię.
We wszystkich analizach ekonomicznych, oprócz
samej inwestycji w automatykę budynkową, należy
uwzględnić przede wszystkim znacznie wyższe od
niej koszty eksploatacji (koszty energii, konserwacji

i serwisowania). Dzisiaj już sami użytkownicy chcą
korzystać z różnych sposobów regulacji i sterowania oświetleniem – samo załączanie i wyłączanie
światła nie jest już po prostu na czasie. Nowoczesne instalacje można obsługiwać i konserwować
niezależnie, bez konieczności ponoszenia wysokich
kosztów w momencie wprowadzania zmian w
wyposażeniu hali lub funkcjonowaniu oświetlenia.
Poza tym integracja instalacji oświetleniowej
z nadrzędnym systemem sterowania pozwala np.
na dopasowanie oświetlenia do godzin produkcji
w zakładzie. Niezmiennie kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowiska
pracy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa.

Argumenty przemawiające za zarządzaniem
oświetleniem
Argumenty ergonomiczne
• Zwiększenie bezpieczeństwa
• Zapewnienie orientacji
• Ułatwienie dla użytkownika
• Polepszenie samopoczucia
• Większy komfort

WAGO oferuje przyjazny dla użytkownika system do obsługi
i serwisowania instalacji oświetleniowych – instalacja zawsze
pod kontrolą!
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Efekty psychologiczne
• Zwiększenie koncentracji
• Wzmocnienie motywacji
• Budowanie nastroju
Aspekty ekonomiczne
• Oszczędność energii
• Redukcja kosztów
• Zmniejszenie nakładów na obsługę
i konserwację; łatwa obsługa przez przeglądarkę
internetową
• Inteligentne połączenie sieciowe systemów
• Zwiększenie wartości budynku

Altanlage 70er-Jahre, mit Standard-Leuchtstoampe, ø 38 mm, an KVG, Altleuchte mit opaler Wanne

Potencjał oszczędności energii dla oświetlenia wewnętrznego
#01 Instalacja z lat 80., ze świetlówką 3-pasmową ø 26 mm z balastem elektroniczym, oprawa biała rastrowa

20 %

#02 Nowa instalacja, nowoczesna świetlówka ø 16 mm z balastem elektronicznym (EVG)

55 %

#03 Nowoczesne lampy LED

65 %

#04 Z układem sterowania oświetleniem dziennym

75 %

#05 Z układem sterowania oświetleniem dziennym i czujnikami obecności

80 %

Potencjał oszczędności energii dla oświetlenia wewnętrznego; punktem odniesienia jest instalacja z lat 70. ze standardową
świetlówką ø 38 mm i statecznikiem, oprawa oświetleniowa z opalizowaną przesłoną (źródło: licht.de)

Efektywność systemów oświetleniowych jest coraz
częściej kwestią regulacji urzędowych i stawiane
im wymagania są coraz wyższe. W Niemczech
rozporządzenie dotyczące oszczędności energii
(EnEV) uwzględnia wiele dyrektyw UE z zakresu
efektywności energetycznej. Określa zapotrzebowanie energetyczne dla ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia, produkcji ciepłej wody oraz naturalnie
dla oświetlenia. Również organizacje certyfikujące,
jak np. DGNB, poddające ocenie kryteria zrównowa-

temat

jakość ekonomiczna
(ECO)

grupa kryteriów

nr kryterium

kryterium

znaczenie

koszty cyklu życia (ECO
10)

ECO1.1

koszty związane z cyklem
życia budynku

udział w
ocenie ogólnej

3

11,3%

rozwój wartości (ECO20)

ECO2.1

2

7,5%

rozwój wartości (ECO20)

ECO2.2

elastyczność i możliwość
zmiany przeznaczenia
atrakcyjność rynkowa

1

3,8%

SOC1.4

komfort wizualny

1

2,5%

SOC1.6

komfort przebywania,
wewn./zewn.

2

5%

SOC1.7

bezpieczeństwo

1

2,5%

jakość wykonania technicznego

TEC1.4

możliwości dopasowania
systemu technicznego

2

5%

jakość projektowania
(PRO10)

PRO1.5

2

1%

jakość wykonania
instalacji

PRO2.3

3

1,4%

zdrowie, komfort i
zrównoważony rozwój
(SOC10)
jakość społeczno-kulturowa i funkcjonalna

zdrowie, komfort i
zrównoważony rozwój
(SOC10)
zdrowie, komfort i
zrównoważony rozwój
(SOC10)

jakość techniczna

jakość procesu

żonego budownictwa, włączają do kryteriów oceny
istotne wskaźniki zarządzania oświetleniem, do których należą koszty cyklu życia, elastyczność, możliwość zmiany przeznaczenia oraz czynniki związane
z komfortem np. wizualnym. Oprócz względów
energetycznych, znaczącą rolę odgrywają regulacje
prawne, koszt i jakość oświetlenia, jak również komfort użytkowania. Tym samym z prostego pytania,
na które kiedyś odpowiedź brzmiałaby „tak” lub
„nie”, rodzi się szerokie pole do rozważań.

