
 
  

Zhaga-D4i 
opracowanie 
 
 
Stanowisko firmy Schréder w sprawie standardu Zhaga-D4i – 
wybierz swoją architekturę! 
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Konsorcjum Zhaga połączyło niedawno siły z 

organizacją DiiA, aby opracować jeden uniwersalny 

program certyfikacji Zhaga-D4i. Łączy on specyfikacje 

łączności urządzeń zewnętrznych Zhaga Book 18 

wersja 2 ze specyfikacjami DiiA dotyczącymi 

uniwersalnej magistrali DALI dla opraw 

oświetleniowych (intra-luminaire DALI).   

 

Ten program certyfikacji obejmuje wszystkie 

najważniejsze elementy, takie jak dopasowanie 

mechaniczne, komunikacja cyfrowa, raportowanie 

danych i zapotrzebowanie na energię elektryczną w 

jednej oprawie oświetleniowej. Zapewnia zgodność 

operacyjną opraw (sterowników) i urządzeń 

peryferyjnych, np. węzłów łączności, opartą na trybie 

„podłącz i pracuj” (ang. plug-and-play). 

 

Przez wiele lat użytkownicy opraw oświetleniowych z 

gniazdami Zhaga mogli używać wyłącznie sterowników 

zgodnych z firmowym ekosystemem wskazanym i 

zarządzanym przez jednego producenta. Był to główny 

powód, dla którego Schréder nie chciał wspierać tej 

technologii. 

 

Streszczenie 
 

Jak niedawno poinformowano, 

konsorcjum Zhaga wspólnie z organizacją 

DiiA opracowało uniwersalny program 

certyfikacji Zhaga-D4i. Będzie on mieć 

duży wpływ na inteligentne systemy 

oświetlenia oraz architekturę 

inteligentnych miast przyszłości, która 

obejmuje nie tylko oświetlenie. Firma 

Schréder-Hyperion pragnie pomóc 

klientom firmy Schréder w wyborze 

właściwych technologii dla inteligentnych 

miast, które chcą oni budować w 

przyszłości. Celem tej publikacji jest 

omówienie zalet i ograniczeń zarówno 

standardu Zhaga-D4i, jak i specyfikacji 

ANSI w kontekście inteligentnego 

oświetlenia dla inteligentnych miast.  
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Konsorcjum Zhaga połączyło niedawno siły z organizacją DiiA, aby opracować jeden uniwersalny program 

certyfikacji Zhaga-D4i. Łączy on specyfikacje łączności urządzeń zewnętrznych Zhaga Book 18 wersja 2 ze 

specyfikacjami DiiA dotyczącymi uniwersalnej magistrali DALI dla opraw oświetleniowych (intra-luminaire 

DALI). Program ten obejmuje wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak dopasowanie mechaniczne, 

komunikacja cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na energię elektryczną w jednej oprawie 

oświetleniowej. Zapewnia zgodność operacyjną opraw (sterowników) i urządzeń peryferyjnych, np. węzłów 

łączności. 

 
 

Przez wiele lat użytkownicy opraw oświetleniowych z gniazdami Zhaga mogli używać wyłącznie sterowników 

zgodnych z firmowym ekosystemem wskazanym i zarządzanym przez jednego producenta. Dziś się to 

zmienia. Wprowadzony niedawno dojrzały standard Zhaga Book 18 wersja 2 oraz powiązany z nim program 

certyfikacji wyznaczają ścieżkę do otwartego standardu. Inni producenci sterowników mogą teraz włączyć 

się do gry, oferując sprzęt z certyfikatem D4i, który współdziała z innymi rozwiązaniami w takim otwartym 

ekosystemie.  
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Jako członek założyciel konsorcjum Zhaga Schréder brał udział w tworzeniu programu certyfikacji Zhaga-

D4i oraz w inicjatywie tej grupy na rzecz standaryzacji zgodnego operacyjnie ekosystemu, a teraz wspiera 

ten program i inicjatywę. W związku z tym od tej pory będzie oferować oprawy oświetleniowe z certyfikatem 

Zhaga-D4i.  

Dla branży oznacza to pierwszy krok we właściwym kierunku. W przyszłości ważna będzie umiejętność 

dokonania wyboru między produktami z certyfikatem Zhaga-D4i a tymi, które są zgodne z normą NEMA 

ANSI C136.41. Oba standardy mają swoje zalety i ograniczenia. Warto więc przeanalizować potencjalne skutki 

wyboru każdego z nich, co dotyczy w szczególności klientów zainteresowanych inteligentnymi miastami. 

