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Abstract 

 
The object of this thesis was to program and implement a DALI lighting control system from an ice hall. The ice 

hall was built in the Vimpeli sports center. The control system would be used to control the lighting of the ice hall. 
The main requirements were a light intensity of 500 lux and status control. The main purposes of the lighting con-

trol were energy saving and a longer lifetime of the lamps. 
 

Originally, the lighting control system should have been implemented by the Philips Dynalite system. The program 

of the system was not quite good as Helvar`s. The system was changed to Helvar. The digital lighting control sys-
tem used components from the Helvar Digidim product family. In the future the system program will be easier to 

reprogram by Paikallis-Sähkö Oy. 
 

The lighting was planned by Sitowise Oy. The DALI lighting control system was dimensioned by using these electri-

cal drawings. The Helvar router system was chosen to this ice hall project. Two DALI subnets were installed in all 
DALI devices. As the construction progressed three PIR sensors were added to the DALI lighting control system. 

The purpose of the sensors was sharper detection. 
 

As a result, the program was started after the electrical installation. The DALI lighting control system program and 

its implementation were basically successful. The final user experience is not available yet because the ice hall will 
be implemented later. In the future, the lighting control system will serve end users excellently. 
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1 JOHDANTO 

 

Valon tarve on ihmiselle veden ja ravinnon ohella samanlainen välttämättömyys, jota ilman emme 

tulisi toimeen. Tarvitsemme valoa jatkuvasti hereillä ollessamme ja arjen toiminnassa. Valolla on 

merkittävä vaikutus ihmiseen monella eri tavalla. Sillä on vaikutusta ihmisen suorituskykyyn, mieli-

alaan ja vireystasoon. Oikealla valolla ja sen voimakkuudella pystytään saavuttamaan positiivisia 

edellytyksiä ihmisen arjen toimintaan. Valaistuksen ohjattavuus on toimivan valaistuksen yksi tär-

keimmistä tekijöistä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu valaistuksen ohjaus lisää asumismukavuutta ja 

lisää ihmiskeskeistä valaistusta. 

 

Maailman ja ihmiskunnan kehittyessä, myös valaistus ja sen ohjaus ovat kehittyneet ajan saatossa 

merkittävästi. Keinovaloa pyritään käyttämään energiatehokkaasti kohdistamalla valontarve kulloin-

kin tarvittavaan kohteeseen oikealla voimakkuudella. Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys 

ovat agendoja, joihin kiinnitetään huomiota entistä enemmän. Osittain siksi valaistukseen ja sen oh-

jaukseen on tullut ajan saatossa tekniikkaa, joilla saavutetaan paremmin kyseisiä tavoitteita. Viimei-

sien vuosien aikana valaistus on kehittynyt mielenkiintoiseen suuntaan ja tulevaisuudessa muutos 

näyttää vauhdittuvan entisestään. Nykyinen LED-tekniikka on valtaamassa markkinoita aikaisemmin 

käytetyiltä halogeenilampuilta sekä niin kutsutuilta loistelamppujen seuraajilta, energiansäästölam-

puilta. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella DALI-valaistusohjausjärjestelmää ja luoda sillä 

toimiva valaistuksenohjausjärjestelmä harjoitusjäähalliin. Valaistuksenohjausjärjestelmän tarkoituk-

sena on ohjata harjoitusjäähallin DALI-valaistusta siten, että valaistus soveltuisi parhaiten tilaajan ja 

loppukäyttäjien tarpeisiin. Valaistukselle aseteltuja vaatimuksia ovat riittävä valovoimakkuus harjoi-

tustilanteissa sekä energiansäästötila harjoitusjäähallin ollessa käyttämättömänä. Valaistus koostui 

59 kappaleesta LED-valaisimia, joiden ohjaus toteutettiin kolmella liiketunnistimella ja DALI-

painikkeella. Kohteessa käytettiin Helvarin reititinjärjestelmää, jonka ominaisuudet takaavat halutut 

valaistuksen ohjaus toiminnot. 

 

2 VALAISTUKSEN OHJAUS 

 

Valaistuksen ohjauksella tarkoitetaan valaistuksen tilan muuttamista tai säätämistä. Yksinkertaisim-

millaan valaistuksen ohjaus tarkoittaa valaistuksen päälle tai pois kytkemistä. Valaistusta voidaan 

ohjata monella erilaisella ohjauskomponentilla. Valaistuksen ohjauksen toteutustapa vaihtelee koh-

teesta ja tilasta riippuen. Valonohjauksen tarve määräytyy useasti tilasta ja sen tarpeista. Kohtee-

seen on löydettävä sitä parhaiten palveleva valaistuksen ohjauskokonaisuus. Valaistusta suunnitelta-

essa valaistus jaetaan alueisiin tai ryhmiin. Yleinen käytäntö valaistuksen suunnittelussa on ryhmitel-

lä valaistus määrällisesti sopiviin ryhmiin. Valaistusryhmällä on selkeä alue tai tilatunnus, jonka alu-

eella se vaikuttaa. Ohjauksen toteutus on onnistuneen ryhmittelyn jälkeen merkittävästi helpompaa 

toteuttaa.  
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Valaistuksen ohjaukseen on pyritty määrätietoisesti lisäämään älyä, jonka ansiosta valaistuksen 

merkitys on korostunut merkittäväksi elementiksi niin rakennuksissa kuin pihapiireissä. Nykyään va-

laistus on osa arkkitehtistä kokonaisuutta ja sillä pystytään tehostamaan rakennusten näyttävimpiä 

yksityiskohtia. Vastaavasti liiketoiminnallisissa tilanteissa valaistuksella pyritään vaikuttamaan asiak-

kaan ostokäyttäytymiseen ja tuotevalintoihin. 

 

2.1 Ohjauksen merkitys 

 

Nykyään on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja ilmastoa saastuttaviin tekijöihin. Näihin 

suuriin maailmanlaajuisiin kysymyksiin voidaan vaikuttaa niinkin meitä jokaista läheisellä olevalla so-

velluksella, kuin valaistuksen ohjaus. Valaistuksen ohjauksen tärkeimpinä ominaisuuksina on juuri 

energiansäästö. Energiansäästö riippuu käyttökohteesta, valaistuksen suunnittelusta, käytettävästä 

ohjausjärjestelmästä sekä sen säädöistä. Valaistuksen energiankulutusta on helpompi ohjata, kun 

ryhmittely on toteutettu suotuisasti. Sensoreiden ja tunnistimien määrä ja asennuspaikat vaikuttavat 

olennaisesti valaistuksen toimivuuteen. Lisäksi valaistusjärjestelmän säädöt, kuten valonvoimakkuus 

ja säädetty aika vaikuttavat energiankulutukseen. (LEDISTYS, 2019) 

 

Maailmanlaajuisesti valaistuksen sähkönkulutus on noin 19 %. Mikä on myös huomioitavaa, on va-

laistuksen energian hinnan osuus valaistusjärjestelmän kokonaiskustannuksista jopa 70 %. Valais-

tusjärjestelmän tehokkuudella onkin suuri merkitys energia- ja kustannussäästöistä. Ohjaamalla va-

laistusta ja säätämällä sen voimakkuutta pystytään säästämään valaistuksen tehonkulutusta ja te-

hostamaan sen käyttöä entisestään. Valaistuksen ohjauksella on vaikutusta valaisimen elinikään ja 

huoltoväleihin. Valaistuksen ohjauksessa on peruslähtökohtana ohjata valaisimen tilaa siten, että se 

olisi ekologista ja valaisimen tarpeeton päälläoloaika saadaan minimoitua. (WAGO, 2019) 

 

Energiansäästön lisäksi valonohjauksella on tavoitteena saavuttaa ihanteellinen valaistuksen laatu 

sekä valaistuksen käyttömukavuus. Valaistuksen ohjauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

käyttäjät ja heidän toiveet. Puhutaan ihmiskeskeisestä valaistuksesta, jossa valonhallintaan liittyy 

erityisesti intensiteetin sekä värilämpötilojen säätö. Nämä tarkoittavat sitä, että valaistus kykenee 

mukautumaan vallitsevan luonnonvalon mukaan kyseisellä hetkellä. Tavoitteena on päästää luon-

nonvaloa sisätiloihin ja samanaikaisesti muuttaa keinovalaistuksen valonvoimakkuutta ja värilämpöti-

laa. (WAGO, 2019) 

 

Erinäisten ohjausjärjestelmien käyttö on mahdollistanut liike-, läsnäolo-, vakiovalo, aikaohjelma- ja 

tilanne ohjaukset. Luonnonvalon vaihdellessa vuorokauden ajasta riippuen pystytään vakiovalonsää-

döllä pitämään valaistusvoimakkuus tilassa tasaisena. 
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Kuva 1. Ihmiskeskeinen valaistus (WAGO 2019, muokattu) 

 

2.2 Ohjaustapoja 

 

Tänä päivänä valaistuksen ohjaukseen on tarjolla useita eri toteutustapoja. Perinteiset kytkimet, 

painikkeet, liike- ja läsnäolotunnistimet ovat tyypillisiä valaistuksen ohjauksessa käytettyjä kom-

ponentteja. Suuremmissa kohteissa valaistus on liitetty yleensä osaksi rakennusautomaatiota valvon-

ta-alakeskusten kautta. Kytkimillä ohjatut valaistukset ovat perinteinen tapa toteuttaa valaistuksen 

ohjaus. Menetelmä on yksinkertainen ja kustannustehokas, mutta muunneltavuus on haasteellisem-

paa. Muunneltavuus vaatii useasti erillistä kaapelointia ja valaistukseen on haastavaa luoda älyä. 

 

Tunnistimien avulla pystytään ohjaamaan valaistusta tarpeen mukaan. Tunnistimien avulla saavute-

taan energia- ja kustannussäästöjä, sillä valaistuksen ohjaus perustuu tunnistimissa ihmisen läsnä-

oloon. Lisäksi tunnistimien tuoma valaistuksen ohjauksen helppous lisää kiinteistön käytettävyyttä ja 

asumismukavuutta. Liike- ja läsnäolotunnistimien yhteyteen on tullut valaistuksen säätötoimintoja. 

Aiemmin valaistusvoimakkuutta säädettiin lähinnä kierrettävillä tai painettavilla himmentimillä, mutta 

tänä päivänä markkinoilla on tunnistimia, joihin on integroitu sisäisiä ohjausjärjestelmiä. Yksittäisen 

tilan valaistusta voidaan ohjata läsnäolon ja päivänvalon mukaan. Tunnistimessa on läsnäolo-

ohjauksen lisäksi vakiovalosäätö ja käytävätoiminto. Tilan valaistusta voi myös ohjata ja säätää tun-

nistimeen liitetystä painonapista. Edellä mainittu valaistuksen ohjaus tilanne soveltuu erinomaisesti 

esimerkiksi toimistotilaan.  