warunki dla optymalnego
wykorzystania i zagospodarowania
prawidłowe uruchomienie

Waga kryteriów wg DGNB Budowa Hal: Nowe budynki przemysłowe typ 1, wersja 2015
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INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA
OŚWIETLENIEM
Monitoring i konserwacja w celu zapewnienia ciągłości działania
Zarządzanie oświetleniem WAGO to optymalne
rozwiązanie zarówno do nowych, jak i istniejących
instalacji. Możliwość dopasowania pozwoli dobrać
odpowiednią koncepcję zarówno dla małej hali
produkcyjnej, jak i rozległego centrum logistycznego. Zredukuj koszty cyklu życia instalacji oświetleniowej właśnie dzięki wydajnemu systemowi
zarządzania.
Wiele przydatnych funkcji umożliwia autonomiczną i niezależną obsługę Twojej instalacji oświetleniowej. I tak np. wspomagana podpowiedziami
konfiguracja jest pomocna przy samodzielnym
uruchamianiu. Potrzebujesz zmienić przeznaczenie części zakładu? Nie ma problemu! Wystarczy,
że Twój personel techniczny zmieni konfigurację
oświetlenia za pomocą interfejsu WWW. Poza tym

dzięki zintegrowanej funkcji zarządzania czasem
można łatwo dopasować działanie systemu oświetleniowego do harmonogramu pracy zakładu.
Dodatkową pomocą przy planowaniu kosztów
i prac konserwacyjnych jest kompleksowy system
diagnostyki, który dostarcza nam takich informacji, jak: plan przeglądów, tabele alarmów, wskaźniki
stanu czy rejestracja czasu pracy urządzeń.
Możliwa jest również łatwa rejestracja danych
o zużyciu energii w celu spełnienia wymogów
odpowiednich regulacji prawnych związanych
z audytami energetycznymi.
Przede wszystkim rozwiązanie to ma dać użytkownikowi pełną i łatwą kontrolę nad instalacją, stąd
duży wybór już gotowych funkcji i interfejsów.

Zużycie energii i koszty w hali magazynowej pracującej 24 h/d
100 %

25150

29,7
73 %

64 %

11050

13,1
5530

6,5

Koszty inwestycji a koszty
eksploatacji (całkowite)

Łączna ilość CO2 w trakcie życia
w kg
Stare lampy T26
Oświetlenie LED

Średnie zużycie energii na m2 na
rok w kWh

Inwestycja
Oświetlenie LED i zarządzanie oświetlenie

Wykres przebiegu kosztów/zysków na przykładzie hali magazynowej pracującej 24 h/d

130 %
100 %
0

0

1

2

3

Lata

4

Bez zarządzania oświetleniem: czas amortyzacji 3,5 roku
Korzyści netto

5

6

7

Oszczędność na kosztach eksploatacji

Koszty inwestycji

TCO

Z zarządzaniem oświetleniem: czas amortyzacji 3,6 roku
Oszczędność na kosztach eksploatacji
Korzyści netto

Koszty inwestycji

TCO

Zużycie roczne w branży zasilanie średnim
napięciem: 160000 do 20 mln kWh (bez podatku
od energii elektrycznej)
Zakup, opłata za dostęp do krajowej sieci
przesyłowej energii elektrycznej, sprzedaż

Źródło: VEA, BDEW; stan: 01/2016

24 100
97
26
81
37
84
39
91
39
100
40
39
105
109
39
114
39
40
121
127
39
135
39
138
41
147
45
151
45
169
50
170
52
52
168
168
54

2 100
2 93

6 62
9 66
8 70
9 76
9 82
10 91
10 110
12 109
11 129
14 109
20 116
134
29
137
30
145
42
148
50
147
47
149
50

Zmiany cen energii elektrycznej (indeks 1998=100)

Gospodarstwo domowe
Roczne zużycie 3500 kWh
Podatki, opłaty, składki (udział w %)
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KONCEPCJA

Rozwiązanie dla efektywnego zarządzania oświetleniem
w halach produkcyjnych i magazynowych
Nowoczesny system zarządzania oświetleniem
(WLMS) pozwala nie tylko redukować koszty oraz
zużycie energii, ale łączy ekonomiczność i efektywne wykorzystywanie zasobów z elastycznym
podejściem do potrzeb użytkownika.

Idea wirtualnych pomieszczeń pozwala na szybką i
łatwą zmianę przeznaczenia i wprowadzenie zmian
w funkcjonowaniu pomieszczeń – wszystkich
zmian dokonujemy korzystając tylko z przeglądarki WWW.

