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Alkusanat 

 

Tämä aineisto on koottu Tampereen ammattikorkeakoulun ja STEK:n tuella. Aineistossa käsitel-

lään KNX/DALI-yhdyskäytävien ominaisuuksia ja käyttöä muutaman esimerkin kautta. Materiaali 

ei ole kaiken kattava, mutta mukaan on otettu 14 toimittajan KNX/DALI-yhdyskäytävätuotteita. 

Joidenkin toimittajien tuotteet ovat tarkemmassa tarkastelussa, mutta kaikista tuotteista ei ole 

tarkoituksen mukaista tehdä yhtä laajaa selvitystä, sillä samat periaatteet toimivat yleisellä ta-

solla muidenkin laitetoimittajien ympäristöissä. Muutamien toimittajien KNX/DALI-yhdyskäytä-

vän tuotteissa on esimerkiksi 7-sekvenssinäyttö, jonka koodaus viesteistä on yhtenevä useam-

man muun toimittajan kanssa.  Tämä koodaus on esitetty vain yhden toimittajan tuotteen yh-

teydessä, vaikka se joiltakin osin voisi erota muiden toimittajien tuotteista. Mukaan on myös 

liitetty joidenkin toimittajien muita aihetta sivuavia asioita, koska tämän aineiston on tarkoitus 

olla avoimesti jaettu ja tukea erilaisia KNX/DALI-koulutuksia oheismateriaalina. 

 

Yhdyskäytävien lisäksi selvityksessä luodaan katsaus KNX- ja DALI-järjestelmiin yleisellä tasolla 

menemättä syvälle itse järjestelmiin. Aineistossa on käsitelty omassa luvussaan myös WAGOn 

logiikkaympäristöä ja sen DALI- ja KNX-rajapintaa. 

 

Kiitämme saamastamme avusta seuraavia laitetoimittajia: ABB; Kari Pulkkinen ja Lars Sand-

ström, Merilux; Mikael Sjöblom, Schneider Electric; Kalevi Härkönen, UTU; Kari Parviainen ja 

WAGO; Kari Niskanen. 

 

Tampereella syyskuussa 2016 

 

Veijo Piikkilä & Kari Kallioharju 
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1 Valaistuksen ohjausjärjestelmien etuja ja mahdollisuuksia 

Valaistus on yksi kiinteistön energian kulutukseen liittyvä järjestelmä. Sen vuoksi valaistuksen 

optimointiin myös kulutuksen osalta kiinnitetään huomiota. Energiatehokkain valaistus on sel-

lainen, jossa keinovaloa käytetään siellä missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan ja ainoas-

taan sen verran kuin sitä tarvitaan. Tällainen käyttö yhdistelee tyypillisten manuaaliohjausten 

lisäksi usein esimerkiksi erilaisia tilanne-, läsnäolo-, ja päivänvalo-ohjauksia sekä muuta ohjaus-

tietoa. Valon ja valaistuksen ohjaamisen optimoinnissa on yleensä järkevintä hyödyntää väylä-

pohjaista järjestelmää, joka parhaimmillaan integroi valaistuksenohjaukseen aurinkosuojauksen 

ja LVI-järjestelmät, kuten lämmityksen ja jäähdytyksen. 

 

Valo vaikuttaa aivojen näkökeskuksen lisäksi myös ihmisen hyvinvointiin, suorituskykyyn ja vi-

reystilaan. Valaistuksenohjauksella voidaan siis näkötarpeen mukaisen valonmäärän lisäksi oh-

jailla ihmisen vireyteen vaikuttavaa valon määrää ja värilämpötilaa. Lisäksi mukautuvalla valais-

tuksella luodaan tilaan usein erilaista arkkitehtonista ilmettä ja tunnelmia.  

 

Modernit loistelamppuvalaisimet ja LED-valaisimet on varustettu nykyään lähes poikkeuksetta 

elektronisilla liitäntälaitteilla, jotka voivat tarpeesta riippuen olla ohjaamattomia tai ohjattavia. 

Ohjattavissa liitäntälaitteissa käytetään erillistä ohjaussignaalia, joka on joko 1-10V, DSI tai DALI. 

Edellä mainituista DALI-ohjaus on nykyään käytetyin ohjausstandardi sekä loistelamppu- että 

LED-valaisimissa.  
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2 KNX-protokolla 

 

2.1 Yleistä 

KNX on standardoitu avoin väyläohjausjärjestelmä kiinteistöjen sähköistyksen ja kiinteistöauto-

maation ohjaukseen. Järjestelmäkaavioissa voidaan esittää symbolit selkein DIN 40900 -standar-

din mukaisin piirrosmerkein. Standardit, jotka täyttävät KNX Associationin määrittelemät kritee-

rit, ovat kansainvälinen ISO/IEC 14543 sekä eurooppalaiset CENELEC EN50090 ja CEN EN 13321-

1. Lisäksi KNX täyttää amerikkalaiset ANSI/ASHRAE 135 -standardit ja kiinalaisen GB/Z 20965 -

standardin. 

 

KNX Association toimii Brysselistä käsin ja jäseniksi on liittynyt tätä kirjoitettaessa yli 400 tuot-

teita valmistavaa yritystä. Mahdollisuudet järjestelmän soveltamiseen ovat laajat, esim. valais-

tus, huonesäätö (venttiilit, termostaatit yms.), RF, turvajärjestelmät, energiamittaukset, etäkäy-

töt jne. Väylälaitteet kommunikoivat keskenään itsenäisesti ilman keskustietokonetta. Anturit ja 

ilmaisimet, esimerkiksi liiketunnistimet ja termostaatit, antavat komentoja ohjausväylän kautta 

toimilaitteille, kuten valonsäätimille. Ne puolestaan ohjaavat talon toimintoja, kuten lämmitystä 

tai jäähdytystä. Kaikkien sertifioitujen valmistajien tuotteet ovat keskenään yhteensopivia. Jär-

jestelmän ohjelmoidaan ETS – ohjelmistolla, pienet kohteet voi myös toteuttaa ETS Inside-oh-

jelmalla tai Easymode laitteistoilla. 

 

 

2.2 Ohjelmointi 

KNX-sanomissa välitetään standardoituja muuttujatyyppejä (DPT eli Data Point Type) käyttötar-

koituksen mukaan. KNX-sanoma, tarkoituksesta riippuen, voi olla 8-23 tavua pitkä. Sanoma voi 

sisältää yksinkertaisen muuttujan, esimerkiksi valaistustason anturilta toimilaitteelle. Sanoma 

voi olla myös kuittaus lähettäjälle saadusta viestistä. KNX-järjestelmää käytetään usein yhdessä 

DALI-järjestelmän kanssa, ja monet laitetoimittajat tarjoavat näitä järjestelmiä samassa pake-

tissa. KNX:n siirtonopeus on 9600 bit/s. 

 

Ohjelmointivaiheessa valitaan tilanteen mukaan tarvittavat komponentit ja sovellukset sekä an-

netaan ohjelmoitaville komponenteille yksilölliset osoitteet. Ohjelmointityökaluna käytetään 

ETS-ohjelmistoa tai pienissä kohteissa ohjelmointi voidaan toteuttaa Inside ETS-ohjelmistolla 

(lokakuusta 2016 alkaen) tai Easymode-tilassa ilman erillistä ohjelmointiohjelmaa.  

 

Käyttöönottovaiheessa kaikille KNX-laitteille annetaan yksilöllinen osoite ja sovellukset ladataan 

laitteille. Yksilöllinen osoite muodostuu 16 bitistä, joista ensimmäinen neljä bittiä kertoo alueen, 

seuraavat neljä bittiä määrittelevät alueella olevan linjan ja viimeiset kahdeksan bittiä määritte-

levät yksilöllisen position laitteelle.  Esimerkiksi osoite voi olla 1.1.1. eli alueella yksi, alueen lin-

jassa yksi ja laitepositio yksi. Kahta samanlaista osoitetta ei toimivassa järjestelmässä voi olla. 

 

Asetusten määrittelyssä voidaan käyttää ETS-ohjelman parametrointitoimintoja tai toimittaja ja 

laitekohtaisesti voi olla käytössä laitetoimittajakohtainen Plugin-apuohjelma. Testausvaiheessa 

varmistetaan kaikille ohjelmoitaville laitteille asetettujen määrittelyjen toiminnallisuudet. Ra-

kennuksen omistajalle luovutetaan projektin dokumentointi (ETS-ohjelmoinnin projektitiedosto 

ja laitelistaukset) toimintakuvauksineen. 
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2.3 Tiedonsiirtotapa ja KNX-kaapelit 

KNX-väylä koostuu yhdestä parikaapelin kierretystä parista eli kahdesta johtimesta, joiden 

kautta tapahtuu tehonsyöttö ja dataliikenne. Erilaisia kaapelityyppejä voidaan käyttää, esim. 

YCYM 2x2x0,8 tai J-H(ST)H 2x2x0,8 halogeeniton tai KLMA 4x0,8+0,8, jotka yhdistävät KNX-lait-

teet. Käytetyn kaapeliparin välityksellä lähetetään datasanomat ja siirretään tarvittava virta väy-

lälaitteiden elektroniikalle. KNX-järjestelmän yhteydessä voidaan myös käyttää IP-verkkoja ja 

langattomia ratkaisuja. 

Sallittu kaapelin pituus linjassa on maksimissaan 1000 m, jännitesyötön ja väylälaitteen välinen 

etäisyys voi olla enimmillään 350 m ja kahden laitteen välinen etäisyys on maksimissaan 700 m. 

Napaisuus on varmistettava kaikissa väylälaitteissa. Standardi kaapelin mukaan napaisuus on 

määrite niin, että musta vastaa miinus-johdinta ja punainen vastaa plus-johdinta. 

 

2.4 KNX-topologia 

KNX-rakenne on suunniteltu joustavaksi ja laitteet voidaan liittää siihen monin tavoin: niin linja-

, puu- kuin tähtikytkentä on mahdollinen. Rengasverkko on kokonaan kielletty. KNX-topologia 

on järjestetty linjoihin, jotka voidaan kytkeä toisiinsa linjayhdistimin verkon koosta riippuen. Lin-

joja voi olla enintään 15 samalla alueella. Linjoissa olevat laitteet (anturit ja ohjauslaitteet) saa-

vat tehonsa virtalähteestä (30 V). Koko KNX-väyläjärjestelmään voidaan konfiguroida jopa 50 

000 väylälaitetta. Alueyhdistimiä käyttämällä voidaan muodostaa 15 aluetta. 

 

KNX-järjestelmässä yhteen linjaan voidaan kytkeä 256 laitetta. Yhteen päälinjaan voidaan kytkeä 

15 peruslinjaa, joka muodostaa alueen. 15 päälinjaa voidaan kytkeä yhteen runkoverkkoon, joka 

muodostaa järjestelmän aluekokonaisuuden.  Eri linjoja saa yhdistää vain linjayhdistimien avulla. 

Erillisten linjojen välisiä vääriä liitäntöjä voidaan varmistaa kytkemällä virtalähde irti tarkistetta-

vista linjoista. Jos linjayhdistimen virran merkkivalo palaa edelleen, liitäntä on tehty väärin. Vies-

tejä voidaan lähettää pisteestä pisteeseen, ryhmälle tai reaaliaikaisella lähetyksenä esimerkiksi 

visualisointia varten. 

 

2.5 IP-verkko ja KNX-yhdyskäytävät 

IP-verkot ovat vakiintuneet monissa kiinteistöissä ja näitä verkkoja voidaan myös käyttää KNX-

sanomien välittämiseen. Käyttämällä IP-yhdyskäytäviä ja -reitittimiä, joissa on samoja toimintoja 

kuin parikierretyissä linjayhdistimissä, voidaan saada aikaan hierarkia, joka voi sisältää 225 KNX-

linjaa. Järjestelmään voidaan integroida myös missä tahansa sijaitsevia rakennuksen osia. 

 

KNX-järjestelmään voidaan liittää erilaisia yhdyskäytäviä. Tässä materiaalissa käsitellään 

KNX/DALI-yhdyskäytävää.  
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3 DALI-protokolla 

3.1 Yleistä 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) eli digitaalinen valaistuksenohjausjärjestelmä on 

pelkästään valaistuksen ohjaukseen tarkoitettu yksinkertainen hajautettu väyläpohjainen järjes-

telmä. DALI on valmistajasta riippumaton järjestelmä, joka perustuu kansainvälisiin digitaalisten 

liitäntälaitteiden standardeihin EN 62386 ja EN 60929 (nykyään IEC 62386 ja IEC 60929). Stan-

dardit koskivat pitkään ainoastaan DALI-liitäntälaitteita, eikä vielä tälläkään hetkellä (syksy 2016) 

markkinoilla ole eri valmistajien yhteensopivia DALI-ohjainlaitteita. Nykyisellään DALI-kuorma-

laitteita voidaan ohjata siis yhdessä järjestelmässä ainoastaan yhden valmistajan ohjainlaitteilla. 

