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VOORWAARDEN

Onze prijs is inclusief:

• Hardware voor aansturing DALI armaturen

• Server en switches t.b.v. programmering en intelligentie

• Commisioning en configuratie op locatie

•  Maken 1e STF-file. Bij wijzigingen of aanpassingen zal 

dit tegen meerprijs opnieuw gedaan worden.

• Reiskosten

Onze prijs is standaard exclusief

• Kosten Cloud diensten / API per jaar

•  Deze aanbieding is exclusief een tablet. Indien vanuit de 

klant de wens bestaat dat de verlichting aangestuurd 

moet kunnen worden met een tablet, dan zullen wij 

de user app installeren op de tablet. Hiervoor hebben 

wij toegang tot uw Wi-Fi nodig. In dat geval dient er 

rekening gehouden te worden met de aanschaf van 

access points, welke door de installateur geïnstalleerd 

dienen te worden.

•  Access points (tenzij anders aangeboden en 

gespecificeerd)

•  Eventuele koppelingen naar andere installaties. 

Mochten er koppelingen nodig zijn dan zal dit besproken 

moeten worden, zodat wij een aanbieding hiervoor 

kunnen doen.

Overige voorwaarden

•  Server dient gemonteerd te kunnen worden in een door 

derden geleverde en geplaatste serverkast.

•  Switches dienen geplaatst te kunnen worden in door 

derden geplaatste patchkast(en)

•  Wij kunnen de pictogrammen van de noodverlichting 

laten schakelen met de inbraakbeveiliging. Hiervoor is 

een contact nodig vanuit de IBC naar elke centrale NV 

kast. Houd contact maak of verbreek.

•  Er dient een overleg te komen voor het netwerk tussen 

de opdrachtgever en TRILUX voor LiveLink Premium. 

Dit om ervoor te zorgen dat alles duidelijk wordt 

wat er nodig is voor het netwerk. Ook de indeling en 

benamingen van patch- en serverkasten moet bekend 

zijn voordat de server en switches geplaatst gaan 

worden.

•  Wij moeten uiterlijk 4 weken voor start inbedrijfstelling 

de goedgekeurde tekeningen van de verlichting 

ontvangen hebben, voor het maken van het bestand 

in de server. Op deze tekeningen moet het volgende 

aangegeven zijn:

 • Ruimtenamen 

 •  Alle verlichting inclusief wijzigingen (latere 

wijzigingen wordt meerwerk).

 • Indeling armatuurgroepen

 • Dali nummering Gateway/volgnummer

 • Adressen eventuele centrale noodverlichting

 •  Omschrijving schakelen verlichting (uitlooptijden 

sensoren, blokken etc…)

De volgende onderdelen dienen door de installateur in 

de verdeelkasten gemonteerd, bedraad en aangesloten 

te worden:

• Gateways

• Switches

• Voedingen gateways en switches

 •  Let op dat de bedrading in de verdeelkasten voor de 

DALI-bekabeling tussen gateway en klemmen 2,5 

mm2 moet zijn.

 •  Er zal ook een sensor op het dak gemonteerd 

moeten gaan worden voor de daglichtregeling van 

de buitenverlichting.

Bekabeling DALI moet voldoen aan:

Vaste bekabeling minimaal 2 x 1,5 mm2.

• Maximaal, inclusief lengte lichtlijnen, 300 meter.

• Maximaal, inclusief lengte verplaatsbare bekabeling, 

300 meter.

De inbedrijfstelling omvat:

•  Controleren of netwerk goed is en gateways zichtbaar 

zijn.

•  Adresseren commisioneren van armaturen, sensoren en 

PB4’s.

• Groeperen verlichting, sensoren en PB4’s.

• Maken van scenes.

• Testen LiveLink Premium samen met de installateur.

•  Voorafgaand aan de inbedrijfstelling zal TRILUX 

samen met de installateur de DALI-lijnen volgens 

tekening testen en controleren op werking en/of 

fouten. Eventuele fouten dienen hersteld en weer 

gecontroleerd te worden door de installateur, voordat de 

inbedrijfstelling gaat plaats vinden.

•  Internetverbinding voor inloggen en uitlezen van 

verlichting is niet meegenomen in deze aanbieding. 

Hiervoor zal een VPN verbinding gemaakt moeten 

worden. Gegevens zullen besproken moeten worden, 

ICT gerelateerd, tussen TRILUX/de installateur en de 

eindklant. Ook voor het interne netwerk gaan wij er 

vanuit dat wij toegang hebben tot het Wifi-netwerk 

van de eindklant. Hiervoor is ook een eigen VLAN 

noodzakelijk.



TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg 

naar een energieefficiënte en toekomstgerichte 

verlichtingsoplossing op maat. 

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX 

de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze 

claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën 

en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten 

te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de 

klantenbehoeften en het toepassingsgebied.
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