Aby lepiej poznać obie architektury, należy uwzględnić ich następujące atrybuty i elementy: 

 
NEMA ANSI C136.41 

 

 

 
 

 

 

• Architektura: Gniazdo NEMA pobiera prąd elektryczny z sieci powyżej sterownika. Dlatego typowy 

kontroler oparty na standardzie NEMA zapewnia ochronę przeciwprzepięciową, wyłącznik napięcia 

sieciowego sterownika, zasilanie, pomiar zużycia energii, sterowanie oprawą oświetleniową (1-10 V lub 

DALI), a także łączność wyposażoną w system zasilania o praktycznie nieograniczonych możliwościach. 

Zasilanie może objąć zarówno układy scalone obsługujące łączność o dużej przepustowości, jak i 

czujniki inteligentnego miasta. W rezultacie kontroler może sprawić, że oprawa oświetleniowa stanie się 

węzłem łączności dla innych aplikacji inteligentnego miasta (nie tylko czujników obecności). Dzięki temu 

architektura NEMA jest dobrze dostosowana do aplikacji inteligentnego miasta.naire. 

 

Zasilacz LED LEDs 
ZASILANIE 
SIECIOWE 
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• Dojrzałość: Gniazdo Nema jest od dawna dostępne na rynku. Korzysta z niego wielu producentów 

sterowników, opraw oświetleniowych i systemów sterowania. W większości dużych projektów 

wybierany jest standard NEMA. Ponadto można dziś nabyć wiele rozwiązań kontrolnych z gniazdem 

NEMA. 

 

• Elastyczność: Gniazdo NEMA obejmuje dwa odrębne kontakty służące do ściemniania, oparte na 

standardzie 1-10 v lub DALI, a zgodnie z normą ANSI C136.41 dozwolone są również inne protokoły. 

Ponadto w siedmiopinowym gnieździe NEMA dostępne są dwa dodatkowe piny do zastosowań 

opcjonalnych. Ta elastyczna architektura zachęca do kreatywności. Można ją wykorzystać w różny 

sposób w inteligentnym mieście.  

 

• Energia elektryczna i bezpieczeństwo: Gniazdo NEMA pobiera prąd bezpośrednio z sieci. Dlatego 

węzły zaprojektowane z myślą o gnieździe NEMA również są zasilane bezpośrednio z sieci. Podczas 

używania tego gniazda i instalowania węzłów kontrolnych należy więc pamiętać o zasadach 

bezpieczeństwa elektrycznego.  

 

• Atrybuty mechaniczne: Gniazdo NEMA jest duże i może być uważane za nieestetyczne, zwłaszcza w 

niektórych zastosowaniach dekoracyjnych. Wynika to ze standardów bezpieczeństwa elektrycznego 

dotyczących podłączenia przewodów.   
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ZHAGA-D4i 
 

 
 

 

 

 

• Architektura: W oprawie oświetleniowej z certyfikatem Zhaga-D4i prąd pobierany z sieci płynie przez 

zasilacz i zasila kontroler. Dlatego typowy zasilacz D4i zapewnia ochronę przeciwprzepięciową, 

diagnostykę, pomiar zużycia energii oraz zasilacz pomocniczy 24 V. Typowe urządzenie kontrolne oparte 

na standardzie Zhaga-D4i umożliwia kontrolę oprawy oświetleniowej oraz łączność bez przekraczania 

określonego poboru mocy. Spowodowało to zasadniczą zmianę w architekturze inteligentnych 

rozwiązań oświetleniowych, a ponadto przyniosło kilka innych skutków: 

o Urządzenie kontrolne każdej zainstalowanej oprawy oświetleniowej musi uwzględniać ograniczenia 

ekosystemu Zhaga-D4i dotyczące protokołów komunikacji przewodowej (opartych na standardzie 

DALI) oraz zasilania. Może się to odnosić tylko do innych aplikacji inteligentnego miasta 

(niezwiązanych z oświetleniem), a także do możliwości wykorzystania rozwiązań w przyszłości (w 

kontekście szybko zmieniającego się środowiska technologicznego). 

o Oprawa oświetleniowa z certyfikatem Zhaga-D4i obejmuje sterowniki z funkcjami, które wcześniej 

znajdowały się w węźle kontrolnym, takimi jak pomiar zużycia energii. Uprościło to funkcjonowanie 

urządzenia kontrolnego i obniżyło cenę systemu kontrolnego. W tej nowej architekturze klienci, 

którzy kupują nowe systemy oświetleniowe Zhaga-D4i LED z zamiarem dodania rozwiązania 

kontrolnego w późniejszym terminie, powinni określić wymagany poziom dokładności pomiarów. 