Standardi kuitenkin määrittelee nykyään myös ohjainlaitteet, ja tulevaisuudessa tällaisista oh-

jainlaitteista tullaan käyttämään nimitystä DALI 2 -yhteensopiva. Pohjois-Amerikassa on oma 

DALI-standardinsa NEMA 243-2004. [38] 

 

DALI-järjestelmää voidaan käyttää erillisenä järjestelmänä, eikä sitä tarvitse liittää mihinkään 

kiinteistöautomaatiojärjestelmään. DALI-järjestelmä on helppo ja yksinkertainen asentaa, kuten 

väyläpohjainen järjestelmä yleensä on. Merkittävimpiin etuihin DALI-järjestelmässä kuuluu se, 

että prosessorit ja väyläsovittimet ovat niin edullisia, että niitä voidaan asentaa suoraan jokai-

seen valaisimeen. DALI on häiriövapaa, mutta toisaalta myös hyvin hidas väylä, sen tiedonsiirto-

nopeus on vain 1200 bit/s. Väylän hitaus verrattuna KNX-väylään aiheutti erityisesti ensimmäis-

ten DALI-KNX-yhdyskäytävien kohdalla haasteita, kun DALI-väylä ei välttämättä aina reagoinut 

riittävän nopeasti KNX-väylästä tuleviin viesteihin. 

 

DALI valmistajilla ja kehitysyhteisöillä on yhteinen DALI-kehittäjäryhmä. Jäsenistöön kuuluvat 

mm. kaikki merkittävimmät valaisin- ja liitäntälaitevalmistajat. Linkki DALI-kehittäjäryhmän si-

vuille on: http://www.dali-ag.org/index.php?n=am. 

 

3.2 Ohjelmointi  

DALI-järjestelmän käyttöönotossa tarvitaan yleensä ohjelmointia. Ohjelmointityö voidaan suo-

rittaa esimerkiksi ohjauspaneeleilla, kaukosäätimillä tai tietokoneohjelmaa käyttäen. Ohjel-

mointiin voidaan helposti tehdä muutoksia jälkeenpäin ilman tarvetta tehdä muutoksia kytken-

nöissä. Järjestelmään on helppo lisätä uusia laitteita tarpeen vaatiessa. On kuitenkin huomioi-

tava, että teholähteestä saatava virta ja osoiteavaruus riittävät uusille laitteille (luku 3.4). 

 

Asetusten ja ryhmien määrittely järjestelmässä toteutetaan yleensä ohjelmallisesti. Perus DALI-

järjestelmässä ei ole keskusyksikköä, vaan kaikki käyttöönotossa ohjelmoitava toiminta, osoit-

teet ja ominaisuudet tallentuvat kyseessä oleviin väylälaitteisiin. Jokaisessa DALI-laitteessa on 

muisti, johon tallentuu kaikki sen asetukset, kuten osoite, jäsenyys eri ryhmissä ja valaistustilan-

teet (Scenet).  

 

Liitäntälaitteita voidaan ohjata yksittäin tai ryhmissä. Lisäksi jos halutaan ohjata kaikkia liitäntä-

laitteita yhtä aikaa, voidaan ohjaus toteuttaa ns. broadcast-komennolla. Järjestelmässä voidaan 

lähettää erilaisia viestejä kaksisuuntaisesti, kuten statusviestit tai lampun/liitäntälaitteen vian 

tunnistusviesti. Himmennys voidaan toteuttaa silmän herkkyyteen soveltuvasti logaritmisesti. 

Jokaiselle laitteelle määritellään oma osoitteensa sekä tarpeesta riippuen esimerkiksi eri käyttö-

tilanteita varten himmennysarvo ja -aika, syttymistaso ja ryhmämääritys. 

 

Yhdessä DALI-verkossa laitteita voidaan yhdistää enimmillään 16 ryhmäksi, ja jokainen näistä 

ryhmistä voi sisältää 64 osoitetta. Lisäksi käyttötarkoituksen mukaan jokaiselle laitteelle voidaan 

http://www.dali-ag.org/index.php?n=am
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ohjelmoida 16 erilaista tilannetta. Suomessa hyvin suositussa Helvarin DALI-reititinjärjestel-

mässä 64 laitteen DALI-verkkoja voidaan vielä DALI-reitittimin yhdistää tuhansien laitteiden ko-

konaisuuksiksi, mutta tällöin kyseessä ei ole enää puhdas DALI-järjestelmä. 

 

DALI-järjestelmän ohjelmointi tapahtuu yleensä tietokoneella. Perus DALI-järjestelmään liity-

tään yleensä erillisen ohjelmointipisteen ja -kaapelin avulla. Esimerkiksi Helvarin DALI-järjestel-

mään voidaan liittyä sarjaporttiin liitettävällä (RS-232) kaapelilla (poistunut myynnistä) tai uu-

della USB-liitäntäisellä liitynnällä. Tietokoneelta tieto väylälle siirretään DALI-ohjelman (esim. 

Helvar Toolbox) avulla. Joillain valmistajilla on myös USB-liitäntälaitteita järjestelmiinsä. Ohjel-

mointia voidaan tehdä myös LCD-kosketusnäytöltä ja rajoitetusti kauko-ohjaimesta. Helvarin 

suuremman DALI-reititinjärjestelmän ohjelmointi tapahtuu myös tietokoneella, mutta ethernet-

verkon yli. [34.] KNX/DALI-yhdyskäytävää käytettäessä DALI otetaan käyttöön KNX-rajapinnalla, 

eikä varsinaisia DALI-käyttöönottotyökaluja käytetä. 

 

3.3 DALI-kaapelointi 

Yksiparisen DALI-väylän kaapeloinnin ei tarvitse olla parikierrettyä, eikä siihen tarvita päätevas-

tuksia. Koska DALI ei kuitenkaan ole matalasta jännitetasostaan (16 VDC) huolimatta SELV-luo-

kiteltu järjestelmä, tulee väyläkaapeloinnin olla aina verkkojännitteen kestävää. DALI-liitäntä-

laitteelle johdotetaan jatkuva sähkönsyöttö ja DALI-väylä, jolloin esimerkiksi yksivaiheiselle 

DALI-valaisinryhmälle tyypillinen kaapelityyppi on MMJ 5x1,5S (kuva 3.1.1). DALI-väylä on pola-

riteettivapaa, eli väyläjohtimien risteily kytkentäpisteiden välillä ei häiritse väylän toimintaa. 

 

 
Kuva 3.1.1. DALI-johdotus MMJ 5x1,5S -kaapelilla. 

 

DALI-järjestelmä käyttää tiedonsiirtoon johtoparia, jolla digitaalinen signaali on siirrettävissä 

kaikkien järjestelmään kuuluvien laitteiden välillä. Kaikki laitteet liitetään samassa väylässä rin-

nakkain, näitä ovat esimerkiksi elektroniset liitäntälaitteet, anturit, ohjauspaneelit ja ohjelmoin-

tilaitteet. DALIssa tieto välitetään valaisimen liitäntälaitteelle osoitteellista digitaalisignaalia 

käyttäen ja sen ansiosta valaisimet säätyvät ohjaimen ja valaisimen välisestä etäisyydestä riip-

pumatta. Digitaalinen ohjaussignaali on immuuni häiriöille. [33, s.502] 

 

Suurin mahdollinen etäisyys DALI-ohjaimen ja etäisimmän liitäntälaitteen välillä voi olla enin-

tään 300 m, jos käytetään 1,5 mm2 kaapelia. Liitäntälaitteisiin tulee ohjauskaapeleiden lisäksi 

normaalisti vaihe-, nolla- ja suojamaajohto. DALI-väylän jännitealenema ei saa ylittää 2 volttia. 

Johdinetäisyys ohjaimelta liitäntälaitteelle poikkipinnan mukaan voi olla: 

 

 0,5 mm² < 100 m 

 0,75 mm² 100 … 150 m 

 1,5 mm² 150 … 300 m  
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3.4 DALI-topologia ja -tehonsyöttö 

Järjestelmä voidaan kytkeä sarjaan tai tähteen sekä näiden yhdistelmänä, kuten KNX:ssä. Ren-

gas-verkko ei ole suositeltu. [37] 

 

DALI-väylään voidaan kytkeä enintään 64 osoitetta (valaisinta/liitäntälaitetta). Verkkoja voidaan 

tarvittaessa laajentaa yhdistämällä niitä esimerkiksi Helvarin DALI-reitittimien avulla. DALI-jär-

jestelmä vaatii aina erillisen teholähteen, josta ohjauspiiri saa tarvitsemansa virran. Helvarin rei-

titinjärjestelmissä ja KNX-yhdyskäytävissä yhdyskäytävälaite toimii normaalisti itse teholäh-

teenä. 

 

DALI-väylän maksimivirta on 250 mA. Teholähteitä saa mm. DIN -kiskoasennuksiin ja uppo- tai 

pinta-asennuksiin. Laitteesta riippuen niiden tuottama virta on yleensä 90-250 mA. Liitäntälaite 

ottaa väylältä normaalisti 2 mA ja ohjainlaitteen 10-40 Ma. [34] 

 

DALI-väylässä lähettimen 0-bittiä vastaa jännitetaso 0 V (± 4,5 V) ja 1-bittiä jännitetaso 16 V (± 

4,5 V). Vastaanottimen 0-bittiä vastaa jännitetaso 0 V (± 6,5 V) ja 1-bittiä jännitetaso 16 V (± 6,5 

V). Määrittelemättömällä alueella bittiä ei luokitella ykköseksi tai nollaksi. Matalan ja korkean 

jännitetason ”suuri” ero tekee DALI-väylän signaalista lähes immuunin sähköiselle kohinalle. Pe-

rustilassa väylässä on ylätason jännite (16 V ± 4,5 V). [34] 

 

3.5 DALI-yhdyskäytävät 

Muutamat valmistajat tarjoavat mm. Modbus TCP/DALI, LON/DALI, KNX/DALI ja DALI/Ethernet-

väylämuuntimia, jotka mahdollistavat DALI-väylän liittämisen Modbus-, LON- tai KNX-kiinteistö-

väylään tai suoraan ethernetiin. Lisäksi DALI-järjestelmiin on saatavilla esimerkiksi AV-sovittimia. 

Tässä materiaalissa keskitytään kuitenkin ainoastaan KNX/DALI-yhdyskäytävään. 

  



 

 

12 

4 KNX/DALI-YHDYSKÄYTÄVÄ 

4.1 Yleistä 

Integraation periaate on yhdistää laajasti eri teknologioita ja toimintatapoja tavoitteena saada 

ne kommunikoimaan keskenään mahdollisimman optimaalisesti. Järjestelmien integraatiolla 

tarkoitetaan puolestaan eri järjestelmien yhteensovittamista keskenään. Näin saadaan koko-

naan uusi järjestelmäkokonaisuus. Ensimmäisiä integraatiosovellutuksia kiinteistöissä tehtiin ra-

kennusautomaation (LVI-automaatio) ja valaistuksen ohjauksen välille. Samalla ryhdyttiin puhu-

maan laajemmasta järjestelmästä eli kiinteistöautomaatiosta. KNX:n ja DALIn integraatio on ylei-

simpiä kiinteistöissä toteutettavista järjestelmäintegraatioita. 

 

Integraation etuna on verkottuminen. Aina kun verkkoon liitetään uusia toimintoja tai toimijoita, 

kaikki olemassa olevat jäsenet hyötyvät, koska kommunikaatiomahdollisuudet kasvavat. Tätä 

voidaan verrata Metcalfen lakiin, jonka mukaan kommunikaatioverkon arvo on verrannollinen 

käyttäjien lukumäärän neliöön (n2) [35]. Laki, joka alun perin luotiin koskemaan Ethernetiä, se-

littää tällä hetkellä monia kommunikaatioverkkoihin liittyviä ilmiöitä.  

