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AUTHENTIC DALI SOLUTIONS 
FOR EMERGENCY LIGHTING PRODUCTS BY Beş A

“Acil Durum Aydınlatma Ürünlerinde Beş A’ nın Özgün DALI Çözümleri”

As stated in the Articles 72,73 and 84 of the “Turkey’ 
s Regulation on Fire Protection”, building managers are 
responsible for periodic testing, maintenance and inspection in 
buildings where Emergency Lighting products are mandatory. 
It is vital that the function and duration tests of the Emergency 
Exit/Lighting Luminaires and Emergency Lighting Units 
are applied on EN 50172 standart. These controls are very 
difficult and costly to implement without automation. At this 
point, emergency lighting products adapted to automation 
systems supporting the DALI protocol step in and ensure that 
these maintenance procedures are carried out periodically 
and easily in accordance with the regulation. Bes A has been 
delivering products that are completely self-designed, based 
on DALI protocol since 2017.

DALI refers to “Digital Addressable Lighting Interface” 
and is a protocol defined in the technical standard 
IEC 62386 for smart and easy handling of lighting 
equipment.
Many different products are monitored and controlled by 
DALI protocol, such as LED drivers, emergency lighting units, 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik“ in 72,73 
ve 84. maddelerinde belirtildiği gibi Acil Durum Aydınlatma 
ürünlerinin bulunması zorunlu olan binalarda periyodik test, 
bakım ve denetim işlerinden bina yöneticileri sorumludur. 
Acil Durum Yönlendirme ve Aydınlatma armatür ve kitlerinin 
fonksiyon ve süre testlerinin TS EN 50172 standardına 
göre yapılması hayati önem taşımaktadır. Otomasyon 
içermeyen sistemlerde bu kontrollerin yapılması oldukça zor 
ve masraflıdır. Bu noktada DALI protokolünü destekleyen 
otomasyon sistemlerine adapte olmuş acil aydınlatma ürünleri 
devreye girerek bu bakımların yönetmeliğe uygun olarak 
periyodik ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Beş 
A 2017 yılından itibaren pazara DALI protokolü ile çalışan 
tamamen kendi tasarımı olan ürünler sunmaktadır.

DALI “Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü” 
anlamına gelmektedir ve aydınlatma ekipmanlarını akıllı 
ve kolay bir şekilde yönetebilmek için IEC 62386 teknik 
standardında tanımlanmış bir protokoldür. 
DALI protokolü ile birlikte LED sürücüler, acil aydınlatma kitleri, 
acil aydınlatma armatürleri ve acil yönlendirme armatürleri 
gibi birçok farklı ürünün izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır. 
Kolay kullanılabilir, sağlam ve esnek çözüm oluşturulabilir 
olması sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen bir 
sistemdir. Aydınlatma kontrol cihazları arasındaki dijital iletişim 
için bir protokol tanımlanmıştır. Bu sistemde aydınlatma 
ürünleri routerlar üzerinden adreslenmekte, farklı gruplara 
ayrılarak farklı senaryoda yönetilebilmektedir. 

DALI uyumlu yönlendirme armatürlerinin, LED sürücülerin 
ve acil aydınlatma kitlerinin aşağıda yer alan uluslararası 
standartları sağlaması gereklidir. 

http://www.bes-a.com/
http://www.bes-a.com/iletisim
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emergency lighting luminaires and emergency exit luminaires. 
This system is being preferred by many users because it is 
easy to use, robust and creates flexible solutions  

A protocol is defined for digital communication between 
lighting control devices. In this system, lighting products 
are addressed via routers and can be managed in different 
scenarios by dividing them into different groups. 
LED drivers and emergency lighting units which are  
compatible with DALI must meet the following international 
standards. 

Emergency Exit Luminaires, Emergency Lighting Units: IEC 
62386-102 and IEC 62386-202
LED Drivers: IEC 62386-102 and IEC 62386-207

The following details can be controlled from DALI 
software :

• Each product in the system is displayed with a different 
symbol (such as LED Emergency Unit, LED Driver, 
Emergency Exit Luminaire)
• Each product has a unique address (code) in the system 
defined by the router and the location of the product can 
also be defined by the user (eg. 3rd floor corridor).
• The location of the units can be identified by requesting. 
Upon this request  emergency  lighting units produce an 
intermittent sound with the help of the buzzer as the LED 
drivers are flashing.
• Products can be grouped and managed at the same time 
with a single control device. 
• Possible load errors and battery faults on the system 
can be detected immediately.
• The total running time of the devices can be monitored.

DALI in Emergency Lighting Systems

DALI emergency standard allows testing and reporting of 
function and duration tests of emergency luminaries as well 
as the feedback of many valuable information.

