
Díl 1: IQRF DALI bridge – MICRORISC  
Rozhovor s Martinem Špillerem z MICRORISCu vede Ivona Spurná 

Internet věcí (nejen) po česku: https://soundcloud.com/iqrf-iqrf  

 

Pěkný den všem. Zdraví vás Iva z IQRF Alliance. Dnes jsem si jako hosta do našeho kanálu Internet věcí 

(nejen) po česku pozvala svého kamaráda Martina, technika z firmy MICRORISC.  

Ráda bych se tě zeptala na pár řešení týkajících se řízení světel. Můžeš nám trochu vysvětlit, jak se dají 

taková světla řídit? Mám na mysli rozsvítit, zhasnout, měnit intenzitu osvětlení nebo z nich dostat 

nějaké zajímavé hodnoty… 

Jak se dají taková světla řídit? To je taková široká otázka, ale pokud se ta světla dají nějak řídit, tak 

většinou jsou vybavena nějakým rozhraním, které umožňuje světlo nějakým způsobem ovládat. Těch 

možností je několik, jsou to většinou nějaká standardní rozhraní a jedním z nich je rozhraní 0/10 V nebo 

DALI rozhraní, které umožňuje spoustu možností využití.  

A jak se ten DALI řadič připojuje do toho světla? 

Ten řadič bývá buď nějaká externí komponenta nebo je součástí toho světla už jako takového, a to DALI 

rozhraní je jakási standardní, standardizovaná sběrnice, kde je pomocí dvou drátů možno se zařízením 

komunikovat. Standardně to DALI je postaveno tak, že se jedná o drátovou sběrnici, systém, a v rámci 

toho systému je tam nějaké externí zařízení, pomocí kterého se vstupuje do systému toho DALI a 

pomocí něhož se zasílají a čtou nějaké příkazy. Zkrátka, pomocí té DALI sběrnice lze komunikovat 

s  prvky té sítě a světla jednak ovládat, což je asi primární funkce, ale ten standard DALI se postupně 

rozšiřuje. Jsou tam funkce, kterými lze nastavovat třeba úroveň svícení, lze nastavit třeba i svítící 

profily, lze vyčítat i nějaké hodnoty. Ve standardu DALI 2 se objevují i nějaké senzory, takže lze číst i 

hodnoty takových senzorů i řídicích prvku a podobně. 

No, ono to řízení po drátě má zřejmě nějaké své nevýhody a asi by bylo fajn mít nějaké bezdrátové 

řešení. 

https://soundcloud.com/iqrf-iqrf


Přesně tak. Ty drátové systémy jsou většinou vhodné tam, kde někdo vybavuje třeba novou budovu a 

je možné ty dráty natáhnout. Ale pokud se jedná o nějakou existující budovu, tak tam už je takový 

zásah dost složitý, tam je výhodné použít nějaké bezdrátové řešení, které tento problém odbourává. 

Takže určitě tam, kde se instaluje už v existujících budovách, instalacích, tak tam má bezdrát 

jednoznačnou výhodu.  

A MICRORISC má teď nějaké takové zařízení? 

MICRORISC v nedávné době přišel na trh s novým IQRF DALI bridgem, což je zařízení, které umožňuje 

vstoupit do té DALI sběrnice pomocí bezdrátové sítě IQRF. Tj. ke svítidlu je možno přidat toto zařízení 

a komunikovat s ním bezdrátově pomocí sítě IQRF.  

Jasně… A v čem vidíš výhody technologie IQRF při použití v těchto zařízeních? 

IQRF síť je lokální bezdrátová meshová síť, která umožňuje velice efektivně a spolehlivě řídit a 

komunikovat s prvky sítě právě díky tomu, že to je meshová síť. Tzn. je tam jakási redundance té 

komunikace, čímž se zvyšuje spolehlivost, není tam nutně nějaká závislost na nějakých externích 

cloudech a podobně a i ty dosahy a spolehlivost té komunikace je velice na výši.  

A kolik v té lokální síti může být světel? 

Tak tahle síť umožňuje mít v až 239 prvků + 1 řídicí prvek, čili koordinátor, takže celkem 240 prvků v síti. 

S tím, že u té DALI sběrnice je to ještě tak, že v rámci DALI sítě může být, tuším, 64 dalších zařízení. Ale 

chtěl bych podotknout, že asi není cílem mít tak velkou síť s tak velkým množstvím prvků, spíš se nám 

osvědčuje pracovat s menšími sítěmi s menším počtem prvků. To řízení je potom efektivnější.  

A už se to někde nasadilo? 

Určitě, už máme několik úspěšně fungujících instalací. Jedná se hlavně o světlařské firmy, které to 

používají v rámci pouličního osvětlení. Například v Jirkově nám běží systém, který využívá tyto IQRF 

DALI bridge.  

A toto zařízení, IQRF DALI bridge, se dá použít jenom pro světla? Nebo i pro nějaká další zařízení? 

IQRF DALI bridge je mostem, který umožňuje přenášet jakékoliv DALI příkazy. Celý ten DALI protokol je 

z pohledu tohoto zařízení (IQRF DALI bridge) transparentní, tj. to použití není omezené na svítidla, ale 

je to možné použít pro jakékoli DALI zařízení. Naše zkušenost je taková, že nyní se to hlavně používá 

v rámci osvětlení. Je to outdoor řešení, tj. využití to má v pouličním osvětlení, ale i v rámci třeba 

nouzových svítidel a v rámci instalace uvnitř budov se to také používá. Máme instalaci v Anglii. Obecně 

to lze použít na jakýkoliv systém, kde je DALI rozhraní a kde vznikne potřeba nahradit drátové spojení 

bezdrátem. 

Dobře, to zní všechno zajímavě. Jinak určitě můžeme posluchače navést na web www.microrisc.com 

nebo www.wireless4lights.com, kde jsou tato řešení uvedena a můžou se s nimi blíže seznámit, 

případně nás kontaktovat. Díky za rozhovor a někdy na slyšenou. 

Taky díky a ahoj. 

http://www.microrisc.com/
http://www.wireless4lights.com/

