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A Zhaga konzorcium nemrég a DiiA-val közösen 

megalkotta az egységes „Zhaga-DALI 4 intra-luminaire 

DALI”, azaz a ZD4i tanúsítványt, amely ötvözi a Zhaga 

18-as könyv 2. verziójának kültéri csatlakozásokra 

vonatkozó specifikációit a DiiA D4i lámpán belüli DALI 

specifikációival.  

 

Ez a tanúsítványrendszer lefedi az összes lényeges 

tulajdonságot, beleértve a mechanikai illesztést, a 

digitális kommunikációt, az adatközlést és a 

tápellátással kapcsolatos szükségleteket egy 

lámpatesten belül, biztosítva a lámpatestek (driverek) 

és perifériák (pl. kapcsolódási csomópontok) plug-

and-play átjárhatóságát. 

 

A Zhaga foglalatokkal ellátott berendezések éveken át 

korlátozták az ügyfeleket az adott gyártó által kezelt  

technológiai rendszereknek megfelelő driverek 

használatára. A Schréder főleg emiatt vonakodott a 

technológia támogatásától. 

 

Összefoglaló 
 

Nemrég bejelentésre került, hogy a Zhaga 

konzorcium a DiiA-val közösen kidolgozott 

egy egységes Zhaga-D4i elnevezésű 

tanúsítványrendszert, ami jelentős hatást 

gyakorol majd az okos világítási 

megoldásokra és az azokon túlmutató 

smart city alkalmazásokra egyaránt. A 

Schréder-Hyperionnál azon dolgozunk, 

hogy segítsük ügyfeleinket a megfelelő 

technológiák megválasztásában az általuk 

megálmodott smart city projektek 

megvalósítása érdekében. Jelen 

dokumentum célja bemutatni a Zhaga-D4i 

és ANSI szabványok előnyeit és hátrányait 

a smart city világítás kontextusában. 
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A Zhaga konzorcium nemrég a DiiA-val közösen megalkotta az egységes „Zhaga-DALI 4 intra-luminaire DALI”, 

azaz a Zhaga-D4i tanúsítványt, amely ötvözi a Zhaga 18-as könyv 2. verziójának kültéri csatlakozásokra 

vonatkozó specifikációit a DiiA D4i lámpán belüli DALI specifikációival. Ez a tanúsítványrendszer lefedi az 

összes kritikus tulajdonságot, beleértve a mechanikai illesztést, a digitális kommunikációt, az adatközlést és 

a tápellátással kapcsolatos szükségleteket egy lámpán belül, biztosítva a lámpák (driverek) és perifériák (pl. 

kapcsolódási csomópontok) plug-and-play átjárhatóságát. 

 
 

A Zhaga foglalatokkal ellátott berendezések éveken át korlátozták az ügyfeleket az adott gyártó által kezelt 

ökoszisztémának megfelelő driverek használatára. Ma már a nemrég megjelent Zhaga 18-as könyv 2. kiadása 

és az ahhoz tartozó tanúsítványrendszer lehetőséget teremt egy nyílt szabvány létrehozására. Most már 

Zhaga-D4i csomópont  
(érzékelő és/vagy vezeték nélküli 

kommunikációs csomópont) 
 

Lámpatesten belüli  
DALI bus 

D4i vezérlő Második 
csomópont 

Zhaga-D4i 
lámpatest (kültéri) 

Zhaga csatlakozó 
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más drivergyártók is beszállhatnak a versenybe D4i tanúsítvánnyal rendelkező eszközeikkel, amelyek 

képesek működni ebben a nyílt technológiai rendszerben.  

A Zhaga konzorcium alapító tagjaként a Schréder is részt vett a Zhaga-D4i tanúsítványrendszer 

létrehozásában, és támogatja a csoport kezdeményezését, amely egy szabványos, átjárható technológiai 

rendszer létrehozására irányul. Ezért a Schréder mostantól Zhaga-D4i tanúsítvánnyal rendelkező 

világítóberendezéseket is kínál.  