Koncepcja
System zarządzania oświetleniem (WLMS) to
koncepcja sprawdzona w praktyce, która dzięki
przygotowanej dokumentacji, zdefiniowanemu
osprzętowi i gotowej aplikacji sterującej maksymalnie ułatwia projektowanie, uruchamianie
i obsługę. Podstawą koncepcji jest idea, że system
uwzględnia zróżnicowane wymagania oświetleniowe dla hal produkcyjnych i magazynowych.
Działa to tak, że hala jest dzielona na tzw. wirtualne
pomieszczenia, w których oświetlenie elastycznie
się dopasowuje. Na podstawie sygnałów z czujników i elementów wykonawczych w każdym wirtualnym pomieszczeniu ustawiany jest odpowiedni
poziom natężenia oświetlenia.

Obsługa
System zarządzania oświetleniem (WLMS) posiada interfejs WWW umożliwiający łatwe tworzenie
i edycję wirtualnych pomieszczeń. Jeżeli na
przykład potrzebna jest linia produkcyjna, korytarz
albo powierzchnia magazynowa, trzeba utworzyć
3 różne wirtualne pomieszczenia z potrzebnymi
funkcjami. Wartości parametrów zapisuje się na
karcie SD lub przez SFTP na serwerze backupowym. Przez sieć Modbus TCP/IP można przesyłać
wartości do nadrzędnego systemu zarządzania
budynkiem (BMS) lub do dyspozytorni.

Podstawą systemu jest inteligentne sterowanie, które zapewnia prawidłowe światło we właściwym momencie i we właściwej ilości, używając
do tego czujników natężenia światła, czujników obecności oraz przemyślanych i zaprogramowanych scenariuszy działania.
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Przykład typowego oświetlenia hali produkcyjnej

System zarządzania oświetleniem (WLMS) pozwala na zmniejszenie kosztów potrzebnych na
uruchomienie oraz zmianę sposobu użytkowania.
WLMS to perfekcyjna kombinacja wysokiej jakości
sprzętu i doskonale dopasowanego, intuicyjnego
oprogramowania. Ponadto umożliwia ona również

zredukowanie kosztów cyklu życia dzięki łatwemu
i szybkiemu uruchamianiu, dobrej diagnostyce
i możliwościom konserwacji oraz łatwemu dopasowywaniu sytuacji oświetleniowej do zmieniających
się wymagań.

Zalety systemu zarządzania oświetleniem WAGO:
• Redukcja kosztów wynikających z cyklu życia urządzeń
• Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb
• Łatwy rozruch w oparciu o prostą konfigurację
• Łatwa modernizacja bez potrzeby żmudnego programowania
• Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów zarządzania
i obsługi w aplikacjach przemysłowych lub budynkowych

Przykładowa szafa w zakładzie WAGO

Potrzebujesz oświetlić większą powierzchnię? Nie ma problemu!
Nasza aplikacja do zarządzania oświetleniem pozwala na oświetlenie
powierzchni ok. 3000 m2 w zależności od typu lamp. Jeśli potrzebujesz
więcej, wystarczy połączyć ze sobą kolejne sterowniki systemu WLMS.
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FUNKCJE

Tak wygląda inteligentne zarządzanie oświetleniem w dzisiejszych czasach
System zarządzania oświetleniem (WLMS) wspiera
optymalne sterowanie oświetleniem w budynkach.
W każdym momencie można wprowadzać własne
ustawienia i zmieniać domyślne parametry uży-

Jednoznaczny i intuicyjny interfejs dla użytkownika
Dla najważniejszych parametrów w maskach ekranowych wpisane są
standardowe ustawienia i wyświetlane są stany eksploatacyjne.
• Wartości zadane
• Granice maksymalne i minimalne dla regulacji
• Konfiguracja czujników i elementów wykonawczych
• Sygnalizacja stanów pracy

Screenshot – przykład sterowania światłem dziennym

wając tylko aplikacji na bazie przeglądarki WWW.
Istnieje również możliwość zintegrowania WLMS
z nadrzędnym systemem zarządzania budynkiem
(BMS) za pomocą protokołu Modbus TCP/UDP.

Przegląd funkcji:

Załączanie
• włączanie / wyłączanie
(z / bez watchdoga)
• przekaźnik impulsowy
• funkcja schodowa
• automatyczne włączanie/wyłączanie oświetlenia
(czujnik ruchu)
• przełączanie zmierzchowe

Ściemnianie
• automatyczne
ściemnianie
• ściemnianie za pomocą czujników
obecności

Funkcje czasowe
• tygodniowe
• urlopowe
• specjalne programy
• dni świąteczne

Funkcja slave
• pomieszczenie wirtualne
• zewnętrzna wartość ściemnienia

Screenshot – przykład przełączania

Regulacja oświetlenia
• utrzymywanie stałego oświetlenia
• sterowanie oświetleniem
dziennym:
-- z przełączaniem
-- z funkcją schodową
-- funkcje rozszerzone