 

Valaistuksen ollessa osana rakennusautomaatiota, pystytään valaistusta ohjaamaan rakennusauto-

maation kautta. Erilaisten aika- ja tilanneperusteisten ohjausten toteutus on mahdollista valvonta-

alakeskusten kautta. Kyseinen valaistuksen ohjaus on tyypillinen suuremmissa kiinteistöissä.  

 

Perinteisten valaistuksenohjausjärjestelmien lisäksi on markkinoilla tänä päivänä väyläpohjaisia rat-

kaisuja. Tunnetuin väyläpohjainen protokolla on KNX-järjestelmä. Väyläpohjaiset rakennusautomaa-

tiojärjestelmät tarjoavat älykkäitä ja monipuolisia ohjauksia valaistusjärjestelmän toteutukseen. Etu-

na väyläpohjaisissa järjestelmissä on niiden muokattavuus ja monipuolisuus. Valaistuksen ryhmitte-

lyä voidaan muokata ohjelmallisesti, jolloin kaapeloinnin muutoksilta vältytään. Kenttälaitteilta saa-

daan kerättyä tietoa rakennusautomaatiojärjestelmään, jota pystytään hyödyntämään ohjauskäs-

kyissä. (ABB, 2019) 
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Tänä päivänä valaistuksen ohjauksessa korostuu, että valaistusta tulee pystyä ohjaamaan aluekoh-

taisesti. Varsinkin suuremmissa kohteissa kuten toimistot, luokka- ja sairaalatilat sekä teollisuushallit 

ovat tiloja, joissa on tärkeää pystyä ohjaamaan valaistusta alueittain. Sen lisäksi alueita on pystyttä-

vä ohjaamaan keskitetysti tai rakennusautomaation kautta. Valaistuksen ohjaus onkin toteutettava 

suuremmissa kohteissa jollakin valaistuksenohjausjärjestelmällä. 

 

Nykyään käytettävät ohjelmalliset ohjausjärjestelmät mahdollistavat aikaohjaus-, vakiovalo- ja erilai-

set käytävätoiminnot valaistuksen ohjauksessa. Näiden ohjausten käyttö tulee nousemaan merkittä-

västi rakennusautomaation lisääntyessä. Valaistuksenohjausjärjestelmä, jossa on ohjelmoitavat va-

laisimet, voidaan valaisimien ryhmittely toteuttaa ohjelmallisesti. Tilan käyttötarkoituksen muuttues-

sa saattaa tarpeen olla muuttaa myös valaistusta. Tällöin valaistuksen muunneltavuus on kätevää ja 

edullista.  

 

3 DALI YLEISESTI 

 

DALI on valaistuksenohjaukseen tarkoitettu avoin standardoitu digitaalinen tiedonsiirtoprotokolla. 

DALI-lyhenne tulee sanoista ”Digital Adressable Lighting Interface”. DALI-järjestelmä sai alkunsa 

vuonna 1996, kun suuret elektronistenliitäntälaitteiden valmistajat Helvar, Osram, Philips ja Tridonic 

julkaisivat ensimmäisen version DALI-järjestelmästä. (FAGERHULT, DALI -standardisoitu digitaalinen 

valonohjausprotokolla, 2019)  

 

Järjestelmänä DALI takaa himmennettävien liitäntälaitteiden sopivuuden laitevalmistajasta riippu-

matta. Avoimenprotokollan ansiosta laitevalmistajille, valaistuksen suunnittelijoille, asennusliikkeille 

ja loppukäyttäjille turvataan järjestelmän toiminnallisuus tulevaisuudessakin. DALI-järjestelmä kehi-

tettiin alun perin korvaamaan 1-10 V analoginen ohjausviesti. Järjestelmän avoimuuden, joustavuu-

den ja yksinkertaistetun toiminnan ansiosta DALI on nykypäivän käytetyin digitaalinen viestintätapa 

valaistuksen ohjauksessa. DALI-järjestelmä on mahdollista integroida osaksi kiinteistöautomaatiojär-

jestelmää. (DALI manual, 2001) 

 

3.1 DALI tekniikka 

 

DALI-järjestelmän digitaalinen väylätekniikka perustuu kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon. Tekniikka 

perustuu ohjasprotokollaan digitaalisille liitäntälaitteille. Digitaalisignaali siirtyy väylää pitkin kaikkien 

laitteiden välillä. Väylään liitetyt EL-liitäntälaitteet, ohjauslaitteet, tunnistimet, anturit ja ohjelmoin-

tiyksiköt kommunikoivat keskenään. Väylässä ei ole erillistä keskusyksikköä, vaan järjestelmän tieto 

tallentuu yksittäisille ohjauskomponenteille ja liitäntälaitteille. Ohjelmoitavassa DALI-järjestelmässä 

on etuna muunneltavuus ja joustavuus, mikäli tilan valaistusta halutaan tulevaisuudessa muokata. 

Muutos saadaan toteutettua useasti pelkällä uudelleen ohjelmoinnilla ja kaapelointimuutoksilta välty-

tään. (FAGERHULT, DALI -standardisoitu digitaalinen valonohjausprotokolla, 2019) 
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Suurempaa muistikapasiteettia vaativat toiminnot ja loogiset käskyt eivät enää tallennu liityntälait-

teiden tai ohjauskomponenttien muistiin, vaan järjestelmässä täytyy olla suuremman sisäisenmuistin 

omaavia komponentteja, kuten kosketusnäyttöjä tai reitittimiä. (Kallioharju, 2012) 

 

3.1.1 Osoitteellinen digitaaliohjaus 

 

Valaisimien liitäntälaitteet luovat itselleen 24-bittisen yksilöllisen laiteosoitteen, jolla liitäntälaitteen 

pystyy identifioimaan. Valaisimen liitäntälaitteeseen on mahdollista tallentaa 16 eri valaistustilannet-

ta, joita kutsutaan ohjauslaitteilla. Yhdessä DALI-väylässä suurin sallittu laitemäärä on 64 kappalet-

ta, koska ohjausyksikkö määrää 6-bittisen lyhytosoitteen jokaiselle laitteelle. Liitäntälaitteen kutsus-

sa käytetään 6-bittistä lyhytosoitetta. Järjestelmä perustuu siihen, että ohjauslaitteelle tallennetaan 

komentoja ja käskyjä, joita ohjauslaite kutsuu liitäntälaitteilta. Ohjelmoinnissa valaisimien liitäntälait-

teita voidaan yhdistellä ryhmiin, jolloin ohjauslaite voi kutsua tai käskeä useampaa valaisinta. 

(Kallioharju, 2012) 

 

Yksinkertaisimmillaan DALI-järjestelmä koostuu teholähteestä, ohjauslaitteesta, valaisimen liitäntä-

laitteesta ja DALI-väylästä. DALI-verkkoa on mahdollista kasvattaa kaksiväyläisellä reitittimellä, jol-

loin laitemäärä kasvaa 128 kappaleeseen. 

 

3.1.2 DALI-väylän ohjaussignaali 

 

DALI-väylän tiedonsiirtonopeus on 1200 bit/s, mikä on verraten melko hidas. Digitaalinen ohjaussig-

naali luodaan DALI-signaalijännitetasoja muuttamalla tietyllä aikajaksolla. Signaali koostuu kahdesta 

osasta ”kohde” ja ”käsky” tavusta. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaussignaalissa määritetään mitkä 

laitteet tai ryhmät kuuntelevat viestiä ja mitä niiden pitää tehdä. (PHILIPS, 2008). DALI-väylän tie-

donsiirrossa käytetään Manchester-koodausta. Koodauksessa datan lähetysnopeus esitetään kello-

pulssina, joka yhdistetään jännitevaihteluiden muodostamaan dataan. Manchester-signaalissa jokai-

sen bitin kohdalla tapahtuu muutos. DALI-ohjausviestin rakenne on esitetty Kuva 2. (Kallioharju, 

2012) 

 

 

Kuva 2. Esimerkki Manchester -koodin muodostumisesta (Kallioharju 2012, ss.25) 
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DALI-väylässä ohjauskäskyt välitetään liitäntälatteille osoitteellista digitaalisignaalia käyttäen. Digi-

taalinen ohjaussignaali on 0 tai 1 bittistä, jolloin signaali on häiriösietoisempi, kuin analoginen sig-

naali. Väylän signaalijännitteen nollataso on 0 V ja tyypillinen ylätaso 16 V. Näillä arvoilla digitaali-

signaali saa arvoja 0 ja 1. Väylässä olevat laitteet vastaanottavat ja lähettävät digitaalisignaalia, joil-

le on määritetty tietyt jänniterajat. Lähettävissä laitteissa 0 bittiseksi tulkitaan jännitetasot -4,5 V – 

4,5 V ja vastaanottavissa laitteissa -6,5 V – 6,5 V. 1 bittisiksi tulkitaan lähettävissä laitteissa jännite-

tasot 11,5 V – 20,5 V ja vastaanottavissa laitteissa 9,5 V – 22,5 V. Ohjaussignaalin häiriönsietokyvyn 

tekee 0 ja 1 bitin potentiaalien suurehko ero. (DALI AG, 2001) 

 

3.1.3 DALI kaapelointi 

 

DALI-väylän kaapelointi toteutetaan useasti valaisimen sähkönsyötön kanssa samassa kaapelissa. 

Valaisimen liitäntälaitteeseen liitetään normaalien vaihe-, nolla- ja suojajohtimen lisäksi väyläjohti-

met. Väylä muodostuu kahdesta johtimesta DALI + ja DALI -. Usein DALI-valaistuksen kaapeloinnis-

sa käytetään MMJ 5x1,5S, mutta MMO ja ML ovat myös mahdollisia. DALI-väylä on täysin erotettu 

pienjännitepiiristä. Väyläkaapelilla on kuitenkin vaatimuksena, että sen tulee kestää pienjännite 

asennusmääräykset, sillä DALI ei täytä IEC 61140:n mukaista SELV-piirin määräyksiä. Väylän johti-

met ovat potentiaalivapaita ja digitaalinen rajapinta on galvaanisesti erotettu verkkojännitteestä. 

(FAGERHULT, DALI -standardisoitu digitaalinen valonohjausprotokolla, 2019) 

 

DALI-väylä on rakenteeltaan tyypillisesti lineaarinen tai puumainen. Rengasverkkoa tulisi välttää. 

Tiedonsiirto tapahtuu digitaalisignaalilla väylälaitteiden välillä. Digitaalinen ohjaussignaali ei ole riip-

puvainen kaapeloinnin pituudesta, vaan ohjaustieto välittyy valaisimien liitäntälaitteille tismalleen 

samalla tavalla. DALI-väylän suurin sallittu jännitteenalenema on 2 V. Jännitteenalenema on kriitti-

nen tekijä kaapeloinnin enimmäispituutta ajatellen. Tyypillisesti turvallisten asennustapojen mukaan 

käytetään 1,5 mm2 johtimella väylän maksimipituutena 300 metriä. Väyläkaapelina käytettävän joh-

don poikkipinta-ala vaikuttaa väylän pituuteen. Alla olevassa Taulukko 1 on esitetty väylän enim-

mäispituus kulloinkin käytetylle johtimen poikkipinta-alalle. 