Ez az egyik első lépés az úton, amely az ipart a helyes irányba vezeti, és ezen haladva fontos tudni, hogyan 

válasszunk a Zhaga-D4i tanúsítvánnyal rendelkező termékek és a NEMA ANSI C136.41 szabványnak megfelelő 

termékek közül. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. Fontos megérteni a választás következményeit, 

különösen a smart city megoldásokra törekvő ügyfelek számára. Az alábbi tulajdonságok figyelembevétele 

segíthet jobban megérteni mindkét architektúrát: 

 

 
NEMA ANSI C136.41 

 
 

• Architektúra: A NEMA foglalat a driver előtt veszi fel a hálózati áramot. Ezért, egy tipikus NEMA alapú 

vezérlő biztosítja a túlfeszültség-védelmet, a driver főkapcsolóját, tápellátást, fogyasztásmérőt, 

lámpavezérlőt (1-10V vagy DALI) és csatlakozási lehetőséget szinte korlátlan teljesítménnyel. Ez a 

korlátlan teljesítmény teszi alkalmassá a vezérlőt arra, hogy más smart city alkalmazások 

csomópontjaként működjön, mivel a nagy sávszélességű csatlakozó chipek és a smart city szenzorok 

 
HÁLÓZATI 

ÁRAMELLÁTÁS 
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is egyszerre táplálhatók. Ezáltal a NEMA jól illeszkedhet a jövőben megvalósuló smart city 

alkalmazásokba. 

 

• Kiforrottság: A NEMA foglalat már régóta a piacon van, ezért elterjedt a gyártók körében. Úgy látjuk, 

hogy a nagy projektek megvalósításához leginkább a NEMA megoldást választották, ezért ma jelentős 

számban vannak jelen NEMA foglalatot alkalmazó vezérlési megoldások a piacon. 

 

• Rugalmasság: A NEMA foglalat két csatlakozási pontot tartalmaz dimmeléshez (1-10V vagy DALI), 

miközben egyéb protokollok is használhatóak az ANSI C136.41 alapján. A 7 pin-es NEMA foglalatok két 

további pint is tartalmaznak, melyek opcionálisan használhatók. Ez a rugalmas architektúra teret hagy 

a kreativitásnak és számos különböző smart city felhasználási módnak.  

 

• Elektromos teljesítmény és biztonság: A NEMA foglalat közvetlenül kapja a hálózati áramot, ezért a 

NEMA foglalatba illeszkedő csomópontok közvetlenül a hálózatról táplálhatók. Emiatt a megfelelő 

elektromos biztonsági előírásokat kell alkalmazni a foglalat használatakor és a vezérlő csomópontok 

telepítésekor. 

 

• Mechanikai tulajdonságok: A NEMA foglalat mérete nagy, ezért bizonyos esetekben, amikor az 

esztétika is fontos szempont, problémás lehet a használata. Ez a tulajdonsága a közvetlen hálózati 

csatlakozáshoz szükséges biztonsági előírásokból fakad. 
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ZHAGA DALI 4 INTRA-LUMINAIRE DALI 
 

 
 

• Architektúra: Egy Zhaga-D4i tanúsítvánnyal ellátott lámpában a tápellátás a driveren keresztül érkezik 

és táplálja a vezérlőt. Ezért, egy tipikus D4i driver tartalmaz túlfeszültség-védelmet, diagnosztikát, 

fogyasztásmérőt és egy külső 24V-os tápforrást a vezérlők számára. Egy tipikus Zhaga-D4i-alapú 

vezérlőegység biztosítja a lámpatest vezérlését, valamint a csatlakoztathatóságot az adott 

teljesítménykorlátozáson belül. 

 
Ez alapjaiban változtatta meg a smart világítási megoldások architektúráját, és van néhány 

következménye: 

o Minden lámpára szerelt vezérlőeszköznek alkalmazkodnia kell a Zhaga-D4i technikai rendszer 

korlátaihoz a vezetékes kommunikációs protokollok (DALI alapú) és a teljesítmény tekintetében. Ez 

korlátozhatja a világítástól eltérő smart city alkalmazásokat és a megoldás jövőbiztos voltát is a 

gyorsan változó technológiai környezetben.  

o A Zhaga-D4i tanúsítvánnyal ellátott berendezés olyan drivereket tartalmaz, amelyek olyan 

funkciókat kínálnak, amik korábban a vezérlő csomópontban voltak, mint például fogyasztásmérés. 

Ez egyszerűsítette a vezérlőeszközt, csökkentve ezzel a vezérlőrendszer költségeit. Az új 

architektúra kapcsán azoknak az ügyfeleknek, akik később kívánnak vezérlési megoldásokat 

csatlakoztatni a rendszerhez, meg kell határozniuk az elvárt mérési pontosságot. Általában a 

vezérlőrendszert a mérési képességei miatt vásárolják meg, bizonyos mértékű pontosság garanciája 

mellett. Ha ezt a funkciót a driverbe költöztetjük, fennáll annak a kockázata, hogy az emberek 

megfeledkeznek a mérési pontosságról, amikor a lámpát vásárolják. 