FUNKCJE

DALI i EnOcean jako standard

DALI
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
jest standardem służącym do sterowania urządzeniami oświetleniowymi, takimi jak np. balasty
elektroniczne. DALI charakteryzuje się cyfrową
komunikacją oraz prostą instalacją. DALI spełnia
wymagania dla techniki oświetleniowej, takie jak
przełączanie, ściemnianie lub grupowanie opraw
i zgłaszanie statusu.

sterownik z modułem DALI multimaster

ETHERNET

DALI

1-64 balastów

0 ... 31 grup

© iStock.com/jkitan

Budowa systemu DALI

1-16 multisensorów

Technologia radiowa EnOcean
Działająca bez użycia baterii technologia EnOcean
charakteryzuje się krótkimi telegramami, a do przesyłania sygnałów radiowych zużywa bardzo niewielką ilość energii. Do wytwarzania energii nadajniki
używają elektrodynamicznych/termoelektrycznych
przetworników energii lub energii z ogniw słonecznych (technologia „Energy Harvesting“).
Zaletą tej technologii jest duży zasięg – do 30 m
w budynku i 50 m w halach produkcyjnych, bezpieczeństwo transmisji, krótkie telegramy i wielokrotne
przesyłanie telegramów.

energia

przetwornik
energii

Moduł radiowy
czujnika

procesor

odbiornik HF

odbiornik HF

zarządzanie
energią

Systemowy moduł
radiowy

procesor

stan, wartość pomiarowa, sygnał sterujący

czujniki

Informacja

element wykonawczy /
technika budynkowa

Budowa systemu EnOcean

Więcej informacji na temat DALI i EnOcean znajdziesz
w załączniku lub na stronie:
wago.com/dali
wago.com/enocean

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE
Od projektu, po uruchomienie i eksploatację

Planowanie
Odpowiednie regulacje prawne wymuszają zrównoważony rozwój. Dlatego przy projektowaniu
instalacji oświetleniowych należy koniecznie
przestrzegać odpowiednich norm. Dla projektantów oświetlenia wyznacznikiem są postanowienia
normy użytkowej DIN EN 12464-1 dla stanowisk
pracy wewnątrz budynków. Wymaga ona, aby wytwarzać sztuczne światło przy jak najniższym zużyciu energii. Również świadectwo charakterystyki

ETHERNET

Budowa systemu zarządzania oświetleniem WAGO
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energetycznej wg rozporządzenia dotyczącego
oszczędności energii (EnEV 2014) uwzględnia
oświetlenie w bilansie zapotrzebowania energetycznego budynku. System zarządzania oświetleniem (WLMS) umożliwi również osiągnięcie celów
odnoszących się do budynków przemysłowych
według DGNB, gdyż ma pozytywny wpływ na 46%
kryteriów oceny.

Adresowanie

Lokalizacja

Praca
Zmiana
przeznaczenia
Testowanie

Nazywanie

Przypisywanie
funkcji

Przyporządkowywanie

Przebieg uruchomienia – prosta konfiguracja (wizard)

Łatwy rozruch w oparciu o prostą konfigurację
Adresowanie:
• urządzeń DALI i EnOcean
Lokalizacja:
• wyszukiwanie i sortowanie
komponentów DALI
Nazywanie:
• wejść i wyjść zgodnie
z systemem oznaczania instalacji
Przyporządkowanie:
• wejść i wyjść do pomieszczeń

Przypisywanie funkcji:
• przyporządkowywanie funkcji w pomieszczeniu
Testowanie:
• kontrola konfiguracji
Praca:
• przeprowadzanie diagnostyki i konserwacja
Zmiana przeznaczenia:
• zmiana przyporządkowywania lub funkcji

Łatwe wdrażanie aplikacji
• Podział pomieszczeń w widoku przeglądarki
• Konfiguracja przy użyciu standardowego komputera
• Bez dodatkowych aplikacji
• Automatyczne rozpoznawanie zastosowanych modułów
i przynależnych komponentów (lampy, czujniki)
• Automatyczne tworzenie dokumentacji już podczas rozruchu
• Konfiguracja i dokumentacja za pomocą programu Microsoft Excel
funkcją importu/eksportu
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PRZEGLĄD ZAMÓWIENIA
Osprzęt
1x

10 x
32 x
64 x
1x
1x
1x
1x

sterownik PFC200, 750-8202/000-012
moduł DALI-multimaster, 753-647

do podłączania multisensorów DALI, przycisków i balastów
wyjścia dwustanowe w dowolnej konfiguracji

do konwencjonalnej obsługi, jak sterowanie przekaźnikami
wejścia dwustanowe w dowolnej konfiguracji

do konwencjonalnych czujników, włączników światła, przełączników kluczykowych
moduł zegara czasu rzeczywistego, 750-640
złącze bramki EnOcean, 750-652

moduł pomiaru mocy 3-fazowej, 750-495
moduł końcowy, 750-600

AKCESORIA
Akcesoria DALI

zestaw multisensora DALI, 2851-8201
interfejs czujników DALI, 2851-8202

Czujniki DALI

adapter do czujnika i DALI-HIGH BAY, 2852-7207 + 2852-7201
adapter do czujnika i DALI-Vision, 2852-7207 + 2852-7202

czujnik do zabudowy w oprawie oświetleniowej DALI LS/PD LI,
2852-7203

Inne komponenty
DALI

czujnik radarowy i interfejs czujników DALI, 2852-7205 + 2852-7206
interfejs czujników DALI E – bramka multisensora, 2852-7204
moduł sterujący do przycisków DALI-XC, 2852-7301