 

 

Taulukko 1. DALI-väylän maksimipituudet käytetyillä poikkipinta-aloilla (DALI AG 2001, 18, muokat-

tu) 

 

Väylän jännitteenaleneman määritykseen voidaan myös käyttää kaavaa, jolla jännitteenalenema 

voidaan laskea tarkasti. Lasketaan esimerkiksi DALI-väylä 1,5 mm2 johtimella ja 300 metrin pituudel-

la. Saadaan väylän jännitteenalenemaksi 1,78 V. Kaavassa 56 on 1,5 mm2 kuparijohtimen sähkön-

johtavuus. 

 

Väylän enimmäispituus Johtimen minimi poikkipinta-ala

100 m

150 m

300 m

       

0,75   

1,5   
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𝑈𝑉 =
 ∗𝑙∗𝐼

𝛾∗𝑆
  ,  𝑈𝑉 =

 ∗300 𝑚∗0  5 𝐴

56∗1 5 𝑚𝑚2 = 1 786 𝑉 

 

 

  

Taulukko 2. Jännitteenalenema kaavan suureet 
 

3.1.4 DALI:n yhdistäminen rakennusautomaatioon 

 

DALI-järjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa valaistuksenohjausjärjestelmänä. DALI valaistuksen-

ohjausjärjestelmä ei varsinaisesti pysty toimimaan itsenäisenä järjestelmänä rakennusautomaatiossa 

sen yksinkertaisuuden vuoksi. Tyypillisesti DALI on automaatiojärjestelmän alajärjestelmä, joka toi-

mii osana suurempaa automaatiojärjestelmää. DALI-laitevalmistajat ovat kehittäneet integrointityö-

kaluja DALI-rajapinnan yhdistämiseksi osaksi muuta rakennusautomaatiota. Valaistuksen liittäminen 

osaksi automaatiojärjestelmää on tänä päivänä tilaajan puolelta haluttu integraatiokokonaisuus. 

(DALI AG, 2001) 

 

Laitevalmistaja Helvar tarjoaa markkinoille BACnet-muunninta, jonka avulla DALI-järjestelmän reitit-

timet saadaan osaksi rakennusautomaatiojärjestelmää. BACnet IP-rajapinnan ja muuntimen välinen 

yhteys on mahdollista toteuttaa TCP/IP-verkon kautta. Integrointityökalu käyttää BACnet-

protokollaa, joka mahdollistaa niin ohjausten annon valaistusjärjestelmään, kuin tiedonkeruun va-

laistuksen kenttälaitteilta rakennusautomaatioon. Helvarin BACnet-muunnin tarjoaa myös useita li-

säominaisuuksia, joilla pystytään seuraamaan DALI-valaistusjärjestelmää entistä tarkemmin. Esimer-

kiksi ryhmäkohtaista energiankulutusta ja valaistustilanteita on mahdollista seurata rakennusauto-

maation monitoreilta. Edellä mainittu tiedonkeruu valaistuslaitteilta rakennusautomaatiojärjestel-

mään on yleistynyt nykypäivänä merkittävästi. Valaistusjärjestelmästä saadaan reitittimien ja valai-

sinten vikatietoja yksilöllisesti. (HELVAR, 435 BACnet -muunnin Yhdistää valaistuksen osaksi 

rakennusautomaatiojärjestelmää, 2017) 

 

Valaistusjärjestelmästä kerättävällä tiedolla pystytään vaikuttamaan kiinteistön muihin taloteknisiin-

järjestelmiin. DALI-liiketunnistimilta saadaan kerättyä tilakohtaista läsnäolotietoja, jolla on esimer-

kiksi mahdollista ohjata ilmavaihtokoneiden toimintaa entistä tarkemmin. Tiloihin sijoitetuilla painik-

keilla ja Illustries kosketusnäytöillä käyttäjä pystyy säätämään valaistusta ja huoneenlämpötilaa. 

Kosketusnäytöltä lämpötilansäätökäsky välittyy valaistusjärjestelmän kautta rakennusautomaatioon, 

jolla taas säädetään lämmityksen toimintaa. 

Jännitteenalenema (V)

I Nimellisvirta (0,25 A)

S Poikkipinta-ala (mm2)

l Kaapelin pituus

Sähkönjohtavuus (m/(Ωmm2)
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3.1.4.1 DALI itsenäisenä järjestelmänä 

DALI-valaistuksenohjausjärjestelmä voidaan integroida osaksi automaatiojärjestelmää kolmella eri 

tavalla. Yksinkertaisimmillaan DALI-järjestelmä toimii itsenäisenä ilman minkäänlaista yhteyttä ra-

kennusautomaatiojärjestelmään. Useimmissa toteutetuissa tapauksissa DALI-järjestelmä koostuu 

paikallisesta ohjauksesta ja liitäntälaitteista, jotka on yhdistetty ohjausyksikköön ja virtalähteeseen. 

Itsenäisessä DALI-järjestelmässä ei käytetä kaikkia DALI:n sisältäviä toimintoja. (DALI AG, 2001, s. 

14) 

 

 

Kuva 3. DALI itsenäisenä järjestelmänä (DALI AG 2001 s.14, muokattu) 

3.1.4.2 DALI rakennusautomaation alajärjestelmänä 

Itsenäistä DALI-järjestelmää edistyneempi toteutustapa on yhdistää DALI rakennusautomaation ala-

järjestelmäksi. DALI on itsenäinen rakennusautomaation osajärjestelmä. DALI-järjestelmä on yhdis-

tetty osaksi rakennusautomaatiojärjestelmää, mutta tiedonvaihto rakennusautomaation kanssa on 

rajallista. Käytännössä DALI-järjestelmä lähettää tärkeimmät vikatiedot ja vastaanottaa keskeiset va-

laistuksen ohjaus käskyt rakennusautomaatiojärjestelmästä. Kuitenkin DALI-järjestelmän alustus 

voidaan suorittaa rakennusautomaation kautta, edellyttäen laitevalmistajan ohjelman soveltuvuutta 

siihen. DALI-järjestelmä on kykenevä toimimaan myös itsenäisesti ilman rakennusautomaation hal-

lintaa. Tässä tapauksessa ohjainlaitteet ja säätimet ovat DALI-järjestelmän väylässä. (DALI AG, 

2001, s. 15) 
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Kuva 4. DALI rakennusautomaation alajärjestelmänä (DALI AG 2001 s.15, muokattu) 

3.1.4.3 DALI osana rakennusautomaatiojärjestelmää 

DALI:n ollessa osana rakennusautomaatiojärjestelmää, sitä ei ole suunniteltu toimivaksi itsenäisesti 

ollenkaan. Kaikki ohjauslaitteet on kytketty rakennusautomaatioon, jolloin kaikki ohjaustieto kerä-

tään rakennusautomaatioon. Esimerkiksi EIB-kenttäväylä tukee kyseistä sovellusta. Valaistusta ohja-

taan tällöin rakennusautomaation kautta, mistä DALI-järjestelmä saa kaikki ohjauskäskyt. DALI:n 

ohjausyksikköön tuodaan kaikki ohjauskäskyt rakennusautomaatiosta, mistä DALI-alueen liitäntälait-

teita ohjataan ohjelman tai ohjauskäskyjen mukaisesti. ”Esimerkiksi KNX-järjestelmässä voidaan DA-

LI-gatewaytä käyttämällä toteuttaa tämänkaltainen ohjaus. Tällöin DALI-järjestelmää ei ohjelmoida 

erikseen, vaan sen käyttöönotto on osa kiinteistöautomaation käyttöönottoprosessia (Murtoniemi, 

2018, ss. 10-11).” 

 

Kuva 5. DALI osana rakennusautomaatiojärjestelmää (DALI AG 2001 s.16, muokattu) 
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4 DALI -STANDARDI 

 

DALI on standardi, joka kuvaa digitaalista kommunikointia valaistuslaitteiden välillä. DALI on kan-

sainvälinen avoin standardi IEC 62386, jonka kehittäjinä ovat olleet kansainvälisesti suuret valaistus-

järjestelmien valmistajat. DALI-standardissa sovitaan yhteinen käytäntö osoitteelliseen digitaaliseen 

valaistuksen ohjaukseen. Yhteinen protokolla on standardoitu kansainvälisen sähköteknisen komissi-

on IEC:n toimesta. Ensimmäinen standardi julkaistiin vuonna 1999, jossa määritettiin ensimmäiset 

järjestelmästandardit. Standardi koskee ainoastaan liitäntälaitteita. Valaistuksen ohjausjärjestelmät 

ovat vieläkin laitevalmistajasta riippuvaisia.  

 

DALI-standardia ylläpitää ja kehittää maailmanlaajuinen avoin järjestö DiiA (Digital Illumination In-

terface Alliance). DiiA on maailmanlaajuinen valaistusteollisuusliitto DALI-valaistuksen ohjaukseen. 

Järjestelmän päätavoitteena on kasvattaa DALI-standardin valaistusliitäntäprotokollaa valaistuksen-

ohjausratkaisujen markkinoilla. Toisena agendana Diia pyrkii edistämään DALI-standardoitujen lait-

teiden yhteen sopivuutta, mikä varsinkin DALI-ohjauslaitteissa on vielä kehitysasteella. (DiiA, 2019) 

 

4.1 DALI -standardoitu digitaalinen valonohjausprotokolla 

 

Valaistusjärjestelmiä valmistavien yritysten lähtökohtana DALI-standardissa on ollut tavoitteena luo-

da joustava tapa hallita, ohjata ja yhdenmukaistaa valaistusta riippumatta sen koosta. IEC 62386-

standardi on kehitetty yksinkertaistamaan ja hallitsemaan joustavalla tavalla valonohjauslaitteita. 

Standardin pyrkimyksenä on tuoda hyötyjä valaistuksenohjaukseen yksinkertaistamalla DALI-

järjestelmää. Samassa valaistusjärjestelmässä voidaan käyttää kenen tahansa valaisinvalmistajan 

DALI-liitäntälaitteella varustettuja valaisimia. 

 

Järjestelmän ollessa yksinkertainen voidaan se ottaa käyttöön välittömästi asennuksen jälkeen. 