 

KNX/DALI-yhdyskäytävä (Gateway) mahdollistaa DALIn integroinnin ylemmälle tasolle kiinteis-

tön KNX-hallintajärjestelmään (kuva 4.1.1). Kaikki valaistuksen ohjaustoiminnot, jotka on määri-

telty DALIin ovat saatavilla KNX-ympäristöön, jolloin saadaan kiinteistöautomaatiosta kustan-

nustehokkaampi ratkaisu. KNX/DALI-liitäntämoduulin kautta voidaan toteuttaa DALI-valaistuk-

sen yksilöllinen ohjaus tai ryhmäohjaus. On yhdyskäytäviä, joka pystyvät käsittelemään jopa 2 x 

64 DALI-laitetta ja kytkemään KNX-puolella tunnistimet ja painikkeet, jotka voivat hallita myös 

aurinkosuojauksen, ilmastoinnin, moottoroidut valkokankaat jne. DALI-järjestelmien omilla oh-

jaimilla ei normaalisti pysty ohjaamaan kuin järjestelmään kuuluvia valaistuksia ja rajoitetusti 

aurinkosuojauksia, koska – kuten aiemmin mainittu - DALI on valon- ja valaistuksenohjausväylä. 

KNX/DALI-yhdyskäytävää käytettäessä DALI-puolella ei yleensä käytetä mitään omia ohjaimia, 

vaikka poikkeuksiakin löytyy. 

 

 

 
Kuva 4.1.1. KNX/DALI-liitännän periaate. 
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Tässä selvityksessä käsitellään 14 toimittajan KNX/DALI-yhdyskäytävätuotteita. Osa laajemmin 

tuotteista otetaan tarkempaan tarkasteluun, koska periaatteessa tuotteet toimivat samalla toi-

mintalogiikalla. Kaikille käsitellyille tuotteille ei ole maahantuojaa maassamme. ABB:tä löytyy 

laajin valikoima KNX/DALI-yhdyskäytäväratkaisuihin (6 eri tuotetta). Tässä aineistossa laitteet on 

sijoitettu valmistajien mukaan aakkosjärjestykseen. 

 

4.2 ABB 

4.2.1 Yleistä 

ABB tarjoaa useampaa KNX/DALI-yhdyskäytävätuotetta, joilla voi ohjata ja hallita DALI-laitteita 

(taulukko 4.2.1.1). KNX/DALI-yhdyskäytävät toimivat DALI-järjestelmän näkökulmasta aina DALI-

masterina ja ne syöttävät ohjausjännitteen DALI-väylään. ABB:n järjestelmissä DALI-puolelle ei 

saa kytkeä muita ohjaavia laitteita. ABB:n KNX/DALI-yhdyskäytävissä DALIn automaattinen 

osoitteenanto on sattumanvarainen. Oletuksena KNX/DALI-yhdyskäytävän automaattinen 

osoitteenanto on päällä, jolloin kun sähköt kytketään sekä muuntimelle että valaisimille, tapah-

tuu osoitteenanto. [1] 

 

Taulukko 4.2.1.1. ABB:n KNX/DALI-yhdyskäytävätuotteet [1]. 

 DG/S8.1 DG/S1.1 DG/S1.16.1 DGN/S1.16.1 DLR/S8.16.1

M 

DLR/A4.8.1.1 

Ohjaustapa Kanavakohtai-

nen ohjaus 

(Broadcast) 

Yksilöllinen oh-

jaus (B-kanava 

Broadcast) 

Ryhmäoh-

jaus 

Ryhmäohjaus 

Varavalo-oh-

jaus 

Ryhmäohjaus 

8 vakiovalo- 

piiriä 

Ryhmäohjaus 

4 vakiovalo- 

piiriä 

DALI lähdöt 8 kpl (A…H) 2 kpl (A ja B) 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 

DALI 

laitemäärä 

128 kpl 

(16/kanava) 

128 kpl 

(64/kanava) 

64 kpl 64 kpl 64 kpl 64 kpl 

DALI ryhmiä 8 kpl (8-kana-

vaa) 

A=Yksilöllinen 

B=Broadcast 

16 ryhmää 16 ryhmää 16 ryhmää 8 ryhmää 

Ryhmä- 

muodostus 

Johdotus KNX (huom. 

DALIn nopeus) 

DALI DALI DALI DALI 

DALI 

osoitteet 

Ei (Broadcast) A: Kyllä 

B: Broadcast 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

DALI sanomia 

jokaista KNX 

käskyä koh-

den 

1 kpl/kanava A: max 64 kpl 

B: 1 kpl 

1 kpl/DALI 

ryhmä 

1 kpl/DALI 

ryhmä 

1 kpl/DALI 

ryhmä 

1 kpl/DALI 

ryhmä 

 

 

4.2.2 DG/S8.1 – Yksinkertainen DALI-ohjaus 

ABB:n DG/S8.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä sisältää kahdeksan DALI-lähtöä eli 8 kanavaa (A-H), jotka 

toimivat broadcast-tyyppisesti (kuva 4.2.2.1). Laitteeseen voidaan liittää enintään 128 DALI-va-

laisinta eli maksimissaan 16 kpl/kanava. Ryhmitys toteutetaan johdotuksella (verrattavissa 1-10 

V tekniikkaan) (kuva 4.2.2.2 ja 4.2.2.3). Laitteen välityksellä on mahdollista ohjelmoida enintään 

16 tilanneohjausta. Lamppu- tai laiteviasta on saatavissa tieto kanavakohtaisesti. Broadcast-

tyyppisestä toiminnasta johtuen laitetta käytettäessä ei tarvita ohjelmointia DALI-laitevaihdon 
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yhteydessä. Laitteen kaikki asetukset tehdään suoraan ETS:llä, eli Plugin-ohjelmia tai muita oh-

jelmistoja ei tarvita. [1, 2] 

 

 
Kuva 4.2.2.1. ABB:n DG/S8.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä [2]. 

 

 
 

Kuva 4.2.2.2. ABB:n DG/S8.1 KNX/DALI-yhdyskäytävän liitäntäesimerkki [1]. 
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Kuva 4.2.2.3. ABB:n DG/S8.1 KNX-DALI-yhdyskäytävän fyysinen kytkentä [7].  

 

4.2.3 DG/S1.1 – Yksilöllinen DALI-ohjaus 

ABB:n DG/S1.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä (kuva 4.2.3.1) sisältää yhden pääkanavan (A), jossa on 

valaisimien yksilöllinen ohjaus. Laitteessa on myös yksi lisäkanava (B), joka toimii broadcast-

tyyppisesti (kuva 4.2.3.2 ja 4.2.3.3). Laitteeseen voidaan liittää 2x64 kpl DALI-valaisimia ja valais-

tuksen ryhmittely toteutetaan KNX-puolella. Ohjaimella voidaan toteuttaa DALI-valaistukseen 

15 tilanneohjausta. Lamppu- ja laitevioista saadaan tieto valaisinkohtaisesti. [1, 3] 

 

 
Kuva 4.2.3.1. ABB:n DG/S1.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä [1]. 
 

 
Kuva 4.2.3.2. ABB:n DG/S1.1 KNX/DALI-yhdyskäytävän liitäntäesimerkki [1]. 
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Kuva 4.2.3.3. DG/S1.1 - DALI-ohjauksen fyysinen kytkentä [7].  

 

DALI-puolen käyttöönotto voidaan toteuttaa ilman erityistä DALI-osaamista KNX:n kautta, ABB:n 

DALI-Toolilla tai käyttämällä erityisesti tälle kyseiselle yhdyskäytävälle kehitettyä DGS11-ohjel-

mointityökalua (lisää kohdassa 4.2.7). Heti, kun laitteeseen on kytketty käyttöjännite, tarkistaa 

se automaattisesti DALI-laitteet molemmista kanavista. Tämä prosessi (alustusvaihe) käynniste-

tään myös latauksen jälkeen tai KNX:n väylän tai käyttöjännitteen palautumisen jälkeen. Lataus-

vaihe voi kestää 90 sekuntia riippuen liitettyjen DALI-laitteiden määrästä. [3] 

 

Jos valaisimia joissa on DALI-liitäntälaite havaitaan, ja jos niille ei ole määritetty DALI-osoitetta, 

yhdyskäytävä antaa jokaiselle liitäntälaitteelle automaattisesti DALI-osoitteen. Tunnistetuille 

DALI-laitteille liitetään ensimmäinen vapaa DALI-osoite (0 - 63). Siihen, missä järjestyksessä 

DALI-liitäntälaitteet osoitteistetaan DALI-yhdyskäytävälle, ei voida vaikuttaa. Jos liitetyssä DALI-

laitteessa on jo DALI-osoite (esim. korvataan laite toisesta järjestelmästä), sitä ei voida muuttaa. 

Jotta järjestelmästä tunnistetaan varmasti DALI-osoitteet, jokaisen DALI-laitteen täytyy olla 

päällä ja visuaalisesti tunnustettu testausvaiheessa. [3] 

 

4.2.4 DG/S1.16.1 –Ryhmäkohtainen DALI-ohjaus 

Myös tämä ABB:n KNX/DALI-yhdyskäytävä sisältää yhden kanavan (kuva 4.2.4.1 ja 4.2.4.2). Tä-

hän laitteeseen voidaan liittää enintään 64 DALI-laitetta. Jokaiselle laitteelle on käytettävissä 

yksilöllinen osoite ja ryhmäohjaus. DG/S1.16.1 KNX-DALI-yhdyskäytävän avulla voidaan määri-

tellä 16 DALI-ryhmää ja suurten valaisinryhmien yhtäaikainen ohjaus on mahdollista. Valaisimiin 

voidaan luoda 14 tilanneohjausta ja lisäksi yhdyskäytävä tukee sekvenssi-ja porrasvaloauto-

maattitoimintoja. DALI-standardin mukaisesti jokainen liitäntälaite voi kuulua useaan ryhmään. 

Yhdyskäytävään liitetyistä valaisimista on saatavissa ryhmäkohtaisesti lamppu- ja laiteviat. DALI-

laitteiston käyttöönotto tehdään omalla ohjelmistolla, eli ABB:n DALI-Toolilla. Pienempi ohjel-

mointityö voidaan toteuttaa kuten DG/S1.1:ssä (kohta 4.2.3). [1] 
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Kuva 4.2.4.1. ABB:n DG/S1.16.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä [1]. 

 

 
Kuva 4.2.4.2. ABB:n DG/S1.16.1 KNX/DALI-yhdyskäytävän liitäntäesimerkki [1]. 

 

4.2.5 DGN/S1.16.1 Ryhmäkohtainen DALI-ohjaus ja turvavalo 

ABB:n DGN/S1.16.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä sisältää yhden kanavan (kuva 4.2.5.1). Laitteeseen 

voidaan liittää enintään 64 DALI-laitetta. Laite tukee myös Suomessa vielä lähes tuntemattomia 

DALI-turvavaloja (standardi IEC 62386-202), eli laite mahdollistaa esimerkiksi järjestelmään kyt-

kettyjen DALI-turvavalojen ajastetut DALI-toiminta- ja akkutestaukset (kuva 4.2.5.2). Turvavalo-

jen testit voi käynnistää ja pysäyttää KNX-käskyllä ja tulokset ovat luettavissa KNX-puolella. Tu-

loksien tallentamiseen tarvitaan kuitenkin erillinen laite tai järjestelmä. 

 

Jokaiselle laitteelle on käytettävissä yksilöllinen osoite ja ryhmäohjaus. DALI-laitteet voidaan 

määritellä 16 ryhmään ja laitteille voidaan luoda 14 tilanneohjausta. Lisäksi yhdyskäytävä tukee 

sekvenssi-ja porrasvaloautomaattitoimintoja. DALI-standardista poiketen tässä yhdyskäytävässä 

DALI-laite ei voi kuulua moneen ryhmään. Yhdyskäytävään liitetyistä valaisimista on saatavissa 

ryhmäkohtaisesti lamppu- ja laiteviat. DALI-laitteiston käyttöönotto tehdään omalla ohjelmalla, 

eli ABB:n DALI-Toolilla. Pienempi ohjelmointityö voidaan toteuttaa kuten DG/S1.1:ssa (kohta 

4.2.3). [1] 
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Kuva 4.2.5.1. ABB:n DGN/S1.16.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä [1]. 

 

 
Kuva 4.2.5.2. ABB:n DGN/S1.16.1 KNX/DALI-yhdyskäytävän liitäntäesimerkki [1]. 