Akcesoria EnOcean

nadajnik i odbiornik RS-485-EVC, 2852-7101
repeater EnOcean, 2852-7102

nadajnik radiowy EnOcean, 2-kanałowe sterowanie oświetleniem, 758-940/003-000
nadajnik radiowy EnOcean, 4-kanałowe sterowanie oświetleniem, 758-940/003-000
Akcesoria Interface

zasilacz EPSITRON® COMPACT Power, 787-1012

zasilacz DALI (do dwóch – pięciu modułów), 787-1007
zasilacz dla modułu DALI, 753-620

przyłączeniowy blok zaciskowy do przekładników prądowych i napięciowych, 2007-8874
Inne

synchronizacja czasowa poprzez odbiorniki GPS/DCF, 2852-7901
karta pamięci SD, SLC-NAND, 2 GB, 758-879/000-001

Szczegółowe informacje na temat akcesoriów znajdziesz na stronie:
www.wago.com/lighting-management
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WARTO WIEDZIEĆ – OGÓLNE PYTANIA
Referenzanlage

Altanlage 70er-Jahre, mit Standard-Leuchtstoampe, ø 38 mm, an KVG, Altleuchte mit opaler Wanne

Dlaczego stosując lampy LED powinienem
zamontować sterownik?
Sterownik oświetlenia umożliwia dodatkowe
oszczędności.

Potencjał oszczędności energii dla oświetlenia wewnętrznego
#01 Instalacja z lat 80., ze świetlówką 3-pasmową ø 26 mm z balastem elektroniczym, oprawa biała rastrowa

20 %

#02 Nowa instalacja, nowoczesna świetlówka ø 16 mm z balastem elektronicznym (EVG)

55 %

#03 Nowoczesne lampy LED

65 %

#04 Z układem sterowania oświetleniem dziennym

75 %

#05 Z układem sterowania oświetleniem dziennym i czujnikami obecności

80 %

Potencjał oszczędności energii dla oświetlenia wewnętrznego; punktem odniesienia jest
instalacja z lat 70. ze standardową świetlówką ø 38 mm i statecznikiem, oprawa oświetleniowa z
opalizowaną przesłoną (źródło: licht.de)

W jakich odległościach od siebie należy instalować lampy w wysokiej hali?
Ważna jest równomierność oświetlenia, która
zależy od oprawy. W wysokich halach stożek
świetlny powinien nakładać się już na większych
wysokościach, a nie dopiero na wysokości oceny.
Najlepiej jest zlecić obliczenia natężenia światła
specjaliście, który zaprojektuje oświetlenie
w oparciu o aktualne normy, jak np. Reguły Techniczne dla Stanowisk Pracy (ASR).

Poziom pomiaru

Oświetlenie hali

W jaki sposób należy rozmieścić czujniki?
O czym należy pamiętać?
Należy zachować pewien odstęp od oprawy
oświetleniowej, aby jej jasność nie miała wpływu
na czujnik. Ważne jest, aby czujnik mierzył natężenie światła bezpośrednio przy urządzeniu.
Rada: Czujnika nie należy umieszczać bezpośrednio nad powierzchniami o nierównomiernym odbiciu. Jeżeli czujnik zostanie umieszczony na przykład bezpośrednio nad stanowiskiem spawania,
to zmienne oświetlenie będzie powodować stałe
zmiany ustawienia światła – kiedy łuk świetlny w
czasie spawania zgaśnie, strumień światła stanie
się mocniejszy.