Usein yksinkertainen järjestelmä ei vaadi edes ohjelmointia. Seuraava DALI-standardissa laadittu 

hyöty on väylän johdotus. DALI-väylä voi kulkea yhdessä verkkojännitteisten johtimien kanssa ilman 

ohjaussignaalin häiriytymistä. DALI-standardissa esiintyviä käyttäjän kannalta olennaisia hyötyjä 

ovat valaistusjärjestelmän laajennettavuus sekä sen joustavuus. Mikäli DALI-järjestelmä on suunni-

teltu oikein, on väylässä laajentumisvaraa, joka on usein helppo toteuttaa ilman suurempia kaape-

lointi muutoksia. Tilan käyttökohteen muutoksen seurauksena, voidaan valaistus uudelleen ohjel-

moida ja näin vältytään valaistusjärjestelmän fyysisiltä muutoksilta. DALI pystyy toimimaan yhden 

valaisimen ja ohjauslaitteen järjestelmästä aina suurien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. 

 

4.2 DALI 2 

 

Ensimmäinen DALI-standardi kattaa ainoastaan valaisimien liitäntälaitteet. Valaistusjärjestelmässä 

myös oleellisena osana olevat ohjauslaitteet ovat olleet DALI-standardin ulkopuolella. Ohjauslaittei-

den standardisoimattomuus on monimutkaistanut valaistuksenohjauksen suunnittelua sekä sitonut 

käyttämään tietyn laitevalistavan ohjauskomponentteja valaistusjärjestelmissä. Uusi DALI-standardi 

(DALI 2) on edistysaskel parempaan DALI-laitteiden yhteensopivuuteen sekä yksityiskohtaiseen lait-



         

         17 (41) 

teiden testaukseen. DALI 2-sertiointiohjelma kattaa alkuvaiheessa IEC 62386 osat 101 ja 102. Nämä 

osat määrittelevät yleiset vaatimukset valaistusjärjestelmän ohjauslaitteille ja -osille. Seuraavaksi 

sertifiointiohjelma määrittää osassa 207 LED-moduulien ohjauslaitteiden vaatimukset ja osan 103 

Master-sovellusten ohjainten sertifioinnin. Uusimpana lisäyksenä sertifiointiohjelmassa on osa 209, 

joka kattaa värihallinnan ohjauslaitteet. (LED professional, 2017) 

 

DiiA:n jäsenyritykset voivat tarjota markkinoille DALI 2 sertifioituja laitteita. Tärkeimpiä uuden stan-

dardin sisältöjä ovat juuri ohjauslaitteiden standardisointi, laitteiden ennakkotestaus ja hyväksyntä. 

DALI 2-standardissa on tarkennettu kaikki väylästä virtaa ottavien laitteiden määritykset. Näiden 

päivitysten lisäksi uudessa standardissa on laajennettu laitteiden säätöaikaa sekä kasvatettu datapa-

ketin lähetysmahdollisuus 24-bittiseksi. Vuonna 2015 reitittimet ja sovittimet ovat saaneet sertifioin-

nin ja väylään on lisätty 64 lisäosoitetta. (HELVAR, Päivitetty DALI-standardi tuo helpon värien ja 

värilämpötilanhallinnan ja lisää energiansäästöjä, 2014) 

 

DALI tuotteiden yhteensopivuus on varmistettu uudessa DALI-standardissa. Laitevalmistajan tuote 

saa lisensiointiprosessin mukaisen DALI-logon. Yhdenmukaisen logon mukaan merkityt laitteet ovat 

läpäisseet DALI 2-testauksen ja testitulokset ovat hyväksytetty järjestön vaatimusten mukaisesti. 

DALI 2 hallinnoi myös valaisinteollisuuden järjestö DiiA. Järjestön ylläpitämästä lisensiointi palvelusta 

asiakas pystyy varmistamaan laitteen sopivuuden. (LED professional, 2017) 

 

Kuva 6. DALI-standardin kehitys ja logo (LED Professional 2017, muokattu) 

 

5 HELVAR 

 

Helvar on yritys, joka on erikoistunut älykkäisiin ja energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin. Yritys 

tarjoaa valaistuksen ohjauslaitteita ja valaisinkomponentteja, jotka tunnetaan maailmanlaajuisesti. 

Yrityksen tuotteet ovat laajalti DALI-protokollaan pohjautuvia ja Helvar on DALI-tekniikan edelläkävi-

jöitä. Yritys sai ensimmäisenä maailmassa sertifioitua laitteensa DALI 2 sertifiointiohjelmassa. 
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5.1 Valaisinkomponentit 

 

Tarkasteltaessa valaisinta, joka on DALI-protokollan mukaisesti ohjattava, koostuu valaisin tyypilli-

sesti useammasta komponentista. Valaisimen tyypillinen valonlähde on diodeihin perustuva LED-

tekniikka. Valaisimen runko-osan valmistaa valaisinvalmistaja. Valaisimen rungosta puhuttaessa tar-

koitetaan valaisimen fyysistä runkoa sekä valaisimen valonlähdettä. Valaisimen liittäminen DALI-

väylään toteutetaan liitäntälaitteella. Liitäntälaite on valaisinkohtainen erillinen komponentti, jolla va-

laisin liitetään sähköverkkoon sekä DALI-väylään. Liitäntälaitteella ohjataan valaisinta väylästä tule-

vien komentojen mukaan. 

 

5.1.1 Led- ja elektroniset liitäntälaitteet 

 

Liitäntälaite on komponentti, joka liittää valaisimen osaksi pienjänniteverkkoa. Valaisin sisältää lois-

tediodeja tai LED-moduuleja, jotka tarvitsevat toimintaansa liitäntälaitteen. Loistediodit ja osa LED-

moduuleista eivät sovellu käytettäväksi verkkojännitteellä. Liitäntälaitteella muutetaan verkkojännite 

käytettävälle komponentille sopivaksi. LED-valaisimet perustuvat diodilla toteutettuun valoteknologi-

aan, joka on tyypillisesti tasasähköllä (DC) toimiva. Valaistuksen suunnitteluvaiheessa on tärkeää ot-

taa huomioon LED-valaisimen käyttötavan lisäksi, myös LED-valaisimen tyyppi, sillä liitäntälaite vali-

taan sen mukaan. Pääsääntöisesti liitäntälaitteissa on lisäksi SELV-suojajännitepiiri. Tällä mahdollis-

tetaan, ettei valaisinta tarvitse suojata kosketukselta. (FAGERHULT, Liitäntälaite, 2019) 

 

Liitäntälaitteista on olemassa useita erilaisia variaatioita. Liitäntälaite tulee valita ohjaustavan ja oh-

jattavan valaisimen valaistustekniikan mukaan. Elektronisia liitäntälaitteita on DALI-säädettäviä, 1-10 

V-säädettäviä sekä ilman säätöä olevia vakio-ohjattavia liitäntälaitteita. Elektronisten liitäntälaittei-

den lisäksi markkinoilla on LED-liitäntälaitteita sekä magneettisia kuristimia. Magneettisia kuristimia 

käytetään loisteputkilampuille, suurpaine-elohopealampuille, -monimetallilampuille ja -

natriumlampuille. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

 

Kuva 7. Liitäntälaitteita (Fagerhult 2019, muokattu) 
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LED-liitäntälaitteissa valonsäätö voidaan toteuttaa kahdella erilaisella tekniikalla. (PWM) on lyhenne 

englanninkielen sanoista Pulse-Width Modulation, joka on myös taajuusmuuttajan toiminnassa esiin-

tyvä käsite. PWM:llä tapahtuva säätö perustuu LEDien vakiovirran leikkaukseen suurella taajuudella, 

jolla saadaan aikaiseksi valotason laskeminen. Yleisemmin käytetty valonsäätötekniikka on (AM) 

Amplitude Modulation, jossa valonsäätö perustuu LEDien syöttövirran pienentämiseen. 

(FAGERHULT, Liitäntälaite, 2019) 

  

5.1.2 LED-moduulit 

 

LED-moduulit ovat LEDeistä koostuvia kokonaisuuksia, joita esimerkiksi valaisinvalmistajat voivat 

käyttää valaisin tuotteissaan. Helvar tarjoaa tuotteissaan LED-moduuleita, jotka soveltuvat lineaari-

siin, neliön ja suorakaiteen muotoisiin valaisimiin. Liitäntälaitteita valmistavat yritykset valmistavat 

myös useasti LED-moduuleita, jolloin he pystyvät lupaamaan tuotteilleen yhteensopivuuden, älyk-

kään, miellyttävän ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Laitevalmistajilla on verkkosivuillaan erilai-

sia laskenta- ja vertailutyökaluja, joilla asiakas pystyy tarkastelemaan tuotteita ja niiden sopivuutta 

keskenään helposti. Esimerkiksi liitäntälaite ja LED-moduuleita valmistava yritys Helvar tarjoaa 

markkinoille LEDesing-laskenta työkalua. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

5.2 Helvar valonohjausjärjestelmät 

 

Valonohjausjärjestelmät koostuvat laitteista sekä komponenteista, joilla ohjataan tai säädetään va-

laistusta. Jokaisella laitetoimittajalla on oma tuoteperheensä, joilla he kilpailevat markkinoilla. Helvar 

tarjoaa markkinoille neljä eri tasoista valonohjausjärjestelmää. Järjestelmistä yksinkertaisimmat ovat 

easySwitch ja iDim. Nämä järjestelmät voidaan ottaa käyttöön ilman kehittyneempää ohjelmointia ja 

ne tarjoavat pienempien kohteiden valonohjaukseen sopivan kokonaisuuden. DIGIDIM on ohjelmoi-

tava DALI-valaistusjärjestelmä, joka sopii nykyaikaiselle valaistusratkaisulle erinomaiseksi pohjaksi. 

DIGIDIM mahdollistaa älykkäät aluekohtaiset ohjaukset, useita eri käyttöliittymä vaihtoehtoja sekä 

soveltuu huonekohtaisesta järjestelmästä aina suurempiin kokonaisuuksiin. Kaikista edistynein va-

laistuksen hallintajärjestelmä on Imagine. Suurten kohteiden energiatehokas valonohjausjärjestelmä 

mahdollistaa joustavan, helposti laajennettavan ja vapaasti suunniteltavan valaistusratkaisun. Ima-

gine on helposti integroitavissa yleisimpiin rakennuksen hallintajärjestelmiin. Uusimpana edistyksenä 

voidaan pitää DALI 2 tullutta värilämpötilan ohjausta, jonka Imagine tuotteet sisältävät. (HELVAR, 

Tuotteet, 2019) 

 

5.2.1 Ohjauspaneelit ja järjestelmäsensorit 

 

Ohjauspaneeleista käyttäjä voi helposti säädellä valaistusta manuaalisesti haluamallaan tavalla. Mo-

dulaarisista ohjauspaneeleista ohjaus toteutetaan painiketta tai himmennintä painamalla. Myös liu-

kuratkaisut ovat yksinkertaisessa valonhimmennyksessä paljon käytetty ratkaisu. Edistyneemmät 

kosketusnäytölliset käyttöliittymät ovat etenkin suuremmissa kohteissa usein käytetty kokonaisuus. 

