
 
 

 

Normalink krachtige en intuïtieve oplossing voor (nood)verlichtingsbesturing. 
 

Normalink is een volwaardig DALI programeer- en beheersysteem waarmee meerdere installaties tegelijkertijd, in 

real-time vanaf verschillende apparaten lokaal en op afstand bedient kunnen worden. De gratis Normalink App 

(IOS, Playstore & Windows) en het Normalink Gebouw Beheer Systeem (incl. bij Mastergateway IDNG-MG) geven 

de optie voor een eenvoudig doeltreffend en zeer gedetailleerd, visueel overzicht van de 

noodverlichtingsinstallatie. 

 

 

 
 

 

Nieuwe draadloze optie- speciaal handig in renovatie projecten 
 

De meest recente aanvulling op het bestaande Normalink systeem is de draadloze optie.  

Dit systeem communiceert via een of meerdere antennes (afhankelijk van het project) d.m.v. radiofrequentie en 

Mesh-netwerk met de armaturen. De antenne (IDNGR16k) maakt in het vrije veld contact met alle armaturen in 

een straal van 50M, waarna de communicatie versterkt en doorgezet wordt door de armaturen. Dit is een 

doeltreffende oplossing voor projecten waar een installatie bewaakt moet worden, en zeker wanneer het renovatie 

betreft. Bus-bekabeling aanleggen in bestaande bouw is lastig en duur. 



 
 

De Mastergateway is het “brein” van de installatie. In combinatie met de mastergateway kan men de standaard 

App gebruiken voor het programmeren en het beheren, echter biedt deze speciale gateway nog veel meer opties 

waaronder: 

1. Volwaardig Gebouw Beheersysteem (werkt op basis van uw autocad tekeningen) 

2. Beveiligde cloud server oplossing voor externe toegang tot de installatie. 

3. Modbus koppling met extern GBS van derden 

4. Koppeling naar een eventueel bedraad Normalink systeem 

 

Normalink ondersteund de RF-voorschriften voor draadloze communicatie geldend voor Europa, Noord-Amerika 

en Zuid-Amerika. Met betrekking tot het DALI protocol worden alle onderdelen van IEC62386-toepassingslagen 

van onderdelen worden ondersteund. 

Meer informatie treft u aan op de website van Normalink: https://www.normalink.es/en 

Mocht dit interessant zijn met betrekking tot uw werkzaamheden of een actueel project? Neem dan contact op 

met Oosterberg of een adviseur van Ecolight.  
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