Rozmieszczenie czujników w pomieszczeniu
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Jak uzyskać właściwe pomiary natężenia światła na stanowisku pracy?
W tym celu należy korzystać z urządzeń dopuszczonych wg normy do pomiaru natężenia oświetlenia. Czujnik umieszcza się np. na stole, mierzy on
tam natężenie światła, co pozwala na odpowiednie
ustawienie oprawy oświetleniowej.
O czym należy pamiętać jeżeli chodzi o oświetlenie hal produkcyjnych i magazynowych?
W celu zapewnienia efektywności energetycznej
warto wykorzystywać światło dzienne i oszczędzać w ten sposób energię. Warto wiedzieć, że
90% hal nie ma równomiernego oświetlenia.
Dlatego należy zainstalować w hali więcej czujników.
O czym pamiętać używając czujników w magazynie wysokiego składowania?
W magazynach wysokiego składowania sufit ma
nawet 14 m wysokości, co wiąże się z wysokimi
wymaganiami względem sprzętu. Czujniki muszą
zapewnić wykrywanie z tej wysokości, poza tym
muszą także wykrywać ruch w przejściach. Odpowiednie są tutaj czujniki na podczerwień – nazywane zazwyczaj czujnikami HIGH-BAY.
Rada 1: Jeżeli chcemy monitorować jeszcze większe powierzchnie, można połączyć czujniki w sieć.
Rada 2: Należy unikać łączenia ze sobą zbyt wielu
czujników i typów czujników.
O czym należy pamiętać używając czujników
w magazynie?
W magazynach do oświetlania często używa się
sztucznego światła. Lampy świecą się nieraz
przez cały czas, choć faktycznie światło nie jest
potrzebne. Dzięki czujnikom obecności światło
jest włączane tylko w razie potrzeby. Gdy nikogo
nie ma – w trybie gotowości – można je ściemnić
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nawet do 10%. Na przykład w nawie, przez którą
tylko od czasu do czasu przejeżdża wózek widłowy
można ustawić oświetlenie na 10%, aby kierowca
przy skręcaniu do tej nawy nie wjeżdżał w czarną
dziurę, zanim zadziała czujnik obecności. Jeżeli
pomieszczenie nie jest oświetlane światłem dziennym, czujniki ruchu będą właściwym wyborem.
Ważne jest, aby całe pomieszczenie było objęte
zakresem wykrywania czujnika.
O czym należy pamiętać, jeżeli chodzi o oświetlenie na nocnej zmianie?
Jeżeli mamy zmianę nocną, na której tylko 1/3
hali musi być oświetlona w pełni ze względu na
wykonywane tam prace, to zgodnie z regułami
ASR (reguły dla stanowisk pracy) pozostałe 2/3
powierzchni hali także musi być oświetlone, tu
jednak zaleca się natężenie światła 10%.

10 %

Oświetlenie części hali na zmianie nocnej

Jaka jest różnica między czujnikami konwencjonalnymi a czujnikami do wysokich pomieszczeń?
Normalne czujniki można używać w pomieszczeniach o wys. sufitu do 4,5 m.
Czujnik HIGH-BAY jest przeznaczony do pomieszczeń o maks. wysokości sufitu 13 m.

O czym należy pamiętać w przypadku oświetlenia
zewnętrznego? Jak działa regulacja w zależności
od oświetlenia zewnętrznego?
Układ sterowania światłem wykrywa dostające
się do wnętrza światło dzienne i automatycznie
przełącza oświetlenie na natężenie minimalne.
Oznacza to, że światło sztuczne włącza się lub
jego natężenie rośnie sukcesywnie i płynnie
tylko w przypadku, gdy światło zewnętrzne jest
niewystarczające. Jeżeli ilość światła dziennego
jest wystarczająca, można całkowicie wyłączyć
oświetlenie. Czujnik pomiaru natężenia światła

czujniki

1. seria opraw

przekazuje wartość do sterowania, które włącza
lub wyłącza lampy. Jeżeli oświetlenie dzienne jest
zmienne, można zapobiec niepotrzebnemu przełączaniu przez zastosowanie funkcji opóźnienia
czasowego. Dzięki tej funkcji oświetlenie nie musi
być włączone na pełną moc, co pozwala ciąć koszty energii. Także w pomieszczeniach o większej
głębokości zapewniony jest stały poziom oświetlenia (oświetlenie światłem stałym).
Ważne jest, aby czujnik mierzył jak najwięcej
światła naturalnego, i aby nie umieszczać go zbyt
blisko lampy.

2. seria opraw

czujniki

Światło dzienne i sztuczne
pomiar światła

pomiar światła

Światło dzienne

Przykład światła z zewnątrz

Czy można określić potencjał oszczędności?
Tak, za pomocą wskaźnika LENI (Lighting Energy
Numeric Indicator) który informuje o
faktycznym zużyciu prądu przez instalację oświetleniową w kWh na m2 i rok. Wskaźnik LENI wyznacza się zgodnie z wytycznymi normy EN 15193
(Energetyczne właściwości użytkowe budynków –
Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia).