 

4.2.6 DLR/S8.16.1M – Ryhmäkohtainen DALI-ohjaus vakiovalo-ohjauksella 

Myös tämä ABB:n DALI-yhdyskäytävä sisältää yhden kanavan (kuva 4.2.6.1). Laitteeseen voidaan 

liittää enintään 64 DALI-laitetta. Laitteessa on käytettävissä yksilöllinen osoite ja ryhmäohjaus 

(kuva 4.2.6.2). DALI-laitteistolle voidaan määritellä 16 ryhmää. Laitteen avulla voidaan myös to-

teuttaa omilla antureillaan (LF/U2.1) kahdeksan vakiovalo-ohjausta. Laitteella on mahdollista 

luoda valaistukselle 14 tilanneohjausta ja porrasvaloautomaattitoimintoa. Tätä KNX/DALI-yh-

dyskäytävää käytettäessä DALI-laite ei voi kuulua moneen ryhmään. Lamppu- ja laitevioista on 

saatavissa tieto ryhmäkohtaisesti. DALI-käyttöönotto tehdään ABB:n omalla ohjelmalla, DALI-

Toolilla. Pienempi ohjelmointityö voidaan toteuttaa kuten DG/S1.1:ssa (kohta 4.2.3). [1] 
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Kuva 4.2.6.1. ABB:n DLR/S8.16.1M KNX/DALI-yhdyskäytävä [1]. 

 
Kuva 4.2.6.2. ABB:n DLR/S8.16.1M KNX/DALI-yhdyskäytävän liitäntäesimerkki [1]. 

 

4.2.7 DLR/A4.8.1.1 – Ryhmäkohtainen DALI-ohjaus vakiovalo-ohjauksella 

Tämä ABB:n KNX/DALI-yhdyskäytävä sisältää yhden kanavan (kuva 4.2.7.1). Laitteeseen voidaan 

liittää enintään 64 DALI-laitetta. Laitteessa on käytettävissä yksilöllinen osoite ja ryhmäohjaus. 

Laitteelle voidaan määritellä kahdeksan DALI-ryhmää ja neljä vakiovalo-ohjausta erillisten antu-

reiden (LF/U2.1) avulla. Laitteella voidaan luoda 14 tilanneohjausta ja porrasvaloautomaattitoi-

minto. Tätä yhdyskäytävää käytettäessä DALI-laite ei voi kuulua moneen ryhmään. Lamppu- ja 

laitevioista on tieto saatavissa ryhmäkohtaisesti. DALI-käyttöönotto tehdään ABB:n omalla oh-

jelmalla, DALI-Toolilla. Pienempi ohjelmointityö voidaan toteuttaa kuten DG/S1.1:ssä (kohta 

4.2.3). [1, 5] 

 

 
Kuva 4.2.7.1. ABB:n DLR/A4.8.1.1 KNX/DALI-yhdyskäytävä [1]. 
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4.2.8 ABB DALI-Tool 

DALI-Tool on apuohjelma ABB i-bus® KNX-DALI-laitteille (kuva 4.2.7.2). DALI-Tool on pakollinen 

työkalu KNX-DALI-laitteiden asetuksien määrityksessä (pois lukien DG/S1.1 ja DG/S8.1. 

KNX/DALI-yhdyskäytävät). Toimintoihin kuuluu mm. DALI-laitteiden osoitteistus, DALI-ryhmien 

luonti, lamppujen ja liitäntälaitteiden vikojen havainnointi ja vakiovalo-ohjauksen käyttöönotto. 

 

 
Kuva 4.2.7.2. ABB:n DALI-Tool-ohjelmisto [1]. 

 

DG/S8.1. KNX/DALI-yhdyskäytävä voidaan ottaa käyttöön suoraan ETS:llä. DG/S 1.1 on puoles-

taan helpoin ottaa käyttöön sille varta vasten kehitetyllä DGS11 Software Toolilla, jolloin edes 

ETS:ää ei tarvita. DGS11-ohjelmistoa käytettäessä tietokoneessa on oltava asennettuna Falcon-

ajurit, ja yhteys tietokoneen ja yhdyskäytävän välille luodaan RS232- tai USB-liitännän kautta. 

[3] 
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DGS11 Software Toolia käytettäessä määritellään DALI-yhdyskäytävän yksilöllinen osoite ohjel-

masta käsin. Tämän jälkeen työkalulla asetellaan DALI-laitteiston ja -väylän toiminnot. Koska 

työkalulla määritellään vain DALI-laitteiston asetuksia, pysyvät ETS:n puolella tehdyt paramet-

roinnit ja asettelut muuttumattomina. [3] 

 

DGS11 Software Toolilla voidaan tehdä myös kevyttä monitorointia laitteistoon. Ohjelmisto pys-

tyy muun muassa visualisoimaan DG/S1.1 KNX/DALI-yhdyskäytävään liitetyt DALI-laiteet ja esit-

tämään lamppu- ja laiteviat. Käytettäessä DGS11 Software Toolia visualisointityökaluna, ei jär-

jestelmän toiminta häiriinny. Ohjelmistolla voidaan vaikuttaa laitteistoon ainoastaan silloin, kun 

ohjelman konfigurointitila on käytössä. Kuvassa 4.2.7.3 on esitetty kuvakaappaus DGS11 Soft-

ware Toolista, kun DG/S1.1 KNX/DALI-yhdyskäytävän A-kanava on avattu monitorointitilaan. Ku-

vassa: 

 

 normaali toiminta on merkitty lamppusymbolilla ja vihreällä valintamerkillä 

 lamppuvika on merkitty lamppusymbolilla ja punaisella X:llä 

 liitäntälaitevika on merkitty punaisella X:llä. [3] 

 

 
Kuva 4.2.7.4. DGS11 Software Toolin kanavat välilehdet ja DALI-laitteiden status-merkinnät [3]. 

 

Tarkemmat tiedot ohjelman käytöstä löytyvät materiaalista, joka löytyy osoitteesta: 

https://library.e.abb.com/public/3d865d5e7c9d3cc9c1257ae8003ac1af/DGS_11_PH_EN_V1-

4_2CDG2CDC507065D0201I.pdf 

 

4.2.9 Dali käyttöönotto – ABB i-bus® Tool 

ABB i-bus® Tool -ohjelmistolla voi käynnistää useiden ABB:n KNX-laitteiden toimintoja, lukea ar-

voja, simuloida erilaisia tiloja sekä muuttaa laitteiden asetuksia (kuva 4.2.8.1). ABB:n i-bus® Too-

lilla ei voida kuitenkaan tehdä ETS-ohjelmointia, eikä sillä ole mahdollista tehdä muutoksia ETS-

projektiin. ABB i-bus® Tool kommunikoi kerrallaan vain yhden ABB:n laitteen kanssa ja työkalu 

ei siis tue muiden valmistajien laitteita. ABB i-bus® Tool on itsenäinen ohjelma, joka ei tarvi toi-

miakseen ETS:ää ja sitä voi käyttää standardin mukaisen KNX-käyttöliittymän (RS232, USB, IP) 

kautta. [4, 6] 

https://library.e.abb.com/public/3d865d5e7c9d3cc9c1257ae8003ac1af/DGS_11_PH_EN_V1-4_2CDG2CDC507065D0201I.pdf
https://library.e.abb.com/public/3d865d5e7c9d3cc9c1257ae8003ac1af/DGS_11_PH_EN_V1-4_2CDG2CDC507065D0201I.pdf
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KNX-DALI-yhdyskäytävien osalta ABB:n i-bus® Toolilla voidaan mm. asetella ryhmien valaistus-

arvoja ja monitoroida, testata ja asetella DALI-puolen vakiovalo-ohjauksia.  

 

 
Kuva 4.2.8.1. ABB i-bus® Tool -ohjelmiston aloitusnäkymä [4]. 

 

4.3 Altenburg Electronic 

4.3.1 Yleistä 

Altenburg Electronic –yhtiöllä on tarjottavanaan yksi KNX/DALI-yhdyskäytävä: IBDA-DP (kuva 

4.3.1.1.). Tämä yhdyskäytävä toimii ainoastaan broadcast-laitteena ja siihen voi liittää maksimis-

saan sata DALI-liitäntälaitetta (kuva 4.3.1.2). Kaikkien yhdyskäytävään liitettyjen DALI-liitäntä-

laitteiden on valmistajan ohjeistuksen mukaan oltava samaa tyyppiä, jotta voidaan taata sauma-

ton himmennyksen säätökäyrä (mikä vaikuttaa hieman erikoiselta, koska DALIn himmennys-

käyrä on määritelty DALI-standardissa). Yhdyskäytävän perustoimintoja ovat kytkin- ja himmen-

nystoiminnot ja tilanneohjaukset (sikäli kun voidaan tilanteista puhua broadcast-laitteessa). Toi-

milaite tallentaa myös automaattisesti 25 tilannetta himmennysohjauksessa tilanteesta toiseen. 

[8] 

 

 
Kuva 4.3.1.1. Altenburgerin IBDA-DP KNX/DALI-yhdyskäytävä. [8] 
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Kuva 4.3.1.2. Altenburger IBDA-DP KNX-DALI-yhdyskäytävän fyysinen kytkentä [8]. 
 

Kaikkia kahtakymmentäviittä sisäistä tilannemuistia voidaan tallentaa ja valita yhden tavun ko-

mennolla (objekti 16) ja tallentaa 1-bittiseksi komennoksi (objekti 18). Kahdeksan himmennys-

tasoa voidaan myös tallentaa suoraan yksibittiseksi tilannekutsuksi (scene A-H). [8] 

 

4.3.2 Toiminta jännitekatkoksissa 

Laitteen vikatoimintoja ei pääse muuttamaan, ja ne ovat seuraavat: 

1. Jos DALI-valaisimien syöttöjännite katkeaa, viimeksi asetettu valotaso saavutetaan uudelleen 

jännitteen palattua. 

2. Jos yhdyskäytävän syöttöjännite katkeaa, DALI-liitäntälaitteet asettuvat täydelle teholle. Kun 

verkkojännite palaa, valaistus palautuu alkuperäisesti asetettuun valotasoon. 

3. Jos yhdyskäytävän syöttämä DALI-väylä katkeaa, DALI-liitäntälaitteet asettuvat täydelle te-

holle. Kun DALI-väylä palaa toimintaan, alkuperäiset valotasot saavutetaan automaattisesti uu-

delleen. 

4. Jos KNX-virtalähde putoaa pois käytöstä, liitetyt DALI-lamput menevät kirkkaimmalle tasolle. 

Kun KNX:n jännite palautuu, siirrytään alkuperäiselle, ETS:n parametrissa asetetulle valotasolle. 

[8] 

 

4.4 Berker 

4.4.1 Yleistä 

Berkerin DALI-liitäntämoduulilla 75710015 on mahdollistaa kytkeä- ja himmentää enintään 64 

DALI-liitäntälaitetta (kuva 4.4.1.1). Jokainen DALI-valaisin voidaan määrittää enintään 32 eri va-

loryhmään, joita ohjataan KNX:llä. Yksilöllistä, lyhytosoitteeseen perustuvaa ohjausta ei ole. 

Laite tukee vikadiagnostiikkaa ja siinä on huoltoa helpottava automaattinen DALI-laitteen kor-

vaustoiminto, joka osoitteistaa laitevaihdon yhteydessä uuden laitteen vanhan laitteen osoit-

teella (jos toiminto on kytketty päälle). [10]. 
 

 
Kuva 4.4.1.1. Berkerin KNX/DALI-yhdyskäytävä 7571 00 15 [10]. 
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Laitteen rakennekuvaus kuvaan 4.4.1.1 viitaten: 

(1): KNX-väyläliityntä 

(2): Ohjelmointipainike ja ohjelmointi-LED (punainen). Ohjelmointi-LED vilkkuu 

hitaasti, kun luotettava tila on aktiivinen. 

(3): Ruuviliittimet (L, N) verkkojännitteen liittämistä varten  

(4): Ruuviliittimet (da +, da -) DALI-linjan liittämiseen  

(5): 2-numeroinen 7-segmenttinäyttö (punainen) esittää valitun DALI-ryhmän 

("01" ... "32" / vilkkuva ryhmä on käytössä) käsiajotilassa tai näytetään muuta in-

formaatiota:  

:  Näyttää vaiheen DALI:n käyttöönoton ETS-ohjelmoinnin jälkeen tai sen 

verkkojännitepaluun jälkeen. Näytön päivityksen kesto riippuu kytketty-

jen DALI-laiteiden määrästä (vain lyhyesti, kun verkkojännite palaa).  

: Näytetään ohjelmoimattomassa tilassa käsiohjauksen aikana.  

