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 DALI דאלי מבוססתחכמה ת לבקרת תאורה אלחוטי מערכת

  ביצועים גבוהים בעלתתאורה אלחוטית בקרת 

באינטרנט של הדברים או  משולבת (DALIדאלי ) למנורות מסוגחכמה לבקרת תאורה  מערכתמסמך זה מתאר 

IoTבקצרה , מערכת המכונה E2D . בל ידי תוספת מרכיע חכמהתאורה ה התקנות של גשדרלמערכת זו נועדה 

 .VEmesh מסוג ביותר תומתקדמתקשורת  רשתותב , תוך שימושתהאלחוטיהבקרה 

 מההותא E2Dמערכת יחיד,  IoTרשתות לכל שרת  250 ועד ,כזת לכל ר דאלי םוחיישנינורות  16,000עם עד 

 .חווית משתמש נוחה במיוחד מבני תעשיה ומשרדים תוך מתן ,, מגרשי חניהיםהרחוב, כבישתאורת לבמיוחד 

החזר מהיר על ההשקעה והוצאות , נמוכהעלות  יוצא דופן של ביצועים גבוהים עםמציעה שילוב  E2D מערכת

 .םמתקינילהן למשתמשים והן  - תחזוקה מופחתות

והן  IEC62386, זכתה להכרה בינלאומית הן לפרוטוקול של דאלי TMVEmesh , המכונהוטחהאלטכנולוגיה ה

ביצועים ייחודיים  VEmesh לטכנולוגיית בוהים משולבים בעלות נמוכה.ליישומים נוספים, בהם דרושים ביצועים ג

 .ומהירות התגובה רדיוכיסוי האמינות התקשורת, רמת ב

של צד , או להוסיף מרכז ניהול כזה VEhubאת המערכת עם מרכז ניהול, המכונה  שיכולים לרכו E2Dלקוחות 

 .ניהול פתוח בפרוטוקולשלישי לבחירתם, הודות לשימוש החברה 

 תכונות עיקריות ויתרונות

  הפריסה של הרכזות והצמתים תצורותגמישות יוצאת דופן ב כוללפתרון 

  רשתכל וחיישנים לגופי תאורה  16,000עד , ואפשריות הרחבהמגוון רחב ,

  למערכת רשתות 250ועד  תאורה לכל עמודמנורות  4עד 

  עם כלים מבוססי אנדרואיד ומידיתפריסה ותחזוקה הפשוטה 

  ממסוררות רמות של עש עם,  לרשת מרביטווח הגבוה 

 ת תמיד פעילה ללא יוצא מן הכללרשה, גמישות תפעולית גבוהה ביותר 

  במגוון תדרים , עם החוסן הגבוהה ביותר על ידי שימוש נופלותרשתות שאינן

 .מדויקים ותזמנום

 ברשתות מקומיות והצפנה ברמה גבוהה  תדר דילוגי עם  אבטחה גבוהה

 בחיבור לרכזת

  רכזות, מספר מינימלי של מנורותאנטנות פנימיות ב חסכונית ביותרמערכת 

 .והליך התקנה קצר
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