Acil Yönlendirme Armatürleri, Acil Aydınlatma Kitleri: IEC 
62386-102 ve IEC 62386-202
LED Sürücüler: IEC 62386-102 ve IEC 62386-207

DALI yönetim ekranından aşağıdaki detaylar izlenebilir;
• Sistemdeki her ürün, tipine göre ayrı bir sembolle 
gösterilmektedir. (LED Kit, LED Sürücü, Acil Yönlendirme 
gibi)
• Sisteme eklenen her ürüne router tarafından ayrı bir 
adres (kod) verilmekte olup ürünün bulunduğu konum 
bilgisi kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.(örn: 3.Kat 
koridoru)
• Konum belirleme için sorgulama (Identify) 
yapılabilmektedir. Sorgulama yapıldığında LED sürücüler 
ışığı yakıp söndürürken, acil kitler buzzer ile kesintili bir ses 
çıkarmaktadır.
• Ürünler gruplanabilmekte ve tanımlanan tek bir kontrol 
aygıtı ile aynı anda yönetilebilmektedir.  (Sürücüler için 
aynı anda DIM, acil aydınlatma kitleri için periyodik süre 
testleri gibi) 
• Ürünlerdeki olası yük hatası, batarya hatası gibi 
problemler sistemden anında tespit edilebilmektedir.
• Cihazların toplam çalışma süreleri takip edilebilmektedir.

Acil Durum Aydınlatma Sistemlerinde DALI
DALI acil durum standardı, acil durum armatürlerinin iki 
önemli testinin yapılmasına, raporlanmasına ve birçok önemli 
bilginin geri beslemesine olanak tanır.
Kontrol sistemi üzerinden ya da acil durum cihazının kendi 
içindeki bir takvim aracılığıyla fonksiyon ve süre testleri 
başlatılabilir. Bu testler ile cihazın, bataryanın ve lambanın 
mevcut durumu periyodik olarak denetlenir. Süre testi ayrıca 

http://www.klsplast.com
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Function and duration tests can be started over the control 
system or scheduled on a calendar in the emergency device 
itself. The current status of the device, the battery and the 
lamp are checked periodically during these tests. The duration 
test also gives feedback on whether the product is working 
during the declaration period.

Normal DALI lighting and emergency DALI lighting systems 
can share the same cabling if they are functioning on the same 
system. It reduces the cost in terms of cabling, installation, 

integration and the maintenance. Monitoring both emergency 
lighting and normal lighting simultaneously can deliver a 
secure lighting solution.
Bes A and DALI 

In our R&D laboratory authentic circuit has been designed 
for DALI compatible drivers, emergency lighting units and 
emergency exit luminaries by the embedded software. Our 
new DALI products are being developed based on the new 
technologies.  

 Bes A is a member of DALI-AG (renamed as DiiA) organization. 
We test our products in our R&D laboratory for DALI 
standards through ProbitLab - DALI Tester device.

As a member As a member of the organization, Bes A applies 
the DALI Logo to its products that pass all tests successfully.  

ürünün beyan süresi boyunca 
çalışıp çalışamadığı konusunda 
geri bildirim verir.

Acil durum aydınlatma 
sistemlerinde DALI 
kullanılmasının bir diğer yararı 
ise normal DALI cihazlarıyla 
birlikte kullanıldığında 

kablolamayı azaltıyor olmasıdır. Dahası, iki bağımsız kontrol 
sisteminin (acil durum ve normal) tek bir kontrol sistemine 
entegrasyonu, kurulum ve bakım maliyetlerini düşürür ve acil 
aydınlatma ve normal aydınlatmayı bir adımda izleyebilme 
özelliği, daha güvenli bir aydınlatma çözümüne yol açabilir.

Beş A ve DALI 
Bünyemizdeki Ar-Ge laboratuvarında DALI uyumlu LED 
sürücü, acil aydınlatma kiti ve acil yönlendirme armatürleri 
için gömülü yazılımları ile özgün devre tasarımı yapılmıştır. Seri 
üretimini tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ürün ailesi yeni 
teknolojiler kullanılarak daha da genişletilmektedir.

Beş A, DALI standartlarını belirleyen ve yöneten DALI-AG 
(yeni adı ile DiiA) organizasyonunun bir üyesi olup, tasarladığı 
ürünlerinin DALI uyumluluğunu kendi Ar-Ge Laboratuvarında 
yer alan ProbitLab - DALI Tester cihazı ile garanti altına 
almaktadır. 
Beş A üye kuruluş olarak tüm testlerden başarıyla geçen 
ürünlerine DALI Logosunu uygulamaktadır.   

http://www.bccelektronik.com