 

 
HÁLÓZATI 

ÁRAMELLÁTÁS 
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• Kiforrottság: Habár a Zhaga foglalat már néhány éve elérhető, a specifikáció, amely leírja, hogyan kell 

azt használni a valóban nyitott és átjárható „plug-and-play” ökoszisztémák kialakításához, csak nemrég 

jelent meg. Ugyanez a helyzet a tanúsítványrendszerrel, amely biztosítja a helyes implementációt gyártói 

oldalon. Ebből következik, hogy ma még igen korlátozott a piacon elérhető Zhaga-D4i tanúsítvánnyal 

rendelkező lámpák és vezérlőeszközök száma. Ez természetesen idővel változhat. 

 

• Átjárhatóság: Az új D4i specifikációk úgy jöttek létre, hogy a DALI2 protokoll legjobb funkcióit 

alkalmazták egy lámpán belüli környezetre. A tanúsítványrendszer bevezetésével garantált lesz 

átjárhatóság a driverek, lámpák és vezérlési megoldások terén. Ezzel bizonyos korlátok is járnak, 

amelyek a DALI-ból fakadnak, ami egy viszonylag lassú digitális protokoll, amit elsősorban 

világításvezérlésre terveztek. Például, ha egy légszennyezésmérő adatokat gyűjtene, amelyeket aztán 

elküldene a felhőbe, az kihívást jelenthet, mert a D4i adatmodell jelenleg nem ismeri ezt az adattípust.  

 

• Teljesítménykorlát: A Zhaga 18-as könyve alapján csak a lámpára szerelt vezérlőeszközök 

kombinálhatók Zhaga-D4i lámpával. A specifikációk alapján a vezérlőeszközök 2W és 1W átlagos 

fogyasztásra vannak korlátozva (felső és alsó rögzítésű foglalatok). Emiatt a választható technológiák 

(érzékelés, csatlakozások stb.) száma is korlátozott, mivel néhány közülük csak nagyobb teljesítményen 

tud működni. Bizonyos smart city alkalmazási területeken ez problémát jelent, például ahol nagyobb 

sávszélességre van szükség felhő alapú megoldásokhoz, például egy parkoló esetében, ahol 

fényképeket kell a felhőbe küldeni elemzés céljából. 

 

• Biztonság: Mivel a Zhaga foglalat csak egy alacsony feszültségű 24V-os tápcsatlakozást tartalmaz, 

alacsonyabb biztonsági kockázattal jár a foglalat használata és a vezérlő csomópontok telepítése.  

 

• Mechanikai tulajdonságok: A Zhaga foglalat mérete kisebb, ezért jobban megfelel ott, ahol az esztétika 

lényeges szempont. A Zhaga-D4i felépítése azt is lehetővé teszi, hogy egy lámpára két foglalat kerüljön, 

így lehetséges például egy jelenlét-érzékelő és egy vezérlőcsomópont kombinálása. Ennek megvan az 

az előnye is például, hogy szabványosítja a jelenlét-érzékelők kommunikációját a D4i protokollal. 
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Ezek az elemek azért kerülnek bemutatásra, hogy felhívjuk a figyelmet mindkét intelligens világításvezérlési 

megoldás esetleges hiányosságaira és előnyeire egy olyan szemszögből, ahonnan látszanak a jövőben 

megvalósítható lehetőségek a világításon alapuló smart city alkalmazások területén. Olyan vállalatként, 

amely szilárdan hiszi, hogy a világítás központi szerephez jut a jövőben a smart city rendszerekben, 

fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink helyes döntést hozzanak rövid- és hosszútávú céljaik megvalósítása 

érdekében. A Schréder támogatja az új Zhaga-D4i és NEMA foglalaton alapuló rendszereket is, mivel immár 

mindkét rendszer nyílt. Szabadtéren nyíltságra, rugalmasságra és modularitásra lesz szükség ahhoz, hogy 

megfeleljünk a különféle smart city alkalmazásoknak, amelyek a jövőben túlmutatnak majd a Zhaga-D4i és 

ANSI szabványokon. 

 

 

 

 