: Virheellisen yhteyden näyttäminen DALI-kytkennässä (da +, da -). Verkko-

jännite kytketty. DALI Gateway ei toimi. Yhdyskäytävä on käyttövalmis 

vasta, kun virhe on korjattu ja kun uusi alustus on tehty (verkkojännite 

palaa).  

: Osoittaa automaattisen laitteen korvaamisen.  

:  Ilmoittaa virheestä, joka ilmaantuu automaattisessa laitteen korvaami-

sessa. 7-segmenttinäyttö on kytketty pois päältä väylätilan aikana. 

(6): Näppäimistö manuaalista operointia varten LED-tilan kanssa. [9, 10] 

 

Verkkojännitteen ja DALI-järjestelmä yhdistäminen on esitetty kuvassa 4.4.1.2. DALI-liitäntälait-

teet (enintään 64 kpl) voidaan kytkeä eri vaiheille. Muita ohjaustoimintoja ei saa DALI-järjestel-

mässä olla käytössä samanaikaisesti kytkettynä KNX/DALI-yhdyskäytävän kanssa. Vain yhtä 

KNX/DALI-yhdyskäytävää voidaan käyttää suljetussa DALI-järjestelmässä kerrallaan.  [10]. 

 

 
Kuva 4.4.1.2. Berkerin 7571 00 15 KNX/DALI-yhdyskäytävän liitäntäesimerkki [10]. 
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4.4.2 Laitteen käyttöönotto  

 Laitteen käyttöönotto lyhyesti on seuraavanlainen: 

1. Kytke verkkovirta KNX/DALI-yhdyskäytävään. 

2. Kytke väylän jännite. Tarkista jännitteet: punaisen ohjelmointi-LED:n tulee syttyä, kun 

ohjelmointipainiketta painetaan. 

3. Ohjelmoi ja aseta yksilölliset osoitteet ETS:llä. DALI-yhdyskäytävä konfiguroidaan plugin-

toiminnolla, joka on integroitu ETS-tietokantaan. Käynnistä Plugin (avaa parametri-

näyttö) ja määritä KNX-ryhmät. Älä vielä ota käyttöön DALIa. 

4. Sulje Plugin ja lataa sovellusohjelma ETS:llä. 

5. Käynnistä Plugin uudelleen (avaa parametrinäyttö) ja käyttöönota DALI. 

6. Sulje Plugin liittääksesi DALI-konfiguraation ETS-projektiin. Jatka sitten lataamalla sovel-

luksen ohjelma uudelleen. DALI Gateway on nyt käyttövalmis. [10] 

 

Yhdyskäytävän ohjelmointi ETS:llä ei ole mahdollista, jos verkkojännite ei ole liitetty KNX/DALI-

yhdyskäytävään. ETS Plugin näyttää sulkemisen yhteydessä viestin, jos KNX/DALI-yhdyskäytävän 

sovellusohjelma on ohjelmoitava uudelleen. [10] 

 

4.5 EAE Technology 

EAE Technology tarjoaa yhtä KNX/DALI-yhdyskäytävämallia, jonka mallinimike on DA100. (kuva 

4.5.1). Laitteeseen voidaan kytkeä enintään 64 kpl DALI-liitäntälaitetta. DA100 mahdollistaa kuu-

dentoista DALI-ryhmän hallinnan ja siihen voidaan tallentaa 64 erilaista valaistustilannetta. 

DA100:n avulla voidaan myös hallita DALI-turvavaloja ja tehdä turvavalotestauksia sekä manu-

aalisesti että aikaohjelmin. Yrityksellä on myös erillisiä DALI-väylään liitettäviä antureita, joita 

voidaan liittää yhdyskäytävän DALI-puolelle enintään kahdeksan kappaletta. [12] 

 

 
Kuva 4.5.1. EAE KNX/DALI-yhdyskäytävä DA100. (EAE Technology) [11]. 

 

  



 

 

26 

4.6 Eelectron 

Eelectronin IC00P01DAL KNX/DALI-yhdyskäytävä on toiminnallisesti sama laite kuin Berkerin 

KNX/DALI-yhdyskäytävä 75710015 (kts. kohta 4.4.1) (kuva 4.6.1). [13] 

 

 
Kuva 4.6.1. IC00P01DAL - DALI Gateway [13]. 

 

4.7 Gira 

4.7.1 Yleistä  

Giralta löytyy kaksi ratkaisua KNX/DALI-yhdyskäytäväksi, DALI-Gateway 1060 00 ja DALI Gateway 

Plus 2180 (kuva 4.7.1.1). Ulkoisesti ainoa ero yhdyskäytävillä on tuotenimessä ja tilausnume-

rossa, mutta käytännön ero on BCU-liitynnässä ja Plus-mallin laajemmissa toiminnoissa. Laittei-

den sovellusohjelmat ovat yhteen sopimattomia keskenään, mutta konfigurointitiedot voidaan 

tarvittaessa vaihtaa laitteesta toiseen XML vienti/tuonti -toiminnolla. [16] 

 

       
Kuva 4.7.1.1. DALI Gateway 1060 00 ja DALI Gateway Plus 2180 [14, 15]. 

 

Giran laitteiden näytön ja merkkivalojen sekä painikkeiden toiminnot ovat samat kuin Berkerin-

tuotteessa (kts. kohta 4.4.1).  DALI Gateway 1060 00 -yhdyskäytävällä voidaan ohjata 32 ryhmää 

ja luoda 16 tilannetta. Ryhmiä voidaan ohjata myös manuaalisesti. Laitteessa on myös himmen-

nysnopeuden säätömahdollisuus ja sillä saadaan palautetta mm. ryhmien tilasta ja valotasosta 

sekä DALI-järjestelmän vioista.  

 

DALI Gateway Plus 2180 laitteessa on kuusi erilaista lähetystyyppiä (ryhmäohjaus ryhmille 1-32, 

yksittäisen laitteen ohjaus osoitteille 1-64 ja broadcast-lähetys). Laite voidaan integroida myös 
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DALI-turvavalaistusjärjestelmiin ja siinä on turvavalaistusjärjestelmän testaustoiminnot. Lait-

teessa on myös valaistustilanteiden lisäksi mahdollisuus erilaisten dynaamisten valaistusefek-

tien luomiseen. Laite mahdollistaa kuudentoista valaistusefektin luomisen, joissa jokaisessa voi 

olla kuusitoista muuttuvaa tilaa. [16] 

 

DALI Gateway PLUS 2180 -yhdyskäytävän liitäntälaitteille antamat DALI-lyhytosoitteet ovat ase-

teltavissa ja muutettavissa laitekohtaisesti. DALI-laitteiston määrittely voidaan tehdä myös of-

fline-tilassa. Yksittäisten laitteiden määrittely ryhmiin on mahdollista toteuttaa myös ilman oh-

jelmallista yhteyttä laitteeseen. Perusasettelujen lisäksi DALI Gateway Plus 2180 –yhdyskäytä-

vässä on lisävarusteena DALI-laitetyyppien testaus. Lisäksi laitteessa on porrasvalotoiminnot, 

jotka tukevat myös väylään kytkettyjä Giran KNX-himmentimiä. Laitteella voidaan siis ohjata esi-

merkiksi porraskäytävävalaistusta, jossa on sekä DALI-valaisimia että perinteisiä valaisimia. [16] 

 

DALI Gateway Plus 2180 toimii keskusohjausyksikkökomponenttina (Master) DALI-järjestel-

mässä, eikä järjestelmään saa kytkeä kerrallaan kuin yhden masterin (kuva 4.7.1.1). [16] 

 

 

 
Kuva 4.7.1.1. Kaaviokuva KNX-DALI järjestelmän yhteen liittämisestä Giran KNX/DALI-yhdyskäy-

tävällä [14, 17]. 

 

DALI Gateway Plus 2180 mallissa on myös ”Compatibility mode for DALI comissioning” -

ominaisuus. Tämä on hyödyllinen toiminto kohteissa, joissa on käytetty ”edullisempia” liitäntä-

laitteita jotka eivät välttämättä noudata DALI-standardia pilkuntarkasti (eivät ole DALI-laitteita, 

vaikka ovat DALI-laitteita, esim. jotkin kiinalaiset liitäntälaitteet saman alueelta tulleissa LED-

valaisimissa). Ominaisuus mahdollistaa mm. sen, että yhdyskäytävä ei jää odottamaan käyttöön-

ottovaiheessa liitäntälaitteen kuittausta saadusta ja ymmärretystä osoitteesta, vaan olettaa, 

että liitäntälaite on saanut ja vastaanottanut osoitteen (koska ei standardinmukainen liitäntä-

laite ei välttämättä ikinä lähetä kuittausta).  [16.] 
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4.7.2 Erilaisia ohjaus- ja ryhmittelytapoja ja niiden ominaisuuksia 

Tässä luvussa on esitelty Giran DALI Gateway Plus 2180 laitteen mahdollistamia ohjaus- ja ryh-

mittelytapoja ja niiden ominaisuuksia.  

 

Keskitetty ohjaus DALI Gateway Plus 2180 -yhdyskäytävällä 

Keskitetty ohjauksessa kaikki liitetyt DALI-komponentit ohjataan yleislähetyksen (Broadcast) ko-

mentona (kuva 4.7.2.1). Broadcast-ohjausta käytettäessä erillistä DALI-käyttöönottoa ei tarvitse 

tehdä, jolloin yksinkertainen järjestelmä perusohjaustarpeilla saadaan nopeasti käyttöön. Kes-

kitetyssä käytössä ei ole käytössä turvavalotoiminnot, vikadiagnostiikka eikä ryhmien tilan seu-

ranta. [16] 

 

 
Kuva 4.7.2.1. Keskitetyssä DALI-ohjauksessa (Broadcast) kaikkia laitteita ohjataan yhtenevästi 

[16]. 

 

Ryhmäohjaus DALI Gateway Plus 2180 -yhdyskäytävällä 

Ryhmäohjaus on yksi tyypillisimmistä tavoista ohjata DALI-laitteita. Giran yhdyskäytävää käytet-

täessä DALI-laitteet voidaan määrittää mihin tahansa ryhmään tai ryhmiin osana DALI-käyttöön-

ottoa. Jokaiseen ryhmään voidaan määritellä niin monta liitäntälaitetta kuin halutaan. Ryhmät 

1-16 käsitellään DALIn ryhmäosoitteiden puolella ja ne konfiguroidaan ja yksilöllisesti hallitaan 

yhdyskäytävästä käyttäjän näkemättä sitä. Koska ryhmät 1-16 ovat DALI-järjestelmän sisäisiä 

ryhmiä, on ryhmien vasteaika tässä käsittelytavassa lyhyt. [16] 

 

Giran yhdyskäytävä mahdollistaa myös ryhmien 17-32 käytön, mutta niihin voi lisätä korkeintaan 

kaksi laitetta, eli kyse ei ole varsinaisesta ryhmästä vaan laiteparista. Koska ryhmät 17-32 eivät 

ole DALI-järjestelmän ryhmiä, tapahtuvat ryhmien laitekutsut laitteiden lyhytosoitteiden avulla. 

Erityisesti suurissa järjestelmissä, joissa useita laitteita on määritelty per lyhyt osoite, vasteaika 

on hitaampi kuin käsiteltäessä ryhmiä 1-16. [16] 

 

Yksilöllinen ohjaus DALI Gateway Plus 2180 -yhdyskäytävällä 

Yksilöllisessä ohjauksessa DALI-komento kohdistetaan suoraan yksittäiseen laitteeseen sen ly-

hytosoitteen perusteella (kuva 4.7.2.2). Tämä ohjausmenetelmä on hyödyllinen, jos kaikkia lait-

teita pitää pystyä ohjaamaan erikseen tai niitä ei jostain muusta syystä voi laittaa esimerkiksi 

ryhmiin. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi DALI-järjestelmässä joka koostuu pelkistä DALI-

turvavaloista. [16] 
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Kuva 4.7.2.2. Yksittäiset DALI-ohjaukset [16]. 