Na możliwe oszczędności wpływ mają:
• wykorzystanie światła dziennego
• korzystanie z czujników obecności
• właściwe sterowanie oświetleniem
• roczne czasy użytkowania
• oświetlana powierzchnia
• żarówki energooszczędne
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O czym należy pamiętać w przypadku DALI?
Ważne jest, że jedno DALI różni się od drugiego.
Standardowy interfejs cyfrowy dla balastów elektronicznych podlega przepism normy IEC 62386,
co gwarantuje, że systemy działają niezależnie od
producenta. Nie wszyscy producenci spełniają te
standardy.
W jaki sposób oprzewodowuje się linie DALI?
Żyły zasilające i sterownicze można układać
w tym samym kablu. Możliwy jest układ szeregowy, gwiazdowy lub forma mieszana. Należy unikać
układu pierścienia.
Jaki rozmiar może mieć sieć DALI?
Na każdą linię DALI dozwolone są maks. 64
elementy wykonawcze i/lub 16 grup.
Czy mogę używać przewodu Y(ST)Y lub innych
przewodów niskonapięciowych do magistrali
DALI?
Niestety nie, gdyż są to przewody niskiego napięcia, a przewód magistrali DALI jest przeznaczony
do prowadzenia napięcia 230 V i musi zapewnić
odpowiednią wytrzymałość napięciową. Dokładne
wymagania są określone w normie IEC 62386.
Jakie długości przewodów należy zachować?
Maksymalna długość przewodu wynika z maks.
dozwolonego spadku napięcia w przewodzie
DALI wynoszącego maks. 2 V. Odpowiada to maks.
długości przewodu 300 m, przy przekroju przewodu wynoszącym 1,5 mm².
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Jakiej normie podlegają urządzenia DALI?
Urządzenia DALI podlegają przepisom normy
IEC 62386.
Jakie minimalne nateżęnia oświetlenia są wymagane na poszczególnych obszarach?
Patrz załącznik lub Reguły Techniczne dla Stanowisk Pracy (ASR).

Ile trwa okres wypalania źródeł światła?
Okres wypalania (testowania) dla świetlówek wynosi 100 godzin.
Czy konieczne jest wypalanie żarówek LED?
Nie.
Jaki jest koszt sterowania oświetleniem w porównaniu z instalacją konwencjonalną? Czy są
podane ceny za metr kwadratowy?
To typowe pytanie przy planowaniu oświetlenia.
W tym celu specjalista przeprowadzi dla Państwa
rachunek amortyzacji.
Czy można uzyskać dofinansowanie?
Informacje na temat aktualnych programów
pomocowych: www.bafa.de

WARTO WIEDZIEĆ – PYTANIA DOTYCZĄCE
ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM WAGO
Z jakich czujników należy korzystać? Czy mogę
podłączyć także inne czujniki?
Najlepiej jest używać zalecanych czujników
w celu zagwarantowania poprawnego działania
systemu. Nie możemy zagwarantować, że inne
czujniki będą działały prawidłowo.
O czym należy pamiętać przy zamawianiu
czujników?
Czujnik ruchu wykrywa ruchy osób i pojazdów,
np. wózków widłowych. Jeżeli dodatkowo ma być
mierzone natężenie światła, np. w celu sterowania
światłem dziennym, konieczny jest dodatkowy
adapter.
Jakie interfejsy są dostępne dla systemu
zarządzania budynkiem (BMS) i innych systemów?
Dane do systemu sterowania budynkiem można
przesyłać przez MODBUS. Można również skorzystać z innych interfejsów sieciowych dostępnych w ofercie WAGO, jak np. BACnet lub KNX.
Jak uruchamia się system zarządzania oświetleniem (WLMS)?
System uruchamia się za pośrednictwem interfejsu WWW, nie jest tu potrzebne dodatkowe
oprogramowanie.
Kto może uruchomić system zarządzania
oświetleniem (WLMS)?
Ponieważ nie trzeba programować systemu zarządzania oświetleniem, może to zrobić sam użytkownik. Mogą Państwo poprosić o radę dostawcę
rozwiązania WAGO. Możliwy jest również udział
w 1-dniowym dedykowanym szkoleniu.

Jakie są koszty uruchomienia?
W cenie sprzętu otrzymujemy potrzebne oprogramowanie i licencję, a przyjazny interfejs użytkownika wspomaga łatwy i szybki rozruch.
Czy poniosę dodatkowe koszty sprzętowe?
Nie, wystarczy kupić jeden sterownik i wymaganą
liczbę modułów I/O, aby móc korzystać z systemu
zarządzania oświetleniem.
Czy możliwe jest dodanie dalszych I/O?
Możliwe jest dodanie następujących I/O (bliższe
informacje znajdują się na stronie Przegląd zamówienia):
• 10 x moduł DALI multimaster
• 64 x wejść dwustanowych
• 32 x wyjść dwustanowych
• 1 x moduł zegara czasu rzeczywistego
• 1 x złącze szeregowe do
komunikacji EnOcean
• 1 x moduł pomiaru mocy 3-fazowej
Czy są dostępne noty aplikacyjne dla
całego systemu?
Tak. Są one dostępne na stronie:
wago.com/lighting-management.
Czy jest dostępny wzorcowy schemat połączeń
dla szafy rozdzielczej, jako szablon WS-CAD
lub ePlan?
Tak. Są one dostępne na stronie:
wago.com/lighting-management
Kto mi dostarczy kompletny system?
Prosimy o złożenie zapytania u dostawcy rozwiązania - firmy WAGO.
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PRZEPISY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA
miejsc pracy w pomieszczeniach określa norma PN-EN 12464-1