Ogólnie system kontrolny jest kupowany ze względu na jego funkcje pomiaru zużycia energii, z 

gwarancją określonego poziomu dokładności tego pomiaru. Przeniesienie tych funkcji na sterownik 

może sprawić, że klient kupujący oprawę oświetleniową zapomni o znaczeniu dokładności 

pomiaru. 

Zasilacz LED  LED 
ZASILANIE 
 SIECIOWE 
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• Dojrzałość: Choć gniazdo Zhaga jest dostępne na rynku od lat, dopiero teraz udostępniono specyfikację 

informującą, jak powinno ono być używane, aby chronić otwarte i zgodne operacyjnie ekosystemy z 

funkcją podłączenia podczas pracy. To samo dotyczy programu certyfikacji, który zapewnia właściwe 

wdrożenie produktu przez producenta. W rezultacie liczba opraw oświetleniowych i urządzeń 

kontrolnych z certyfikatem ZD4, które są dziś obecne na rynku, jest bardzo ograniczona. W przyszłości 

może się to zmienić. 

  

• Zgodność operacyjna: Nowe specyfikacje D4i opracowano w oparciu o najlepsze funkcje protokołu 

DALI2, które zostały dostosowane do środowiska obejmującego różne oprawy oświetleniowe. 

Rozszerzenie tego programu certyfikacji na sterowniki, oprawy oświetleniowe i rozwiązania kontrolne 

zapewni zgodność operacyjną. W związku z tym pojawiają się pewne ograniczenia związane z 

protokołem cyfrowym DALI, który działa stosunkowo wolno i został utworzony z myślą o poleceniach 

związanych z oświetleniem. Na przykład czujnik zanieczyszczeń (umieszczony w punkcie świetlnym) 

może mieć problemy z zebraniem danych w celu ich wysłania do chmury, ponieważ obecnie model 

danych D4i nie może analizować takich informacji.   

 

• Ograniczenia poboru mocy: Zgodnie ze specyfikacją Zhaga Book 18, z oprawą oświetleniową Zhaga-

D4i można połączyć tylko urządzenia kontrolne montowane w tej oprawie. Specyfikacja ta wymaga, aby 

średnie zużycie mocy przez urządzenia kontrolne było ograniczone odpowiednio do 2 W i 1 W dla gniazd 

montowanych u góry lub na dole. Wiążą się z tym ograniczenia dotyczące wyboru technologii 

(czujników, łączności itd.), które mogą wymagać większego poboru mocy. Stanowi to utrudnienie w 

przypadku niektórych aplikacji inteligentnego miasta, które wymagają większej przepustowości ze 

względu na rozwiązania obliczeniowe działające w chmurze. Przykładem są systemy parkingowe 

wysyłające obrazy do analizy na poziomie chmury. 

 
• Bezpieczeństwo: Do gniazda Zhaga można podłączyć tylko zasilacz niskonapięciowy 24 V, co zmniejsza 

ryzyko związane z używaniem tego gniazda i instalacją węzłów kontrolnych. 

 
• Atrybuty mechaniczne: Ze względu na mniejsze rozmiary gniazdo Zhaga lepiej nadaje się do 

zastosowań, w których duże znaczenie ma estetyka. Ponadto jego architektura umożliwia umieszczenie 

dwóch gniazd na jednej oprawie oświetleniowej, co pozwala na przykład połączyć czujnik obecności z 
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węzłem kontrolnym. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest standaryzacja niektórych komunikatów 

z czujnika obecności za pomocą protokołu D4i. 

 

 

 
 

Przedstawione powyżej informacje ułatwiają określenie potencjalnych wad i zalet obu opcji inteligentnego 

sterowania oświetleniem z perspektywy, która uwzględnia możliwości ich wykorzystania w inteligentnych 

miastach. Jesteśmy przekonani, że systemy oświetleniowe odegrają kluczową rolę w takich środowiskach. 

Dlatego pomagamy naszym klientom w wyborze rozwiązań najlepiej dostosowanych do ich celów krótko- i 

długoterminowych. Schréder wspiera nowy ekosystem gniazd Zhaga-D4i i NEMA, ponieważ oba te standardy 

są teraz otwarte. Certyfikaty Zhaga-D4i i ANSI to jednak nie wszystko. Aby urządzenia zewnętrzne mogły 

zostać wykorzystane w inteligentnych miastach, muszą charakteryzować się otwartością, elastycznością i 

modułową konstrukcją. 

 

 