 

Ryhmä- ja laiteohjaus DALI Gateway Plus 2180 -yhdyskäytävällä 

Tietyissä tilanteissa voi tulla tarpeen myös yhdistellä ryhmäohjausta ja yksilöllistä ohjausta (kuva 

4.7.2.3). Tällaisessa tilanteessa käytetään ryhmäosoitteina ryhmiä 1-16 ja yksittäisiä ohjauksia 

voidaan toteuttaa lyhytosoitteilla tai ryhmien 17-32 avulla. Itsenäiset akkukäyttöiset DALI-tur-

vavalaisimet on aina määritettävä yksittäisinä laitteina, jotta niitä voidaan ohjata ja diagnosoida 

erikseen. On tärkeää kuitenkin ymmärtää, että yksittäinen laite voi kuulua kerrallaan vain ryh-

mäohjauksen/ohjauksien piiriin tai yksilöllisen lyhytosoitteen ohjauksen piiriin. Laite ei siis voi 

samaan aikaan olla ryhmässä ja lyhytosoiteohjauksessa. Tämä määrittely tulee DALI-standar-

dista. [16] 

 

Kuva 4.7.2.3. Ryhmä- ja laiteohjauksen yhdistelmä [16]. 

 

Sama DALI-liitäntälaite useassa eri ryhmässä 

DALI-laite voidaan määritellä myös useaan ryhmään samanaikaisesti (kuva 4.7.2.4). Useaan ryh-

mään sijoittelu on toiminto, joka on aktivoitava erikseen käyttöönoton yhteydessä. Käytännössä 

laitteiden sijoittelua ryhmiin ei ole toiminnon aktivoinnin jälkeen mitenkään rajattu ja ryhmä-

määrittely on vapaata, mutta yleisesti ottaen Gira ei suosittele tämän toiminnon käyttöä. Pa-

rempi ratkaisu on jakaa laitteita erillisiksi, ei-päällekkäisiksi ryhmiksi ja ohjata/ohjelmoida ryh-

miä esimerkiksi linkkien avulla KNX-puolella (ETS:n avulla) [16]. 
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Kuva 4.7.2.4. Samoja liitäntälaitteita useissa eri ryhmissä [16]. 

 

DALI Gateway Plus 2180 -yhdyskäytävä ja DALI-valmiustilan sammutus 

Yhdyskäytävässä on toiminto (objekti), jolla voidaan tarkastaa, onko DALI-väylässä laitteita 

päällä vai ei. Tätä toimintoa voidaan hyödyntää yhdessä KNX-kytkintoimilaitteen kanssa katkai-

semaan DALI-liitäntälaitteiden sähkönsyöttö kokonaan, kun yhtäkään valaisinta väylässä ei käy-

tetä. Toiminto säästää energiaa, koska liitäntälaitteiden lepokulutus saadaan kytkettyä pois. [16] 

Valmiustilan sammutus on 1-bittinen objekti. Objektin arvo on "1", kun vähintään yksi DALI-

ryhmä tai DALIn yksittäinen laite on päällä. Objektin arvo on "0", kun kaikki DALI-ryhmät tai yk-

sittäiset laitteet ovat pois päältä.  Objekti linkitetään ohjaamaan kytkintoimilaitetta, joka kytkee 

sähköt tarvittaessa päälle/pois DALI-laitteilta kuvan 4.7.2.5 mukaisesti. [16] 

Riippuen valaistuksen mahdollisista DALI-syötön ja päälle-ohjaussignaalien välisistä viiveasette-

luista, tulee huomioida, että DALI-ryhmien ja/tai yksittäisten laitteiden "Käyttö väyläjännitteen 

paluun jälkeen" -parametrit tulisi määritellä tilaan "sammuttaa". Siten käytetyt elektroniset lii-

täntälaitteet eivät mene takaisin päälle suoraan verkkojännitteen palattua, vaan vasta ohjaus-

signaalin saapuessa. 

 

 

Kuva 4.7.2.5. DALI-laitteiden valmiustilan sammutus KNX-kytkintoimilaitteen avulla [16]. 



 

 

31 

4.8 Hager 

Hagerin KNX/DALI-yhdyskäytävän mallinimike on TYA670D (kuva 4.8.1.1). Hagerin KNX/DALI-yh-

dyskäytävällä on mahdollista kytkeä- ja himmentää enintään 64-liitäntälaitetta. Jokainen DALI-

liitäntälaite voidaan liittää maksimissaan 32 eri valoryhmään. Lisäksi valoryhmiin voidaan integ-

roida enintään 16 tilannetta. Yksittäistä, lyhytosoitteeseen perustuvaa laiteohjausta ei voida to-

teuttaa. [17] 

 

 
Kuva 4.8.1.1. TYA670D KNX DALI-Gateway [17]. 

 

Laitteen etupaneelin ohjaimilla (neljä painiketta) voidaan manuaalisesti himmentää tai kytkeä 

DALI-valaistusryhmät päälle ja pois rinnakkain KNX:n kanssa ilman väylän jännitettä tai ohjel-

mointitilaa (broadcast-lähetys kaikille liitetyille DALI-liitäntälaitteille). Tämä ominaisuus sallii siis 

esimerkiksi DALI-laitteiston fyysisten kytkentöjen pikatestauksen. [17] 

 

Laite tukee vikadiagnostiikkaa ja siinä on huoltoa helpottava automaattinen DALI-laitteen kor-

vaustoiminto, joka osoitteistaa laitevaihdon yhteydessä uuden laitteen vanhan laitteen osoit-

teella (jos toiminto on kytketty päälle). Näytön ja merkkivalojen sekä painikkeiden toiminnot 

ovat kuten Berkerin-tuotteessa (kts. kohta 4.4.1). [17] 

 

4.9 Jung 

Jungin valikoimasta löytyy yhdyskäytävä, joka on mallinimeltään KNX DALI-Gateway Plus 2098 

REG HE (kuva 4.9.1). Toiminnot, näytön ja merkkivalojen sekä painikkeiden toiminnot ovat kuten 

Berkerin-tuotteessa (kts. kohta 4.4.1). 

 

 
Kuva 4.9.1. KNX DALI-Gateway Plus 2098 REG HE [18]. 

 



 

 

32 

4.10 K-BUS 

Markkinoilta on saatavilla myös ainakin yksi kiinalainen KNX/DALI-yhdyskäytävä, K-BUS:n BTDG-

01/00.1 (kuva 4.10.1). 

 

 
Kuva 4.10.1. K-BUSin KNX/DALI-yhdyskäytävä BTDG-01/00.1 [19]. 

 

K-BUS:n yhdyskäytävään tukee 16 ryhmää ja 64 DALI-laitetta. Yhdyskäytävällä voidaan tehdä 

sekä ryhmä että yksilöllisiä ohjauksia ja broadcast-lähetyksiä. DALI-liitäntälaite saa kuulua niin 

moneen ryhmään kuin halutaan. DALI-järjestelmään voidaan tehdä 16 valaistustilannetta. Laite 

mahdollistaa myös DALI-järjestelmän vikadiagnostiikan ja mm. automaattiset porrasvalotoimin-

not. 

 

DALI-laitteet voidaan osoitteistaa manuaalisesti laitteen painikkeista tai yhdyskäytävän oman 

DALI-ohjelmiston avulla. Muuten ohjelmointi tapahtuu ETS:llä. Laitteen oppaassa annetaan yk-

sityiskohtaisia teknisiä tietoja DALI-yhdyskäytävän käyttäjille sekä kokoonpano ja ohjelmointi 

tiedot, ja kerrotaan esimerkein yhdyskäytävän soveltamisesta. [19] 

 

4.11 MDT Technologies 

MDT Technologies:n MDT DaliControl IP-yhdyskäytävä mahdollistaa 16 DALI-ryhmän ohjaami-

sen ja yksilöllisen ohjauksen enintään 64 laitteelle (kuva 4.11.1). Jos DALI-laite on määritetty 

ryhmään, sitä ei voida enää ohjata erikseen. DALI-liitäntälaite voi kuulua vain yhteen DALI -ryh-

mään kerrallaan, eli laite ei tue DALI-standardin mukaista useaan ryhmään jakoa. Jos moniryhmä 

jakoa tarvitaan, se täytyy toteuttaa esimerkiksi KNX-viestintäobjektin kautta. Laite tukee DALI-

vikadiagnostiikkaa. Lisäksi normaalin DALI-valaistuksen lisäksi MDT Technologiesin yhdyskäy-

tävä tukee laajasti erilaisia turvavalojärjestelmiä. [20] 

 

 
Kuva 4.11.1. MDT Technologiesin SCN-DALI64.02 -KNX/DALI-yhdyskäytävä [21]. 
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Laitteen rakennekuvaus kuvaan 4.11.1 viitaten on: 

 

(1): DALI-väyläliityntä 

(2): Keskeytyspainike 

(3): Ohjelmointi-/asetuspainike 

(4): Siirtymispainike 

(5): 2-rivin näyttö, 3-tasoinen valikko 

(6): Ethernet-liityntä (RJ45) 

(7): KNX-väyläliityntä 

(8): KNX ohjelmointi -LED 

(9): KNX-ohjelmointipainike 

(10): Virheen indikointi -LED 

(11): Verkkoyhteyden LED 

(12): Jänniteliittimet 230 V [20, 22] 

 

Käyttöönottoasennuksen jälkeen yhdyskäytävän DALI-laitteiden tunnistaminen ja osoitteistus 

sekä ryhmien nimeäminen tehdään laitteessa painikkeilla tai laitteeseen integroidulla selainpoh-

jaisella käyttöliittymällä. Tässä vaiheessa ei siis ole vielä tarvetta KNX-väylälle. Yhteys laitteeseen 

on toteutettu RJ45 liitännällä. Varsinaiseen projektin suunnitteluun ja MDT DaliControl IP-yh-

dyskäytävän käyttöönottoon on suositeltavaa käyttää ETS:ää. Sovellusohjelmisto on ladattavissa 

ositteesta: www.mdt.de/Downloads.html [21] 

 

 

4.12 Schneider Electric 

4.12.1 Yleistä 

Schneiderin KNX/DALI-yhdyskäytävä on mallinimeltään REG-K/1/16(64)/64/IP1 (kuva 4.12.1.1). 

Schneiderin laitteessa on samat toiminnot kuin MDT Technologiesin laitteessa (kts. 4.11). Laite 

tukee 64 DALI-liitäntälaitteen ohjausta yksittäin tai ryhmissä. . Tilanneohjauksia on 16 ja sekä 

ryhmät että yksittäiset laitteet ovat ohjattavissa.  

 

 
Kuva 4.12.1.1. Schneider Electricin KNX/DALI-yhdyskäytävä REG-K /1/16(64)/64/IP1 [22]. 

 

Yhdyskäytävä sisältää mm. kehittyneen vikadiagnostiikan sekä valolähteiden käyttötuntilasku-

rin, akkuvarmennuksella varustettujen turvavalojen testaus- ja raportointitoiminnon, uusien 

lamppujen burn-in -toiminnon ja tilanneohjaukset sekä valoefektiohjaukset. Laitteessa on myös 

http://www.mdt.de/Downloads.html
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rikkoutuneen liitäntälaitteen helppovaihtotoiminto, jolloin toiminnon ollessa käynnissä ei yksit-

täisen liitäntälaitteen vaihdossa tarvita uudelleenohjelmointia, vaan laite tunnistaa uuden lait-

teen ja korvaa sen parametrit ja osoitteen rikkoutuneen laitteen tiedoilla. [22] Lisäksi yhdyskäy-

tävä tarjoaa oletuksena useita erilaisia valmiita toiminta-asetteluja normaalitoiminnan lisäksi, 

tällaisia ovat mm: yövalaistus- ja porrasvalotoiminnot [22] 

 

4.12.2 Laitteen asennus lyhyesti 

Laitteen asennus keskukseen lyhyesti on seuraavanlainen: 

1.  Asenna yhdyskäytävä DIN-kiskoon. 

2.  Kytke DALI-väylän kaapeli ylävasemmalla oleviin liittimiin. Standardin IEC90929 mukaisesti 

DALI-ohjausjohtimet voidaan sisällyttää 5-johtimiseen voimajohtoon (yksinkertainen perus-

eristys riittää). Varmista kuitenkin, että DALI-väylän johtimet on merkitty selvästi, ettei väy-

lään kytkeydy verkkojännite. Koko DALI-asennuksen kaapelin enimmäispituutta 300 m ei saa 

ylittää (suositeltu poikkipinta 1,5 mm2). 

3.  Kytke käyttöjännite. 

4.  Varmista, että KNX-asennuksen ja virtalähteen välillä on kaksinkertainen peruseristys. Tee se 

niin, että eristät KNX:n johtimet väyläliittimeen saakka oheisella kutistuvalla suojaputkella. 