Illustries kosketusnäytölliset paneelit mahdollistavat tilanneperusteiset- sekä värilämpötilan ohjauk-

set. Ohjauspaneeleiden visuaalisuuteen ja ulkoasuun panostamalla, saadaan ne yhteensopivaksi 

osaksi arkkitehtuurista kokonaisuutta. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 
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Kuva 8. Helvar Illustries ohjauspaneelit (HELVAR 2019, muokattu) 

 

Valaistusjärjestelmään liitettävillä sensoreilla saadaan valaistuksenohjauksesta vaivatonta sekä ener-

giatehokasta. Helvar tarjoaa automaattisia valonohjaus sensoreita kuten; PIR-liiketunnistimia, multi-

sensoreita sekä mikroaaltotunnistimia. Multisensori on PIR-tunnistimen ja valoanturin yhdistelmä. 

Sensoreista on saatavilla tyypiltään erilaisia käyttötarkoitusten mukaan. Eteenkin tilan korkeus, ym-

päröivä lämpötila ja suojausluokka asettavat sensoreille tiettyjä erityisvaatimuksia. Sensorit ovat 

Imagine ja DIGIDIM tuoteperheiden komponenttivalikoimissa. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

5.2.2 Sisäänmenoyksiköt 

 

Sisäänmenoyksiköillä mahdollistetaan muiden ulkoisten kytkimien, sensoreiden, ajastimien ja mui-

den kytkintietojen liittäminen osaksi valonohjausjärjestelmää. 440 sisäänmenoyksikössä on kahdek-

san potentiaalivapaata sisääntuloa sekä fyysisen toimintatilan valintakytkin. Kehittyneemmässä 942 

sisäänmenoyksikössä on lisäksi neljä analogista 0-10 V sisääntuloa. Minisisäänmenoyksiköt 441, 444 

ja 445 ovat suunniteltu kytkimien, sensoreiden, kellokytkinten ja muiden kolmannen osapuolen val-

mistamien komponenttien liittämiseen osaksi DALI-valaistujärjestelmää. Viimeinen Helvarin tarjoama 

sisääntuloyksikkö on AV-sovitin. Sovitin mahdollistaa DIGIDIM-järjestelmän ohjaamisen RS232-

sarjaliitynnän kautta. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

5.2.3 Säätimet ja releyksiköt 

 

Erilaisten kuormatyyppien säätely ja ohjaus pienjänniteverkossa on mahdollista toteuttaa erilaisilla 

säätimillä ja releillä. Tyypillisiä kuormia ovat; 230 V hehku- ja halogeenilamput, pienjännitehalogee-

nilamput ja jotkin elektroniset muuntajat. Helvar tarjoaa markkinoille yleisimpien kuormatyyppien 

säätöön yleis-, transistori- ja tyristorisäätimiä. Kuormituksen ohjaus perustuu vaiheohjaukseen, jossa 

toimintatilaa vaihtamalla voidaan ohjaus toteuttaa nousevasta tai laskevasta jänniteaallosta. Sääti-

men osoitinvalitsimesta on mahdollista valita haluttu ryhmittely. Näin säästytään ohjelmoinnilta ja 

laite on heti käyttövalmis. Haluttaessa hyödyntää säätimen lisätoimintoja, vaatii säädin ohjelmoinnin. 

Tämä mahdollistaa toiminnot kuten; min ja max -tasot, nousuajat, valaistustilanteet sekä valaistus-
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ryhmittelyn. Säätimiä on saatavana yksi, neljä ja kahdeksan kanavaisena, joiden kuormitusvirrat 

vaihtelevat 2,2 – 25 A välillä. Yleissäätimellä voidaan ohjata maksimissaan 1000 W kuormia ja se so-

veltuu parhaiten hehku- ja halogeenilamppujen ohjaukseen. Tyristorisäädin soveltuu samankaltais-

ten kuormien ohjaukseen, mutta vain 500 W asti. Transistorisäätimellä on mahdollista säätää kapa-

sitiivisia ja resistiivisiä kuormia. Transistorisäätimet sopivat esimerkiksi verkkojännitteellä himmen-

nettäville LED-kuormille. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

Kuva 9. Helvar 452 yleissäädin alle 1000 W kuormanohjaukselle (HELVAR 2019, muokattu) 

 

Suurempien kuormitustyyppien säätöön soveltuvat moduuliratkaisut. Säätötavasta riippuen moduulit 

soveltuvat resistiivisen-, kapasitiivisen- tai induktiivisenkuormituksen säätämiseen. Moduulit sisältä-

vät LED-näytön ja painikkeiston, joilla voidaan tehdä manuaalinen konfigurointi. Moduuleissa on DA-

LI, S-DIM ja DMX-liitäntärajapinnat, joilla mahdollistetaan monipuoliset ohjaukset. (HELVAR, 

Tuotteet, 2019) 

 

Releyksiköillä ohjataan pääsääntöisesti muita kiinteistön kuormituksia kuin valaistuskuormaa. Niillä 

voidaan mahdollistaa kärkitietojen siirtyminen rakennuksen ohjaus- ja hallintajärjestelmien välillä. 

Releyksikkö valikoimasta signaalireleyksikkö on tehty juuri liityntärajapintojen luomiseen, jonka toi-

minta perustuu puolijohdetekniikkaan. Helvar tarjoaa erityistä verhomoottorin ohjainta, joka on eri-

tyisesti suunniteltu verhojen ohjaukseen. 490 verhomoottoriohjaimessa on kaksi erillistä kanavaa, 

potentiaalivapaat koskettimet moottorin suunnanvaihdon toteutukseen, sisäänrakennettu ristiinluki-

tustoiminto sekä ohjelmoitava verhojen kulkeutumisaika. Releyksiköt 494 ja 498 mahdollistavat kyt-

kettävien kuormien liittämisen DIGIDIM-järjestelmään. Kuormituksia kuten; pistorasiat, magneetti-

venttiilit ja himmentämättömät valaisimet ovat mahdollisia ohjata kyseisillä releyksiköillä. Potentiaa-

livapaita releitä voidaan ohjelmoida ja ohjata manuaalisesti. Releyksikössä on 10 A maksimikuormi-

tus yhtä relettä kohti kuormituksen ollessa resistiivistä. Kapasitiivinen ja induktiivinen kuormitus 

alentaa releen maksimi kuormitusvirran 5-7 ampeeriin. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 
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5.2.4 Liitäntälaiteohjaimet 

 

”Helvar ohjausmoduulien avulla analogiset ja muut ei-DALI ohjattavat elektroniset liitäntälaitteet 

kytketään suoraan DIGIDIM-, DALI- ja Imagine-järjestelmiin (HELVAR, Tuotteet, 2019).” Liitäntälai-

teohjaimilla on mahdollista ohjata valaisimia, joiden ohjaukseen käytetään analogista 0-10 V tai 1-10 

V ohjausta. Myös S-DIM-, DMX-, DSI ja DALI-ohjaukset ovat liitäntälaiteohjaimilla mahdollisia. Hel-

varin tarjoama perusmalli 1-10 V ja DSI-ohjaukseen on 472-muunnin. Laitteella on mahdollista ohja-

ta 50 elektronista liitäntälaitetta ja ohjelmointi on helppo toteuttaa osoitinvalitsimella. (HELVAR, 

Tuotteet, 2019) 

 

Nelikanavainen 474 liitäntälaiteohjain on perusmallia monipuolisempi. Ulostulo vaihtoehtoina oh-

jaimessa voidaan käyttää analogisia-, DALI-, DSI- ja PWM-ohjauksia. Ulostulojen lisäksi liitäntälaite-

ohjaimessa on neljä itsenäistä tehorelettä. Yhden releen nimellisvirta on 16 A ja kanavan releet kes-

tävät lyhytkestoisia huippuvirtoja kuormituksien kytkennöissä. Jokaista relettä voidaan ohjelmoida 

erikseen. Kattavin liitäntälaiteohjain on kahdeksan kanavainen 478 DALI-ohjain. Ohjaimessa on kah-

deksan itsenäistä aliverkkoa, joissa ohjaus tapahtuu DALI-yleislähetyksellä. Kattavien toimintojen 

puolesta, ohjaimen aliverkoissa oleville valaisimmille ei tarvitse tehdä osoitteen määritystä eikä ryh-

mittelyä. Ohjaimen aliverkkoihin voidaan lisätä enintään 64 liitäntälaitetta. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

5.2.5 Reitittimet 

 

Reitittimillä DALI-valaistusjärjestelmä saadaan kätevästi integroitua osaksi rakennusautomaatiojär-

jestelmää. Reititin toimii valaistusjärjestelmän ja rakennusautomaation välisenä rajapintana. Helvarin 

reititin tuoteperhe sisältää kolme eri reititin vaihtoehtoa. Reitittimissä voidaan käyttää mallista riip-

puen Ethernet, DALI, DMX tai S-DIM verkkoja. Ethernet ja kiinteistön yleiskaapelointiverkon avulla 

reitittimiä voidaan yhdistää, jolloin valaistusjärjestelmän suuruus voi vaihdella 64-12800 laitteen vä-

lillä. Yhteen DALI-järjestelmään voidaan kytkeä yli sata reititintä esimerkiksi Ethernet-verkolla. 

(HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

Käytettäessä DALI-järjestelmässä reitittimiä, saadaan monipuolisin ja edistynein ratkaisu valaistuk-

senohjaukseen. Reitittimillä on mahdollista toteuttaa edistyneempää ohjelmointia, jolloin järjestel-

mästä saadaan älykäs ja energiatehokas. Läsnäolo- ja vakiovalo-ohjaukset ovat toimintoja, joilla 

saavutetaan esimerkiksi parhaiten energiansäästöominaisuuksia. Reitittimissä on sisäänrakennettu 

reaaliaikakello, jolloin aikaohjausten ja tyypillisten ehtokäskyjen toteuttaminen on mahdollista. Nor-

maalisti liitäntälaitteet ja ohjauslaitteet sisältävät 16 eri tilanneohjausta (scene blockia). Reitittimen 

aliverkossa tilanneohjausten lukumäärä 8-kertaistuu. (HELVAR, Tuotteet, 2019) 

 

Reititin toimii aliverkon komponenteille virtalähteenä. Jokaisessa kolmessa reititinmallissa on yleis-

mallinen virtalähde. Virtalähde on DALI-väylä kohtainen, joka on kooltaan 250 mA. Väylän jokainen 

liitäntälaite ja ohjauslaite ottaa toimintavirtansa väylästä. Eteenkin suunnitteluvaiheessa tulee ottaa 

huomioon aliverkon suurimpien kuormittavien ohjauslaitteiden määrä.  
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905 on reitittimistä perusmalli, jossa on käytettävissä yksi DALI-aliverkko. Aliverkkoon on mahdollis-

ta kytkeä 64 osoitteellista DALI-laitetta. Seuraavassa reititin mallissa 910 on kaksi DALI-aliverkkoa, 

joka mahdollistaa 128 osoitteellisen laitteen liittämisen verkkoon. Edistynein reititin on tällä hetkellä 

920, jossa kahden DALI-väylän lisäksi on mahdollista ohjata DMX- ja SDIM-laitteita. (Murtoniemi, 

2018) 

5.2.5.1 Reititin rakennusautomaatiossa 

Reitittimen DALI-aliverkkoa voidaan ohjata paikallisesti tai etänä rakennusautomaatiosta. Ajastetut 

toiminnot voidaan siirtää OPC-serverillä tai HelvarNET I/O käskyjen välityksellä. Rakennusautomaa-

tion valvonta-alakeskuksista voidaan antaa käskyjä DALI-valaistusjärjestelmälle. Tyypillisimpiä lähe-

tyskäskyjä rakennusautomaatiosta valaistusjärjestelmään ovat; tilannekutsut, valaistustaso, portaa-

tonsäätö sekä erilaiset turvavalaistuksen testaukset. Käskyjä voidaan antaa, niin laite kuin ryhmä ta-

soille. (Jackson, 2018, ss. 59-63) 

 

Tiedonkeruu DALI-järjestelmän sensoreista, painikkeista ja valaisimien liitäntälaitteista on mahdollis-

ta toteuttaa reitittimen aliverkosta. Valaistuksen anturitietoja voidaan hyödyntää rakennusautomaa-

tiossa esimerkiksi ilmanvaihdon ohjauksessa. Sensorin havaitessa liikettä, käynnistää rakennusauto-

maatio huonetilan ilmanvaihdon. Myös valaistuksesta kerättävää tietoa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi kunnossapidossa. Valaisimien lamppuviat ja vikaantuneet laitteet on helppo paikantaa ja laittei-

den käyttötunnit saadaan selville tulevista paluutiedoista. Paluutiedoista voidaan myös seurata lait-

teiden tai ryhmien energiankulutusta. Rakennusautomaation ja valaistusjärjestelmän molemminpuo-

linen kommunikointi tulee yleistymään tulevaisuudessa entisestään. (Jackson, 2018, ss. 59-64) 

 

5.3 Helvar designer 

 

Helvar tarjoaa DALI-järjestelmien ohjelmointiin kahta eritasoista ohjelmointisovellusta. Näistä edis-

tynein ja kehittyneeseen valaistuksen ohjelmointiin tarkoitettu sovellus on Helvar Designer. Desig-

ner-ohjelmointisovellus on tarkoitettu reitittimien ohjelmointiin. Tällä hetkellä Designer-sovelluksesta 

on käytettävissä versio 5. Edeltävä versio sovelluksesta oli 4, jota voidaan joutua käyttämään vielä 

joissakin kohteissa. Helvar Designer-ohjelmiston ohjelmointiin vaaditaan hyväksytysti suoritettu 

kurssi, jonka jälkeen henkilö on sertifioitu. Sertifioinnilla ja vaaditulla koulutuksella turvataan reititin-

järjestelmien oikeanlainen käyttöönotto ja ohjelmointi toteutukset. 

 

6 HARJOITUSJÄÄHALLI 

 

Vimpelin urheilukeskuksen ympäristössä sijaitseva harjoitusjäähalli on Kajaanin kaupungin uusimpia 

investointeja kuntalaisten liikunnan edistämiseen. Harjoitusjäähalli on uudisrakennuskohde, jonka 

pääasiallinen tavoite on tarjota mahdollisuudet jääkiekon harjoitteluun. Rakennuskohde koostui uu-

desta harjoitusjäähallista sekä vanhan jäähallin osittaisesta saneerauksesta. Työn tilaajana toimi Ka-

jaanin kaupungin tilakeskus.  
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6.1 Valaistusohjauksen valinnan tausta 

 

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin harjoitusjäähallin kaukalon valaistuksen ohjelmointi sekä käyt-

töönotto. Harjoitushallin valaistuksenohjaus oli alun perin määrä toteuttaa Philips Dynalite-

järjestelmällä. Harjoitushallin kaukalon valaistusta oltaisiin ohjattu Dynalite signaalihimmennin oh-

jaimella. Paikallis-Sähkö, kohteen sähköurakoitsijana, päätyi ehdottamaan tilaajalle vaihtoehtoista 

Helvarin tarjoamaa valaistuksenohjausjärjestelmää. Syynä tähän oli Philipsin Dynaliten sidonnaisuus 

laitevalmistajan omaan järjestelmään. Dynaliten käyttöönotto ja ohjelmointi vaatii aina Philipsin hen-

kilöstöä, jolloin tulevaisuuden muunneltavuus sekä mahdollisten vikojen selvittely olisi ongelmallista 

ja kustannuksiltaan kallista. Paikallis-Sähkön toimihenkilö Hannu Piipponen omaa Helvarin vaatiman 

sertifikaatin, jolloin ohjelmointi, käyttöönotto ja mahdollinen tulevaisuuden muunneltavuus jäähallin 

valaistuksessa onnistuisi helpommin. Molemmat ohjausjärjestelmät tukevat valaistuksenohjauksessa 

käytettyjä 1-10 V, DSI, ja DALI ohjausprotokollia. Tilaaja päätyi muuttamaan harjoitushallin valais-

tuksenohjauksen Helvarin tarjoamiin tuotteisiin. 

 

6.2 Valaistusjärjestelmän suunnittelu 

 

Harjoitusjäähallin sähkösuunnittelusta vastasi Sitowise Oy sähkösuunnittelutoimisto. Sähkösuunnitte-

lun kannalta valaistuksen onnistunut suunnittelu vaatii ammattitaitoa ja useasti tilan mallinnusta 

esimerkiksi Dialuxilla. Mikäli sähkösuunnittelijalla ei ole aikaisempaa vertailupohjaa tai kokemuspe-

räistä tietoa samanlaisista hankkeesta, on mielekästä mallintaa tila ja kokeilla erilaisten valaisimien 

toimivuutta tilan valaistuksessa. Dialux on valaistuksen mallinnukseen hyödyllinen työkalu, jonka 

käytöllä voidaan valaistuksesta saada onnistunut lopputulos.  

 

Harjoitushallin valaistuksen toiminnallisuuden lähtökohtana oli energiatehokas valaistus yhdistettynä 

helppokäyttöisellä valaistuksenohjaus ratkaisulla. Hallin valaistustilanteita hallitaan pääsääntöisesti 

toimiston painikkeistolla. Painikkeistolla voidaan valita eri tilanneohjauksia, joita tilaaja halusi viisi 

kappaletta. Valaistusta ohjattiin liiketunnistimilla, jos painikkeistosta ei olla valittu mitään tilanneoh-

jausta tai viimeistään klo 24, jos jokin viidestä tilanneohjauksesta on sattumoisin jäänyt päälle. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty tilaajan haluamat valaistustilanteet. 

 

 

Taulukko 3. Toimistotilan käyttäjäpaneelin painikkeiden toiminnot 

 

PAINIKE 1 Ottelu J3 500 lx: Kaukalo, vaihto- ja rangaistusaitoiden valaistus 100 %

PAINIKE 2 Ennen ottelua J3 500 lx: Kaukalo, vaihto- ja rangaistusaitioiden valaistus 70 %

PAINIKE 3 Jäänhoitokone kentällä: Kaukalo, vaihto- ja rangaistusaitioiden valaistus 50 %

PAINIKE 4 Harjoittelu J4 250 lx: Kaukalo, vaihto- ja rangaistusaitoiden valaistus 63 %

PAINIKE 5 -

PAINIKE 6 Huolto 100 lx: Kaukalo, vaihto- ja rangaistusaitioiden valaistus 25 % 

PAINIKE 7 -

PAINIKE OFF Valaistus OFF: Kaukalo, vaihto- ja rangaistusaitioiden valaistus 0 % Katsomo 0%

KÄYTTÄJÄPANEELI HELVAR DIGIDIM 136W
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Hallin valaistuksen suunnittelussa on täytynyt ottaa huomioon hallin korkeus. Harjoitusjäähallin kau-

kalon valaistuksen vaatimuksena tilaajalla oli 500 luxin valaistusvoimakkuus pelitilanteessa noin yh-

den metrin korkeudelta jäästä. Valaisimen etäisyys halutusta valotasosta vaikuttaa merkittävästi ha-

lutun valaistuksenvoimakkuuden toteutumiseen. Kaavan mukaan valaistuksen intensiteettiin vaikut-

taa valaistusvoimakkuuden ja etäisyyden neliön tulo. Tässä tapauksessa valaisimen intensiteettiä ei 

muuteta, jolloin valaistusvoimakkuus on riippuvainen etäisyyden neliöstä. Esimerkiksi valaisin tuottaa 

100 luksia metrin etäisyydellä olevalle pinnalle. Jos etäisyys kasvatetaan kahteen metriin, on pinnalla 

valaistusvoimakkuus enää 25 luksia.  

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑣𝑜𝑖 𝑎𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 ∗ 𝐸𝑡ä𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠  

 

Toinen merkittävä asia on valon heijastuminen pintamateriaaleista. Kaukalon valaisimien tuottama 

valo heijastuu jään pinnasta, joka vaikuttaa oleellisesti valaistusvoimakkuuteen. Heijastuminen voi 

aiheuttaa käyttäjille kiusahäikäisyä, jos valaisimen valokeila on liian intensiivinen. 

 

6.3 DALI-järjestelmän suunnittelu 

 

Käytettäessä DALI-protokollan valaistuksenohjausjärjestelmää, tulee huomioida eräitä seikkoja. 

Etenkin DALI-järjestelmän suunnittelussa ja mitoituksessa tulee kiinnittää huomiota väylälaitteiden 

toimintavirtaan sekä osoitteiden määrään. Ohjauslaitteet, kuten läsnäolotunnistimet ja painikkeistot 

kuormittavat väylää huomattavasti enemmän kuin liitäntälaitteet. Väylän mitoitukseen on olemassa 

liitäntälaitevalmistajilla valmiita mitoitustyökaluja, joilla on helppo tarkastella väylän mitoitusta. Har-

joitushallin 910 reitittimessä on kaksi DALI-väylää, joihin pyrimme jakamaan väylälaitteet tasaisesti. 