Rodzaj pomieszczenia, zadania, czynności
Strefy komunikacyjne i obszary ogólnego przeznaczenia w budynkach
Strefy komunikacyjne wewnątrz
budynków

Pomieszczenia socjalne, sanitarne
i pierwszej pomocy

Pomieszczenia kontrolne

Em

UGRL

Uo

Ra

Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

100

28

0,40

40

Schody, schody ruchome, ruchome chodniki

100

25

0,40

40

Windy

100

25

0,40

40

Rampy ładunkowe, obszary załadunkowe

100

25

0,40

40

Stołówki, aneksy kuchenne

200

22

0,40

80

Pokoje socjalne

100

22

0,40

80

Pomieszczenia do aktywności fizycznej

300

22

0,40

80

Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety

200

25

0,40

80

Pomieszczenia sanitarne

500

19

0,60

80

Pomieszczenia pomocy medycznej

500

16

0,60

90

Pomieszczenia na instalacje budynkowe, rozdzielnie

200

25

0,40

60

obsługi telefonicznej, automatyczne recepcjonistki

500

19

0,60

80

Składy i magazyny

100

25

0,40

60

Obszary wysyłki i pakowania

300

25

0,60

60

Drogi przejazdowe bez ruchu pieszego

20

-

0,40

40

Drogi przejazdowe ruchem pieszym

150

22

0,40

60

Stanowisko zarządzania

150

22

0,60

80

Fronty regałów (wysokiego składowania)

200

-

0,40

60

Placówki pocztowe, telekomunikacyjne, stanowiska
telefoniczne

Magazyny i chłodnie

Magazyn wysokiego składowania

Symbole dla kryteriów oceny
W normie DIN EN 12464-1 znajdziemy symbole dla kryteriów oceny,
do ogólnego stosowania:
• Em: najniższa wartość (średniego) natężenia oświetlenia
• Ez: średnie cylindryczne natężenie oświetlenia
• Ex: średnie pionowe natężenie oświetlenia
• UGRL: wartości graniczne ujednoliconego wskaźnika olśnienia
• Uo: równomierność oświetlenia, odpowiada g1
• Ra: wskaźnik oddawania barw
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KONTAKT

Wsparcie techniczne
Pracownicy wsparcia technicznego WAGO służą
pomocą – od porady przy doborze produktów,
przez wsparcie telefoniczne przy uruchamianiu
urządzeń, po rozwiązywanie problemów na miejscu u klienta.
Klienci mogą skorzystać z fachowej wiedzy ekspertów WAGO i w ten sposób szybciej osiągnąć
założony cel.
WAGO służy radą i wspiera klientów przy
• doborze wyrobów,
• ich uruchamianiu,
• wyszukiwaniu przyczyn usterek
• we wszystkich kwestiach technicznych dotyczących wyrobów WAGO.
Klienci WAGO mogą korzystać
z najwyższej jakości doradztwa:
• wykwalifikowani specjaliści w zakresie sieci
obiektowych
• Kompleksowe doradztwo w przypadku awarii
• Dobór i konfiguracja elementów sieciowych
• Doradztwo na telefon, u klienta lub przy pomocy
formularza

Wsparcie przy projektowaniu
Dział pomocy technicznej WAGO wspiera partnerów podczas projektowania i doboru systemów
automatyki i instalacji budynkowej, aby jak najlepiej dopasować rozwiązania do indywidualnych
potrzeb klienta. WAGO oferuje profesjonalne
doradztwo w zakresie realizacji projektów
z wykorzystaniem wyrobów WAGO.
Planowanie i projektowanie
• przy opracowywaniu koncepcji
• przy projektowaniu sieci
• przy projektowaniu aplikacji
• przy doborze komponentów
• przy sporządzaniu ofert
WAGO oferuje swoim klientom:
• doradztwo w fazie planowania inwestycji
ze strony ekspertów z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów,
• pomoc przy sporządzaniu indywidualnych
rozwiązań dla dużych projektów, w celu optymalizacji technicznej i finansowej
• wsparcie techniczne przy wdrażaniu
projektów budynkowych.

WAGO ELWAG Sp. z o.o.
Wsparcie techniczne - automatyka
tel. 71 360 29 33
automatykabudynkowa@wago.com
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Znak WAGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
„Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść i struktura strony internetowej, katalogów, filmów oraz innych utworów WAGO podlegają ochronie
prawa autorskiego. Rozpowszechnianie i zmiana zawartości stron jak i filmów jest niedozwolona. Dostęp do tych zawartości nie powinien być rozpowszechniany w celach komercyjnych jak
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WAGO ELWAG Sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław
wago.elwag@wago.com
www.wago.com
Tel. 71 360 29 70
Fax 71 360 29 99