5.  Laitteen liittimet sekä ohjelmointipainike ja ohjelmoinnin LED, joita tarvitaan käyttöön-

otossa, ovat näkyvillä keskuksessa vain silloin, kun kansi on avattu. Painikkeita (Move, 

Prg/Set, ESC), joita tarvitaan DALIn ja kaksirivisen näyttöruudun sekä merkki-LEDien (ERR ja 

LNK) käyttöönottoon ja konfigurointiin, voidaan käyttää, kun kansi on kiinni. Muodostetta-

essa verkkoyhteyttä varmista häiriöiden välttämiseksi, että kaapelit on sijoitettu niin, että IP-

kaapelin ja virtajohdon välillä on riittävä etäisyys. [23] 

 

4.12.3 Laitteen käyttöönotto 

Kun kaikki kytkennät on suoritettu ja virta on kytketty päälle, tuotenimi ja laiteohjelman versio 

tulevat näkyviin näyttöön. Nyt voidaan käynnistää DALI-linjan käyttöönotto ja ohjelmointi 

ETS:llä. Asennuksen DALI-osuus on melko helppo ja suoraviivainen. Kaikki DALI-valaisimet on 

kytketty verkkojännitteeseen sekä kaksi johdinta DALI-linjaan. Kaikenlaiset DALI-liitäntälaitteet 

ovat sallittuja, kunhan liitäntälaitteita on maksimissaan 64. [23] 

 

Valaisimet, joita on valvottava yhdessä, ovat ohjelmoinnissa viisasta jakaa omiin. Maksimissaan 

16 ryhmää on käytettävissä ja yhteen ryhmään voi kuulua rajoittamattoman määrä valaisimia. 

Valaisimia, joita halutaan ohjata ja valvoa yksin, voidaan ohjata lyhytosoiteohjauksella. Samassa 

DALI-väylässä voidaan käyttää sekä ryhmäohjausta että yksittäistä ohjausta (kuva 4.12.3.1). Yk-

sittäinen valaisin ei kuitenkaan voi samaan aikaan kuulua ryhmään ja olla lyhytosoiteohjauk-

sessa. [23] 

 

KNX näkökulmasta DALI-yhdyskäytävä näkyy monikanavaisena himmennystoimilaiteena, jossa 

kanavien määrä riippuu siitä, kuinka monta ryhmää ja yksittäistä ohjausta on määritetty DALI-

puolella. [23] 
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Kuva 4.12.3.1. Ryhmä- ja yksittäisohjaus Schneiderin REG-K /1/16(64)/64/IP1 -yhdyskäytävällä 

[22]. 

 

DALI-laitteiden konfigurointi voidaan se tehdä joko laitteeseen integroidulla selainpohjaisella 

käyttöliittymällä tai suoraan laitteen näytön ja painikkeiden avulla. Selainpohjaisen käyttöliitty-

män käyttö edellyttää, että laite on kytketty Ethernet-verkkoon. Selainpohjaista käyttöliittymää 

voidaan käyttää esimerkiksi kannettavalla tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla (kuva 

4.12.3.2). Selainkäyttöliittymä antaa laajan näkymän DALI-laitteista ja on helppo tapa tehdä kon-

figurointi. DALI-käyttöönotto voidaan tehdä myös suoraan KNX:n ETS-ohjelmalla. Eri käyttöön-

ottotapojen ominaisuuksia on esitetty taulukossa 4.12.3.1 [22] 

 

Taulukko 4.12.3.1. Schneider Electricin yhdyskäytävän eri käyttöönottotapojen ominaisuuksia 

[22]. 

Menetelmä Edut Haitat 

Web-selaimella 
(DALI-käyttöönotto 
ennen ETS-ohjel-
mointia) 

• Jos käytössä WiFi, voidaan käyt-
töönotto tehdä liikkuen PC:n/äly-
puhelimen kanssa 

• DALI-ETS -synkronoinnin jälkeen 
helpompi ETS-käyttöönotto (käyt-
tämättömät objektit piilotettu) 

• Ethernet-yhteys (tai ristiinkyt-
ketty kaapeli) tarvitaan, ja 
WiFi-tapauksessa myös lan-
gaton reititin 

ETS-ohjelmalla 
(ETS-ohjelmointi voi-
daan tehdä ennen 
DALI-käyttöönottoa) 

• Kaikki ohjelmointi voidaan tehdä 
offline-tilassa ennen käyttöönot-
toa 

• Ethernet-yhteyttä ei tarvita 

• Ei synkronointia -> kaikki 
(myös käyttämättömät) ob-
jektit nähtävissä 

Rajapinnan paikallis-
näytöllä 

• PC-tietokonetta ei tarvita 
• Asentaja voi antaa osoitteet valai-

simille (ja samalla koestaa niiden 
toiminnan) ja samalla tehdä valai-
sinten ryhmittelyn 

• Asentaja voi myös vain koestaa 
asennuksen 

• Tämä käyttöönottomene-
telmä mahdollistaa vain ryh-
mätason ohjaukset 

 

Selainkäyttöliittymää voidaan käyttää myös DALI-järjestelmän laitteiden tilatarkasteluun ja vika-

diagnostiikkaan, mutta yleisemmin nämä toiminnot määritellään edelleen ohjattavaksi ja tar-

kasteltavaksi KNX-järjestelmään. Selainkäyttöliittymään on määriteltävissä kaksi salasanoilla 

suojattua käyttöoikeustasoa, pääkäyttäjä ja muut käyttäjät. [22] 
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Kuva 4.12.3.2. Schneider Electricin yhdyskäytävä voidaan käyttöönottaa paikallisnäytöllä, se-

laimella tai ETS:llä [22]. 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, voidaan DALI-liitäntälaitteita ohjata yksittäin tai ryhmissä (kuva 

4.13.3.3). Valaisinta ei kuitenkaan voida ohjata yksittäin, jos se kuuluu johonkin ryhmään. Lisäksi 

liitäntälaite voi kuulua kerrallaan vain yhteen ryhmään. [22] 

 
Kuva 4.12.3.3. DALI-ryhmäohjauksia ja yksittäisohjauksia samassa järjestelmässä [22]. 

 

4.12.4 ETS plugin -ohjelmointi 

Kaikkien KNX-asetusten ja parametrivaihtoehtojen selkeä ja helppo tapa on esittää ne DALI-ra-

japinnan pluginissa. Pluginia käytetään vain parametrointiin. Ryhmäosoitteiden määrittelyt teh-

dään normaalissa ETS-ympäristössä. DALI-järjestelmän käyttöönoton vaiheet selainkäyttöliitty-

mällä ja ETS:llä on esitetty kuvassa [20, 22] 
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Kuva 4.12.4.1. Käyttöönoton vaiheet selainkäyttöliittymällä ja ETS-pluginilla [20, 22] 

 

Plugin voidaan synkronoida DALI-konfiguraatioon yhdyskäytävässä, tämä piilottaa parametrit ja 

ryhmäobjektit, joita ei käytetä (kuva 4.12.4.2) Muita hyödyllisiä plugin-toimintoja on muun mu-

assa, että käyttäjän on mahdollista viedä parametriasetukset elektronisiin liitäntälaitteisiin ja 

tehdä ryhmästä malli ja käyttää uudelleen samoja asetuksia muihin elektronisiin liitäntälaittei-

siin tai ryhmiin. [20, 22] 

 

Pluginin kautta on myös mahdollista tallentaa tietokoneelle varmuuskopio yhdyskäytävän DALI-

konfiguroinnista. Jos yhdyskäytävä on vaihdettava, voidaan tietokoneelle tallennettu konfigu-

rointi palauttaa, jolloin vältetään täydellinen DALI-konfiguroinnin uudelleen parametrointi. [20, 

22] 

 

 
Kuva 4.12.4.2. Normaali moodi - DALI käyttöönotto selaimella/paikallisnäytöllä [20, 22]. 
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Kuvassa 4.12.4.3 plugin on laajennetussa tilassa. Laajennetussa tilassa on saatavilla 3 lisäsivua, 

jossa on mahdollista suunnitella DALI-konfigurointi ja myöhemmin tehdä käyttöönotto sekä 

määrittää tilanne- ja tehostusmoduulit. [22] 

 

 
Kuva 4.12.4.2. Extended-moodi – DALI-käyttöönotto ETS-ohjelmalla [20, 22]. 

 

4.13 Siemens 

Siemens tarjoaa kolme ratkaisua KNX/DALI-yhdyskäytävään: Twin N 141/31, Twin plus N 141/21 

ja plus N 141/03 (kuvat 4.13.1, 4.13.2 ja 4.13.3). Laitteet noudattavat kommunikoinnissa täysin 

DALI-standardia (IEC 62386). Yksittäisiä elektronisia liitäntälaitteita käsitellään järjestelmässä 

standardinmukaisesti joko lyhyen osoitteen perusteella (yksittäinen ohjaus) tai DALI-ryhmä-

osoitteen perusteella (ryhmäosoitteistus). Yhdyskäytävät sallivat maksimissaan 16 DALI-ryhmää. 

[25] 

 

 
Kuva 4.13.1. N 141/03, versio KNX/DALI gateway plus, 1 kanava. 
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Kuva 4.13.2. N 141/21, versio KNX/DALI gateway Twin plus, 2 kanavaa. 

 

 
Kuva 4.13.3. N 141/31, versio KNX/DALI gateway Twin, 2 kanavaa. 

 

Siemensin yhdyskäytävien DALI-puolelle voi yhdistää myös Siemensin DALI-ohjauslaitteita (kuva 

4.13.4). Esimerkiksi Siemensin valaisinkohtaisten tai erillisten DALI-valoisuusantureiden käyttä-

minen DALI-järjestelmässä yksinkertaistaa ja nopeuttaa valaistusohjauksia (kuva 4.13.2). 

KNX/DALI yhdyskäytävä Twin plussaan vakiovalotason ohjaus on sisäänrakennettuna, jolloin sitä 

ei tarvitse erikseen konfiguroida KNX-puolella. [25] 

 

 
Kuva 4.13.4. Siemensin yhdyskäytävät mahdollistavat erillisten Siemensin DALI-ohjainlaitteiden 

käytön [25]. 
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Kuva 4.13.5. Energiaa säästävä vakiovalotason säätö Siemensin DALI-valoisuusantureilla [24]. 

 

Kuvaan 4.13.5 liittyen DALI-anturein toteutetun valoisuustason säädön laitteisto on seuraava: 

(1) Ripustettava valaisin elektronisella liitäntälaitteella 

(2) DALI-multisensori 

(3) Valaisin DALI-liitäntälaitteella 

(4) KNX-läsnäoloilmaisin 

(5) KNX-painikeyksikkö 

(6) Siemensin Twin plus KNX/DALI-yhdyskäytävä Twin plus [24]. 

 

DALI-liitäntälaitteet aiheuttavat normaalisti lepokulutusta, vaikka valaistus on sammutettu. Sie-

mensin Twin plus -yhdyskäytävällä voidaan lepovirta katkaista deaktivointitoiminnolla, kun va-

laistus on sammutettu, jolloin lepokulutusta ei synny ja energiaa säästyy. Lepokulutuksen kat-

kaisuun käytetään erillistä kytkintoimilaitetta. Heti jos yksikin valaisin saa sytytyssignaalin, pa-

lauttaa kytkintoimilaite tehon DALI-väylään ja valaistus alkaa toimia normaalisti ohjaussignaalin 

mukaan. [26] 

 

 
Kuva 4.13.6. Siemensin Twin plus yhdyskäytävä ja erillinen kytkintoimilaite mahdollistavat DALI-

liitäntälaitteiden lepokulutuksen katkaisun, joka parantaa energiatehokkuutta. [26]. 
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4.14 Theben 

Thebenin KNX/DALI-yhdyskäytävällä voidaan ohjata maksimissaan 16 ryhmää, mutta yksilöllinen 

ohjaus ei ole mahdollista. Laite tukee myös broadcast-ohjausta. Maksimilaitemäärä DALI-väy-

lässä on DALI-standardin mukaisesti 64.  Jokainen DALI-liitäntälaite saa automaattisesti satun-

naisen DALI-osoitetta liitäntämoduulilta ja se ei ole muutettavissa. Laite tukee 14 valotilanteen 

käyttöä ja siinä on myös porrasvalo- sekä corridor function -toiminnot . Yhdyskäytävän perässä 

oleva DALI-laitteisto konfiguroidaan erillisen ohjelmiston avulla. Vikatiedot on saatavissa ryhmä- 

tai laitekohtaisesti. [28] 

 

 
Kuva 4.14.1. Theben DALI-Gateway [27]. 