Myös reitittimen sijoittelu ja DALI-väylän pituus tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Kokemuk-

sien mukaan reitittimen sijoitus keskuksessa kontaktorien tai releiden liialliseen läheisyyteen saattaa 

vaikuttaa reitittimen toimintaan. Väylän maksimipituutta tulee tarkastella liiallisen jännitteenale-

neman välttämiseksi. Väylien pituudeksi tässä kohteessa arvioitiin noin 75 metriä.  
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Kuva 10. Harjoitushallin yleiskuva yläparvelta 

 

Ensimmäisessä DALI-väylässä on neljän ensimmäisen valaisinripustuskiskorampin valaisimet sekä 

kaksi liiketunnistinta. Väylän virrankulutukseksi saatiin 138 mA ja osoitteita väylälle tuli 61 kappalet-

ta. Seuraavalle DALI-väylälle asennettiin kolmen rampin valaisimet, yksi liiketunnistin ja toimiston 

painikkeisto. Toisen väylän virrankulutukseksi saatiin 74 ma ja osoitteita 47 kappaletta. Väylien mi-

toituksissa käytettiin Helvarin laskentataulukkoja. Laskentataulukoilla voidaan selvittää valonohjaus-

laitteiden osoitteiden ja virrankulutuksen arvoja. Taulukko on esitetty tarkemmin tämän opinnäyte-

työn liitteessä 1.  

 

6.4 Valaistuksen toteutus 

 

Kaukalon yläpuolella on kaikkiaan 7 valaisinripustuskiskoramppia, joihin valaisimet asennettiin. Kaik-

kiaan kaukaloa valaisee 59 valaisinta. Reunimmaiset valaisinrampit ovat position 14 valaisimia, joilla 

valaistiin rangaistus- ja vaihtoaitiot. Viidessä keskimmäisessä valaistusrampissa on yhteensä 45 kap-

paletta position 1 valaisimia. Kaukalon valaistus toteutettiin seuraavasti. Valaisinripustuskiskojen al-

kupäässä on riviliitinkotelot, joihin kaapeloitiin valaistusryhmien syötöt MMJ 5x2,5 S sekä DALI-

väylät 1 ja 2 MMJ 3x2,5S kaapeleilla. Riviliitinkoteloilta jaettiin valaistuskuorma tasaisesti vaiheiden 

välillä. Tämän jälkeen valaisimien syöttö ja DALI-väylä voitiin kaapeloida valaisimille samassa kaape-

lissa. Suunnitteluratkaisu on esitetty Kuva 11 sekä liitteessä 2. 
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Kuva 11. Suunnitteluratkaisu valaistuksen kaapeloinnista (Sitowise 2019, muokattu) 

 

Kaukalon poistumisvalaistus toteutettiin erillisellä UPS-järjestelmällä. Kahdelle riviliitinkotelolle tuotiin 

myös jakokeskukselta JK-UPS 1.1 sähkönsyötöt. Kaukalon valaisimista kahdeksan on UPS-

varmennettuja. Tämä ei varsinaisesti vaikuttanut valaistuksen ohjelmointiin. 

 

6.4.1 Kaukalon valaisimet ja ohjauskomponentit 

 

Kaukalon valaistuksessa käytettiin Philipsin GRN250S/840 PSD MB DALI-valaisimia. Valaisimessa on 

16 LED-valonlähdettä, jotka antavat jopa 25 000 lumenin valon määrän. 840 tarkoittaa valaisimen 

valonlähteen väriä, joka on tässä tapauksessa neutraali valkoinen. MB tarkoittaa valaisimen optiikan 

tyyppiä, joka on muodoltaan keskileveä keila. IP65 suojausluokitus mahdollistaa valaisimen käytön 

hallin kaukalon valaistuksessa. Valaisin on valmistettu vaativiin ympäristöihin sillä sen käyttölämpöti-

lan olosuhteet voivat vaihdella -30 – 45 asteen välillä. Valaisimen liitäntälaitteessa on kaksi yksikköä, 

jotka tarvitsevat molemmat yhden DALI-osoitteen. Käytännössä valaisimen LED-moduuli on jaettu 

kahteen osaan ja molempia pystyy ohjaamaan omalla yksiköllään.  
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Kuva 12. Philips GRN250S/840 valaisin (Philips 2019, muokattu) 

 

Kaukalon toisella pidemmällä reunalla on rangaistusaitiot ja toisella reunalla vaihtoaitiot. Näiden tilo-

jen valaistuksessa käytettiin Philips LED64S/840 PSD WB DALI-valaisimia. Valaisin on 1600 mm pitkä 

ja suojausluokaltaan IP66. Valaisimen valovirran voimakkuus on 6515 lumenia. Käytettävyydeltään 

valaisin soveltuu käyttökohteeseensa hyvin. Näitä valaisimia asennettiin kaikkiaan 14 kappaletta. Va-

laisimen liitäntälaite on samaa PSD tuoteperhettä, mutta tarvitsee vain yhden DALI-osoitteen. 

 

Kuva 13. Philips LED640S840 (Philips 2019, muokattu) 

 

Kohteessa käytettiin Helvarin tarjoamia DALI-komponentteja. Harjoitushallin pääkeskukseen sijoitet-

tiin 910 reititin, jonka aliverkkoihin kaukalon valaistuksen liitäntälaitteet ja ohjauslaitteet asennettiin. 

Kaukalon valaistuksen ohjauslaitteina käytettiin kolmea liiketunnistinta ja toimistossa sijaitsevaa pai-

nikkeistoa. 317M liiketunnistin kuuluu Helvarin Digidim tuoteperheeseen. Liiketunnistin hallitsee va-

laistusta läsnä- ja poissaolotunnistuksen avulla. Tunnistimen käyttökohteina ovat korkeat tilat. Tun-

nistin on rakennettu kestämään säiden ääriolosuhteita. Liiketunnistin on helppo asentaa DALI-

väylään ja ohjelmoinnin voi suorittaa Designer tai Digidim Toolbox-ohjelmilla. Liiketunnistimen asen-

nuksessa valaisinripustuskiskoon, käytettiin erillistä pinta-asennuskoteloa. Helvarin SBB-P pinta-

asennuskoteloon on mahdollista asentaa 311, 313, 317 ja 319 sensoreita. Asennuskotelo täyttää 

IP65 suojausluokituksen. 
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Kuva 14. Helvar 317M liiketunnistin (sähkönumerot.fi 2019, muokattu) 

 

Harjoitushallin yläkerran toimistotilaan asennettiin DALI-painikkeisto johtokanavaan. Painikkeisto 

koostuu kahdeksasta painikkeesta, joilla voidaan toteuttaa valaistusjärjestelmän perusohjaus. Pai-

nikkeistossa on LED-indikointi sekä IR-vastaanotin. Käytettävässä painikkeistossa on seitsemän ti-

lanneohjausta ja Off näppäin. Harjoitushallin valaistuksen ohjaus toteutettiin edellä mainituilla kom-

ponenteilla ja niiden ohjelmoinnilla suoritimme onnistuneen kokonaisuuden. 

 

 

Kuva 15. Helvar Digidim 136W painikkeisto (sähkönumerot.fi 2019, muokattu) 

 

6.5 DALI valaistuksen käyttöönotto ja ohjelmointi 

 

Kaukalon valaisinasennusten valmistuttua, aloimme ohjelmoimaan valaistusjärjestelmää. Helvarin 

koulutusmateriaalissa on esitetty reititinjärjestelmien oikeaoppinen käyttöönotto. DALI-

valaistusohjausjärjestelmän käyttöönotto ja ohjelmointi aloitettiin yhdistämällä tietokone reitittimen 

Ethernet porttiin. Käytimme yhdistyksessä 10 metrin Ethernet kaapelia, jonka avulla saimme tieto-

koneen keskeiselle paikalle ohjelmoinnin helpottamiseksi. Tässä vaiheessa valaistusryhmät olivat 

jännitteettömiä. Kytkimme reitittimeen jännitteen ja määritimme reitittimille perusasetukset. Perus-

asetuksiin kuuluvat reitittimen- ja työryhmän nimeäminen sekä IP- ja Subnet Mask-osoitteiden mää-

ritys. Hyvän tavan mukaan reitittimen nimeäminen toteutetaan sen keskuksen mukaan, jossa se fyy-
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sisesti sijaitsee. Tällöin useiden reitittimien verkossa laitteiden paikannus on helpompaa. Reitittimes-

sä käytetään aina oletus IP-asetuksia. Helvar reititinjärjestelmien käyttöönotto ohjeessa ohjeistetaan 

käyttämään IP-osoitteina 10.254.X.X ja Subnet Mask 255.0.0.0, kun Gateway ei ole käytössä. Alla 

olevassa Kuva 16 on esitetty reitittimen asetusvälilehti Designer-ohjelmistosta. Perusasetusten jäl-

keen päivitimme reitittimen uusimpaan versioon ennen varsinaisen ohjelmoinnin aloittamista. 

 

 

Kuva 16. Harjoitushallin reitittimen asetusvälilehti 

 

Ohjelmointi suoritetaan online-tilassa. Ennen siirtymistä ohjelmointivalmiuteen täytyy reititin synkro-

noida. Synkronointi välilehdestä valitaan haluttu reititin ja ruksilla valitaan reitittimen synkronointi 

tietokoneen kellonaikaan. Tämän jälkeen Designer-ohjelmiston päävälilehdeltä voidaan havaita työ-

ryhmä, jonka alla on ohjelmoinnissa käytettävä tietokone ja reititin. Reititin on esitetty keskustun-

nuksen mukaisella nimellä PK työryhmässä. Reitittimen alaosioissa on esitetty molemmat DALI-

aliverkot, luodut ryhmät, ehdot, reititysmerkinnät/ohjaukset ja aikaohjelmat. Näiden alaosioiden si-

sältö on ohjelmoinnissa toteutetun työn lopullinen lopputulos. Valaistusjärjestelmä tulee toimimaan 

ohjelmoinnilla laadittujen toimien mukaisesti. 
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Kuva 17. Designer päävälilehti 

 

Ohjelmointi aloitettiin identifioimalla ja nimeämällä valaisimet. Reititin hakee jatkuvasti väylältä 

mahdollisia uusia DALI-laitteita ja määrittää niille lyhytosoitteet. Identifioinnin helpottamiseksi 

ylösajoimme kaukalon valaistuksen vaiheittain ryhmäkohtaisesti. Tällöin väylälle lisääntyy vain jän-

nitteisen ryhmän valaisimet ja nimeäminen on helpompaa. Kun liitäntälaite saatetaan verkkojännit-

teiseksi, tunnistaa reititin liitäntälaitteen ja määrittää sille lyhytosoitteen. Valaisimen liitäntälaite ha-

vaitaan ohjelmiston väylä alaosiossa lisääntyneenä laitteena. Valaisinten liitäntälaitteiden osoitteet 

ovat ylösajon jälkeen epäjärjestyksessä. Ennen ohjelmointia olimme määrittäneet liitäntälaitteiden 

osoitteet pohjakuvaan, joiden mukaan muutimme osoitteet.  

