
  

Dansk El-Forbund og Niko-Servodan A/S  

inviterer til temamøde torsdag d. 23. januar kl. 17 

omkring DALI og Niko Home Control  

 

I løbet af det spændende arrangement vil du komme igennem følgende punkter:  

 

Hvad er forskellen på DALI og DALI2?  

Her vil du få viden omkring det grundlæggende om DALI og forskellen på DALI og DALI2. 

Hvordan programmerer du DALI2 sensorer?  

Her vil du får viden omkring opsætning og programmering af DALI2 sensorer. Der vil blive lave live demonstrationer.  

Hvad er Tunable white? 

Her vil du får viden omkring Colour Control, hvilket vil sige styring af skift af farve af belysningen af DALI type 8 armaturer 

- kold/varm hvid (Kelvin change, Turnable white, Dynamisk belysning). 

Hvad kan du med Niko Home Control smart home løsningerne?  

Her vil du få viden om de grundlæggende muligheder med smarte elinstallationer med Niko Home Control. 

Hvordan kommer du i gang? 

Her vil du få viden om opsætning og programmering af Niko Home Control. Der vil blive lavet live demonstrationer, med 

eksempler på scenarier og avancerede funktioner.  

Hvad er vigtigst, når du arbejder med Niko Home Control?  

Her vil du få viden om idriftsættelse og indkøring, forberedelse, struktur og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, 

at sikre projektet bliver en succes. 

Hvor er ”vi” på vej hen?   

Her vil du få viden om Niko-Servodan A/S tanker om fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.  

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?  

Her vil du få viden omkring, hvilke muligheder du som Elektriker eller lærling har for af uddannelse indenfor DALI2 senso-

rer og Niko Home Control intelligente elinstallationer. 

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret et lettere måltid, hvorfor tilmelding er nødvendig 

via dette link senest d. 17. januar kl. 12. 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement. 

 

Dansk El-Forbund Nordsjælland 

Ndr. jernbanevej 16A 

3400 Hillerød             

https://def.dk/dali-og-niko-home-control