 

4.15 WAGO 

4.15.1 Yleistä 

WAGOn tuote poikkeaa edellä kuvatuista KNX/DALI-yhdyskäytävistä jo lähtökohdaltaan. WA-

GOn järjestelmä on ohjelmoitava logiikka, joka soveltuu myös kiinteistöautomaatiokäyttöön. Sa-

mat toiminnallisuudet ja periaate löytyvät myös Bechoffin vastaavasta logiikkajärjestelmästä.  

 

Ohjelmoitavat logiikat (PLC, Programmable Logic Controller) ovat automaatioalan yleisimpiä oh-

jauslaitteita. Toimintojen ja suorituskyvyn määrä on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana 

samaa tahtia tietokoneiden prosessoritekniikan kanssa. Logiikkavalmistajia on paljon markki-

noilla. 

 

Ohjelmoitava logiikka on ohjainlaite, joka saa tietoa antureilta ja tekee toimintoja saamansa tie-

don perusteella ohjelman määräämän menetelmän mukaan. Reagointitapa riippuukin siis yksin-

omaan ohjelmoijan tekemästä ohjelmasta ja reagointinopeus logiikan ominaisuuksista. Logii-

kassa käytetään sekä kriteeri- eli ehto-ohjausta ja askeltavaa ohjausta. Perinteisesti logiikat ja-

otellaan pieniin kompakteihin logiikkoihin ja modulaarisiin logiikkoihin, joista edelliset ovat edul-

lisia, mutta rajallisesti laajennettavia, noin 10 - 30 I/O-pistettä sisältäviä laitteita. 

 

WAGOlta löytyy kiinteistöautomaation moniin erilaisiin tarpeisiin ja eri käyttäjille ohjelmoitava 

ohjausjärjestelmä, joka toimii I/O-järjestelmänä. Se mahdollistaa integroinnin muihin järjestel-

min sekä keskitettyyn valvomoon. Eri kenttäväylät yhdistetään logiikan keskusyksikköön eli kent-

täväyläkontrolleriin omien logiikkakorttien eli kenttäväylämoduulien avullaa.  Ohjelmointi to-

teutetaan WAGO-I/O-PRO-ohjelmalla, joka perustuu CoDeSys-ohjelmistoon. Ohjelmointi voi-

daan toteuttaa viidellä eri ohjelmointikielellä (IL, ST, LD, FBD, SFC), joista ladder-kieli on yleisin. 

CoDeSys-ohjelmaan voi ladata useita erilaisia rakennusautomaatioon liittyviä tärkeitä ohjelma-

kirjastoja, joissa on tarpeellisia valmiiksi rakennettuja toimintalohkoja, esimerkiksi DALI-valais-

tusjärjestelmään löytyy hyödyllisiä kirjastoja. Yleisesti käytettyjä ohjelmakirjastoja löytyy mm. 

WAGOlta. 
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WAGO tarjoaa logiikkaansa monia eri kiinteistöautomaatiokomponentteja sisältäen erilaisia 

kontrollereja, digitaalisia ja analogisia liitäntäkortteja sekä mittausyksiköitä. Kenttäväylästä riip-

pumaton WAGO-I/O-SYSTEM 750-sarja (kuva 4.15.1.1) on moduuleista koostuva logiikka, joka 

sisältää kenttäväyläkontrollerin (1) ja siihen kytketyt kenttäväylämoduulit (2) mille tahansa sig-

naaleille ja/tai kenttäväylälle. Yhdessä nämä muodostavat kenttäväylään solmun, jonka pääte-

moduuli (3) sulkee kiinni. Logiikassa virtaa keskusyksikölle ja myös I/O-yksiköille syöttää yhtei-

nen teholähde. Sen tarkoituksena on myös logiikan galvaaninen erottaminen syöttävästä sähkö-

verkosta, jolloin järjestelmän sähköisten häiriöiden sieto paranee. 

 

 
Kuva 4.15.1.1. Kenttäväyläliityntäyksiköt [29]. 

 

Kontrollereita on saatavilla monille eri väylille (mm. Modbus TCP, Modbus PFC, BacNET/IP, KNX, 

Profibus ja CAN), kuten myös kenttäväylämoduuleita eli logiikkakortteja. Normaalisti kontrollerit 

ja laajennetut ECO-liittimet sisältävät kenttäväyläliitännän ja tehon syöttöpäätteen. WAGO-

kontrolleri on yleensä kiinteistökäytössä myös yhteydessä internetiin. Järjestelmää sekä väylä-

moduuleita syötetään 24 VDC tehonsyöttöpäätteen kautta. Väylämoduulit sekä digitaalisille että 

analogisille I/O-toiminnoille sekä myös muut erikoismoduulit voidaan kytkeä kontrolleriin, jol-

loin ne kommunikoivat keskenään sisäisellä väylällä. WAGO 750 -kontrollerissa ilmoitetaan sel-

keästi ledeillä järjestelmän tilasta ja siinä olevien liitäntöjen avulla anturit sekä toimilaitteet voi-

daan kytkeä suoraan liitäntänastoihin (riviliittimiä ei välttämättä tarvita), koska myös suojamaa 

saadaan kytkettyä väylämoduuliin. Kontrolleri syöttää 24 VDC-käyttöjännitteen moduuleille nii-

den sivussa sijaitsevien liitäntänastojen kautta, jolloin virransyöttö on passiivinen eikä siinä siis 

ole erillisiä suojalaitteita. Virransyöttömoduuleita on saataville monille eri jännitteille, kuten esi-

merkiksi 230 VAC. [29] 

 

WAGOlla on käyttöönottotyökalu WAGO-I/O-PRO:n lisäksi useita lisäohjelmistoja logiikkaohjel-

moinnin avuksi. Esimerkiksi WAGO-I/O-CHECK on ohjelma WAGO 750-sarjan laitteiden tulojen 

ja lähtöjen tarkistamiseen ennen käyttöönottoa ja I/O-yksiköiden parametrointiin. WAGO DALI 

Configurator puolestaan on työkalu DALI-valaistuksen hallintaan. 

 

4.15.2 KNX-liityntäkortti 

WAGOn järjestelmän liittämiseksi KNX-järjestelmään on olemassa muutamia tuotteita, tässä esi-

tellään KNX-väylämoduuli 753-646 ja WAGOn KNX IP -kontrolleri 750-849. Lisäksi järjestelmässä 

tarvitaan vähintään aina virtalähde 787-602. (kuva 4.15.2.1 ja 4.15.2.2). KNX IP -kontrolleri toimii 
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KNX Ethernet -verkossa täysin ETS:llä ohjelmoitavissa olevana kontrollerina ja on siis itsenäises-

tikin käytettävissä osana KNX-järjestelmää, mutta kun siihen liitetään vielä KNX-väylämoduuli, 

tulee siitä täysin ohjelmoitava KNX-reititin. Ohjelmoitaessa CoDeSys-ohjelmalla KNX-käyttöisissä 

sovellutuksissa, tarvitaan lisäkirjastoina WAGOlta ainakin kirjastot KNX_Applikations_02.lib ja 

KNX_Standard.lib. 

 

   
Kuva 4.15.2.1. Virtalähde 787-602 ja kontrolleri 750-849. 

 

 
Kuva 4.15.2.2. Moduuli 753-646 

 

Kuvassa 4.15.2.3 on esimerkki KNX-järjestelmän KNX-liitynnästä WAGOn logiikkaympäristöön. 

Kortteja lisätään tarpeen mukainen määrä. Korttien täytyy olla oikeassa järjestyksessä kontrol-

lerista alkaen. Valinnoissa täytyy olla huolellinen, jotta valitaan oikeat kortit, koska väärin valit-

tujen korttien vuoksi voi tulla ongelmia myöhemmissä vaiheissa. CoDeSys-ohjelmalla laaditut 

ohjelmat on ladattava erikseen kontrolleriin. Latausta varten tietokone ja kontrolleri yhdistetään 

WAGO USB -liitäntäkaapelilla. 

 

 
Kuva 4.15.2.3. Esimerkkikuva KNX-liitynnästä WAGOn logiikkaympäristöön. 
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WAGO Ethernet Settings on ohjelma, jolla kontrolleri voidaan yhdistää tietokoneeseen tai Inter-

net-verkkoon (kuva 4.15.2.4). Sillä voidaan myös määritellä tarpeellisia kontrolleriin liittyviä ase-

tuksia. 

 

 
Kuva 4.15.2.4. WAGO Ethernet Settings ohjelma. 

 

WAGOn kontrollerin tärkeitä tietoja löytyy kontrollerin selainpohjaisesta käyttöliittymästä, joka 

on esitetty kuvassa 4.15.2.5. Tietokone ja kontrolleri 750-849 on yhdistettävä RJ45 -kaapelilla. 

Käyttöliittymän KNX-sivulta täytyy ottaa pois valintaruksi ”Enable KNXnet/IP Router”, jolloin 

KNX-väylämoduuli toimi laitteena eikä reitittimenä. 

 

 

 
Kuva 4.15.2.5. WAGOn DALI-kontrollerin selainkäyttöliittymä 
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4.15.3 DALI-liityntäkortti 

WAGOn DALI/DSI Master WAGO-I/O-SYSTEM 750-641 on 12mm leveä I/O-moduuli, joka sopii 

kaikkiin WAGOn 750-sarjan kontrollereihin (kuva 4.15.3.1). DALI/DSI Master voi ohjata enintään 

64 DALI-liitäntälaitetta. Jokainen liitäntälaite voi kuulua 16 ryhmään ja jokaiseen liitäntälaittee-

seen voi tallentaa 16 tilannetta. DALI-liityntäkortteja voidaan liittää yhteen kontrolleriin myös 

useampia. Moduulien enimmäismäärä kontrolleriin määräytyy käytettävän sovelluksen muistin 

vaatimuksista. [30] 

 

 

 
Kuva 4.15.3.1. DALI-liityntäkortti [30].  

 

 

DALI-liityntäkorttia varten tarvitaan oma DC/DC-muunnin 288-895. DC/DC-muunnin antaa vir-

taa enintään 400 mA, joten yhdellä DALI-liityntäkortilla voidaan syöttää enintään kolmen DALI-

liityntäkortin DALI-väylää, jos väylät ovat täynnä (64 liitäntälaitetta x 2 mA x 3 linjaa = 384 mA). 

[30] 

 

DALI-osoitteiden määrittely tehdään käyttäen ohjelmistoa niin, että järjestelmän kokoonpanoa 

voidaan muuttaa muuttamatta asennusta. Kun aktivoidaan PLC-sovellus, DALI-liitäntälaitteet 

määrittelevät itselleen satunnaisen 24-bittiä pitkään osoitteen. Moduuli etsii DALI-liitäntälait-

teen, jolla on pienin pitkä osoite verkossa ja määrittelee tämän ensimmäiseen vapaaseen lyhy-

een osoitteeseen. Tämä menettely toistetaan, kunnes kaikille liitäntälaitteille on osoite määri-

tetty. Laitteiden lyhytosoitteet asettuvat satunnaiseen järjestykseen, joten jos osoitteistusta on 

tarve muuttaa, se tehdään jälkikäteen laiteasetuksissa. [30] 

DALI-liityntäkortti mahdollistaa DALI-laitteiden tilakyselyt ja mm. laitteisto- ja lamppuvikojen 

tiedustelun ryhmittäin tai laitekohtaisesti. Järjestelmän vikatilannetoiminta asetellaan liityntä-

kortin asetuksissa ja se astuu käyttöön automaattisesti aina, jos data linjassa keskeytyy.  [30] 
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4.15.4 KNX/DALI-rajapinnan rakenne ja käyttöönotto 

Kun WAGOn logiikalla halutaan toteuttaa KNX/DALI-rajapinta, käytetään KNX IP -kontrolleria, 

KNX-liityntäkorttia ja yhtä tai useampaa DALI-liityntäkorttia. Lisäksi molemmat väylät tarvitsevat 

oman tehälähteen (kuva 4.15.4.1). KNX-laitteet käyttöönotetaan ja konfiguroidaan ETS-ohjel-

mistolla käyttäen WAGO-tuotetiedostoja. Ohjelmisto sisältää pluginin, joka asentuu automaat-

tisesti ja avautuu konfigurointitilaan. KNX IP-ohjain on integroitu 2-portin 10/100 Mbit/s kytkin, 

joka mahdollistaa linjarakenteen luomisen ilman muita verkon osia. Enimmäismäärä ohjaimia, 

jotka voidaan kytkeä sarjaan, on 20. [32] 

 

 

Kuva 4.15.4.1. WAGOn järjestelmällä toteutettu KNX/DALI-rajapinta [32]. 
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