 

Kaukalon valaisemisessa käytetyille valaisimille annettiin nimet sekä osoitteet. Hyvien ohjelmointita-

pojen mukaan valaisimet ovat helposti luettavassa osoitteellisessa järjestyksessä. Valaisimien liitän-

tälaitteet lähdettiin osoitteellistamaan hallin vasemmasta yläreunasta eteenpäin. Normaali ja UPS-

valot ovat Philips GRN250S/840 valaisimia. Näistä valaisimista kahdeksan on UPS-laitteiston sähkön-

syötön alaisuudessa. Valaisimien nimeäminen suoritettiin osoitteiden määritysten jälkeen. Toinen 

hyvien ohjelmointitapojen mukainen toimenpide on osoitteellistaa DALI-väylän laitteet siten, että lii-

täntälaitteet alkavat osoitteesta 1 ja ohjauslaitteet osoitteesta 63 kohti osoitetta 1. Tällöin liitäntä- ja 

ohjauslaitteet ovat selkeästi omissa lohkoissa väylän osoitteissa. Tämän toimenpiteen reititin suorit-

taa automaattisesti käyttöönoton aikana. 
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Kuva 18. Valaistuksen nimeäminen ja osoitteiden muutos 

 

Ryhmittely on toimenpide, jossa valaisimet ja ohjauslaitteet ryhmitellään yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Ryhmittelyn tavoitteena on yhdistää laitteet, joiden samanaikainen toiminta on luonnollisesti miele-

kästä. Ryhmässä on tyypillisesti tietyn tilan valaisimien liitäntälaitteet sekä niitä ohjaavat ohjauslait-

teet. Ryhmän nimeämisessä noudatetaan usein tilan numerointia. Tällöin ryhmittelystä saadaan sel-

keä sekä johdonmukainen. Käytettäessä ryhmittelyä on tilojen valaistuksenohjauksessa mahdollista 

käyttää ryhmäohjauskäskyjä. Harjoitusjäähallin kaukalon valaistukseen luotiin yksi ryhmä. Pohdim-

me ohjelmointivaiheessa useamman ryhmän tarvetta, mutta päätimme, ettei se olisi tarpeellista. 

Tällöin kaukalon kaikki valaisimet linkitettiin samaan ryhmään, jolloin kaukalon kaikki valaisimet oh-

jautuvat samantapaisesti. 
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Kuva 19. Designer-ohjelmiston ryhmät-valikko 

 

Valaisinten ja ohjauslaitteiden ryhmittelyn jälkeen suoritimme edellä mainitun Taulukko 3 mukaiset 

valaistustaso vaatimukset. Ennen ohjelmointia tilaaja ja kohteen loppukäyttäjät olivat laatineet lis-

tan, haluamistaan tilanneohjauksista sekä tilanteiden valaistustasoista. ”Scene Table” on taulukko, 

jossa esitetään valaisimien valaistustasot prosentteina tilanneohjauksesta riippuen. Esimerkiksi käyt-

täjä haluaa valaistukseen pelitilan, jolloin hän painaa painiketta 1. Tällöin valaisimien Scene 1.1 kut-

sutaan ja haluttu valotaso kytkeytyy valaisimiin. 

 

Kaikkien valaisimien maksimi asetettiin 90 %. Tällöin valaisimet ovat pelitilanteessa, jonka vaatimuk-

sena oli valaistuksen 500 lx voimakkuus. Syynä valaisimien maksimin 90 % asetukselle oli se, että 

saavutimme halutun valaistusvoimakkuuden jo kyseisillä prosenteilla. Valaisimen valaistustehon 

maksimiarvon pudotuksella saavutettiin energiansäästöjä sekä pidennetään valaisimien käyttöikää. 

Ennen valaistustasojen muokkaamista Scene Table:ssa selvitimme valaisimien minimiraja-arvot. Tä-

mä raja-arvo tarkoittaa sitä prosentuaalista arvoa, johon valaisimen voi himmentää. Vaihto- ja ran-

gaistusaitioiden valaisimille raja-arvo asetettiin 5 % ja kaukalon valaisimille 1 %. Tällöin vältytään ti-

lanteelta, ettei valaisimia ohjata liian alhaiselle valotasolle, jolloin olisi mahdollista joidenkin valaisin-

ten hallitsematon sammuminen.  

 

Alla olevassa Kuva 21 on esitetty valaisimien prosentuaaliset valaistustasot kulloisellakin Scene:llä. 

Prosenttien muokkauksella asettelimme valaisimien valaistustasot tilaajan vaatimusten mukaan. Pai-

nikkeet 5 ja 7 eivät tulleet tässä kohteessa käyttöön. Muutimme näiden painikkeiden Scene tilanteet 

Scene:ksi 1.9. Prosenttitaulukossa merkki (*) tarkoittaa, ettei kyseinen Scene ole käytössä. OFF-

painike on painikkeiston viimeinen painike. Valojen sammutuksessa kutsutaan Scene:ä 1.15. Asette-

limme valojen sammutuksen 10 sekunnin mittaiseksi, jolloin valojen vahingollinen sammutus ehdi-

tään havaita ennen täyttä pimeyttä. 
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Kuva 20. Painikkeiston Scene muutokset 

 

 

Kuva 21. Valaisimien ”Scene Table” (tilannetaulukko) 

 

Ryhmittelyn jälkeen loimme kesä- ja talviaika ehdot valaistusjärjestelmälle. Nämä aikaohjaukset ovat 

suotavia DALI-järjestelmässä, jossa on reititin, sillä ajan muuttuessa käyttäytyvät muut mahdolliset 

aikaan sidonnaiset ohjaukset virheellisesti. Kesä- ja talviaika ehdot lähdettiin toteuttamaan valitse-

malla ylävalikosta ”Conditions”. Kuva 22 mukaiset ehdot lisääntyvät ”Scheduler”-alavälilehden alai-

suuteen. Alla olevan kuvan mukaiset ehdot pitävät reitittimen sisäisen kellon kesä- ja talviajan vaih-

doksen seurauksesta ajan tasalla. 
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Kuva 22. Kesä- ja talviaika ehdot 

 

Tässä vaiheessa ohjelmointia lisättiin liiketunnistimet ryhmään. Liiketunnistimien haluttiin ohjaavan 

valaistusta silloin kun toimiston painikkeistosta ei ole valittu mitään tilannetta. Liiketunnistimien oh-

jaus perustuu liikkeen havaitsemiseen valvottavalla alueella. Liiketunnistimien ohjelmointi suoritettiin 

”Routing Entries”-välilehden alla olevasta Presence Detection toiminnolla. Toiminto nimettiin ”Hallin 

liiketunnistimet”-nimellä ja sen jälkeen lisättiin ryhmä, jossa liiketunnistimet sijaitsevat. Tässä ta-

pauksessa kaikki kolme liiketunnistinta toimii saman toiminnon mukaisesti. Seuraavaksi lisättiin Rou-

ting Entry Action/Scene Number-kohtaan Scene, jota kutsutaan, kun liiketunnistimet havaitsevat lii-

kettä. Valitsimme Scene:n 1.4, jolloin liiketunnistimet kutsuvat 63 % valaistuvoimakkuutta.  

 

Timeouts-valikosta säädettiin liiketunnistimen toiminta-aikoja. ”On Time” on aika, jonka liiketunnistin 

pitää valaisimia päällä viimeisimmästä liikkeestä. ”Transition Time” tarkoittaa aikaa, jonka liiketun-

nistin pitää valaistusta päällä On Time ajan jälkeen. Tällöin valaistus siirtyy aina Scene:en 1.14. Tä-

mä toiminto on tarkoitettu energiansäästöön. ”Exit delay” on liiketunnistimen viiveaika, jolloin se ei 

reagoi liikkeeseen OFF-painikkeen painalluksen jälkeen. Viimeiseksi valitaan ruksit pois painikkeiden 

1, 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdilta. Tällöin näiden painikkeiden painallus estää liiketunnistimien toiminnan ja 

valaistus jää näppäimistöstä valittuun tilaan. Liiketunnistimien toiminta testattiin lopuksi testitilassa, 

jossa voitiin todeta kätevästi niiden toimivuus. 

 

Ohjelmoinnin viimeinen toimenpide oli valojen sammutus aikaohjelmalla. Tällä toimenpiteellä sam-

mutetaan valaistus automaattisesti klo 00:00:00, jos valaistus on jäänyt sattumoisin päälle. ”Scedu-

ler”-alavalikkoon lisättiin Sceduled Scene Recall, joka nimettiin valojen sammutukseksi yöllä. Toimin-

non laukaisee aika 00:00:00 jokaisena päivänä, jolloin valaistukseen kutsutaan Scene:ä 1.13.  
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Kuva 23. Liiketunnistimien ohjelmointi ja asetukset 

 

7 YHTEENVETO 

 

Tämän päivän valaistus ja sen ohjausjärjestelmät kehittyvät ja tulevat kehittymään entisestään tule-

vaisuudessa. Valaistusjärjestelmiin lisääntyvä äly tarjoaa markkinoille täysin uusia mahdollisuuksia. 

Valaistus, erinäiset ohjausjärjestelmät ja integraatiot rakennusautomaatioon kehittyvät ja tarjoavat 

haastavan työelämän näiden aiheiden parissa työskenteleville alan ammattilaisille. Voidaan sanoa, 

että valaistus on yksi sähköalan nopeimmin kehittyviä osa-alueita. Odotan mielenkiinnolla mihin 

suuntaan kehitys jatkuu ja millä aikavälillä kotitalousasiakkaat alkavat hyödyntää valaistuksen älyk-

kyyttä suuremmalla volyymilla. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda havainnollistava esitys DALI-valaistuksen ohjauksesta. Kirjoitta-

essani tätä opinnäytetyötä pidin mielessäni jatkuvasti ajatusta, kuinka saisin lukijalle tuotettua ha-

vainnollistavan ja opettavaisen lopputuloksen. Kirjallinen toteutus oli tiedonhaultaan työllistävä ja ai-

kaa vievä. Aiheeseen liittyvää luettavaa oli tarjolla paljon, joista asioiden referointi kuitenkin onnistui 
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mielestäni onnistuneesti. Henkilö, joka on kiinnostunut DALI-valaistuksenohjausjärjestelmästä, saa 

mielestäni kattavan peruskäsityksen aiheesta tästä opinnäytetyöstä. 

 

Opinnäytetyön käytännön osuus oli mielenkiintoinen. Kohteen harjoitusjäähallin kaukalon valaistuk-

sen ohjelmointi oli suhteellisen helppo ja ohjelmaltaan yksinkertainen, mutta yksilöllinen. Erikoisen 

kohteesta teki viileä ympäristön lämpötila sekä kaukalon jään heijastuksen vaikutus valaistukseen. 

Tässä vaiheessa valaistuksen ja sen ohjelmoinnin toimivuudesta käytännössä ei ole tullut tilaajalta 

palautetta. Harjoitushalli otetaan käyttöön varsinaisesti syksyllä 2019, jolloin saadaan lopullinen mie-

lipide valaistuksen käytettävyydestä. 
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