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Recentemente o consórcio Zhaga juntou forças com 

a DiiA e produziu uma única certificação Zhaga-D4i, 

que combina as especificações de conectividade 

exterior do Zhaga Book 18 versão 2 com as 

especificações D4i intra-luminárias da DiiA para DALI.  

 

Esta certificação abrange todas as caraterísticas 

críticas, incluindo ajuste mecânico, comunicação 

digital, comunicação de dados e requisitos de 

potência numa única luminária, garantindo a 

interoperabilidade plug-and-play das luminárias 

(controladores) e periféricos, tais como nós de 

conectividade. 

 

Durante muitos anos, as luminárias equipadas com 

tomadas Zhaga restringiram os clientes a utilizarem 

apenas controladores de acordo com um 

ecossistema de adequação especificado e gerido por 

apenas um fabricante. Esta foi a principal razão para 

a relutância da Schréder em apoiar esta tecnologia. 

 

Resumo 
 

A notícia recentemente anunciada de que o 

consórcio Zhaga juntou forças com a DiiA 

para produzir uma única certificação ZD4i 

terá consequências importantes na 

iluminação inteligente e na futura 

arquitectura de aplicações urbanas 

inteligentes que vão para além da iluminação. 

Na Schréder-Hyperion procuramos apoiar os 

clientes Schréder a fazerem as escolhas 

tecnológicas certas para o futuro das cidades 

inteligentes que pretendem construir. O 

objetivo deste documento é expor os 

benefícios e limitações das especificações 

Zhaga-D4i e ANSI no contexto da Iluminação 

Inteligente para Smart Cities. 
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Recentemente o consórcio Zhaga juntou forças com a DiiA e produziu uma única certificação Zhaga-D4i, 

que combina as especificações de conectividade exterior do Zhaga Book 18 versão 2 com as 

especificações D4i intra-luminárias da DiiA para DALI. Esta certificação abrange todas as caraterísticas 

críticas, incluindo ajuste mecânico, comunicação digital, comunicação de dados e requisitos de potência 

dentro de uma única luminária, garantindo a interoperabilidade plug-and-play das luminárias 

(controladores) e periféricos, tais como nós de conectividade. 

 

 
 

Durante muitos anos, as luminárias equipadas com tomadas Zhaga restringiram os clientes a utilizarem 

apenas controladores de acordo com um ecossistema de adequação especificado e gerido por apenas 

um fabricante. Hoje, a maturidade do recém-lançado Zhaga Book 18 Ed. 2 e o seu programa de 

certificação associado, estabelece o caminho para um standard aberto. Ao contrário do que acontecia no 



 

 
                                                                            Copyright © Schréder Hyperion - March 2020. All rights reserved.  4 

 

passado, outros fabricantes de drivers podem agora entrar na corrida oferecendo equipamento 

certificado D4i que interage neste ecossistema aberto.  

Como membro fundador do consórcio Zhaga, a Schréder participou na criação do programa de 

certificação Zhaga-D4i e na iniciativa deste grupo de normalização de um ecossistema interoperável e, 

por conseguinte, apoia a sua aplicação. Nesta base, a Schréder irá doravante oferecer luminárias 

certificadas Zhaga-D4i.  

Este é um primeiro passo na direção certa para a indústria e, avançando, é importante saber como 

escolher entre produtos certificados Zhaga-D4i e produtos que aderem à norma NEMA ANSI C136.41. 

Ambos têm os seus benefícios e limitações. Compreender as implicações de escolher um ou outro como 

solução é muito importante, especialmente para os clientes com aspirações de Smart City. Os seguintes 

atributos e elementos devem ser considerados para ajudar a compreender melhor ambas as 

arquiteturas: 

NEMA ANSI C136.41 

 
 

Arquitetura: A tomada NEMA recebe a corrente de rede a montante do condutor. Assim, um 

controlador NEMA típico fornece proteção contra sobretensões, comutação da rede do condutor, 

alimentação elétrica, contagem de energia, controlo das luminárias (1-10V ou DALI), bem como 

conectividade com uma potência quase ilimitada. É esta potência ilimitada que faz com que o 

controlador esteja bem posicionado para permitir que a luminária se torne um centro de conectividade 

para outras aplicações de cidades inteligentes (para além dos simples sensores de presença), uma 

vez que tanto os chips de conectividade de elevada largura de banda como os sensores de cidade 
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inteligentes podem ser alimentados. Isto faz com que a arquitetura NEMA esteja bem adaptada às 

futuras aplicações Smart City. 

 

• Maturidade: A tomada Nema está no mercado há muito tempo e a sua adoção tem sido generalizada 

por um grande número de fabricantes de drivers, luminárias e controladores. Para a maioria dos 

grandes projetos, vemos que a opção NEMA tem sido a solução escolhida e por isso existe atualmente 

no mercado um número significativo de soluções de controlo com a tomada NEMA. 

 

• Flexibilidade: A tomada NEMA inclui dois contactos diferentes para efeitos de dimming, 1-10v ou DALI, 

permitindo também outros protocolos de acordo com a norma ANSI C136.41. As tomadas NEMA de 

sete pinos também oferecem dois pinos extra para outras utilizações opcionais. Esta arquitetura 

flexível abre a porta à criatividade e a muitos casos diferentes de utilização Smart City. 

 

• Potência elétrica e segurança: A tomada NEMA recebe diretamente a corrente da rede e, assim, os 

nós concebidos para se adaptarem à tomada NEMA são alimentados diretamente a partir da rede. As 

regras de segurança elétrica adequadas devem, portanto, ser consideradas em conformidade com a 

utilização da tomada e a instalação destes nós de controlo. 

 

• Atributos mecânicos: A tomada NEMA é grande em tamanho e pode ser vista como algo volumosa 

para certos casos de utilização em projetos de embelezamento. Isto deve-se à distância de segurança 

elétrica necessária para a ligação à rede.  



 

 
                                                                            Copyright © Schréder Hyperion - March 2020. All rights reserved.  6 

 

ZHAGA DALI 4 INTRA-LUMINAIRE DALI 
 

 
• Arquitetura: Numa luminária certificada Zhaga-D4i, a rede entra através do condutor e alimenta o 

controlador. Assim, um controlador D4i típico fornece proteção contra sobretensões, diagnóstico, 

medição de energia e uma fonte de alimentação auxiliar de 24V. Um dispositivo de controlo típico 

com base na Zhaga-D4i fornecerá o controlo da luminária, bem como a ligação dentro da limitação 

de potência indicada. Isto criou uma mudança fundamental na arquitetura das soluções de iluminação 

inteligente e tem algumas implicações: 

o Qualquer dispositivo de controlo montado na luminária tem de acomodar as limitações do 

ecossistema ZD4i em termos de protocolos de comunicação com cabos (com base em DALI) e 

de potência. Tal poderá representar uma limitação para as aplicações de cidades inteligentes que 

não são de iluminação, bem como para a futura adaptação da solução no contexto de um 

ambiente tecnológico em rápida mutação. 

o A luminária certificada Zhaga-D4i inclui controladores que oferecem funcionalidades que 

anteriormente estavam no nó de controlo, como a contagem de energia, o que, por sua vez, 

simplificou o dispositivo de controlo reduzindo assim o seu preço. Um ponto a precaver nesta 

nova arquitetura, para os clientes que adquirem novas luminárias LED Zhaga-D4i com vista a 

adicionar uma solução de controlo mais tarde, é especificar o nível de precisão do contador 

requerido. Geralmente, o sistema de controlo é adquirido pelas suas capacidades de contagem 

de energia com uma certa garantia consciente do nível de precisão do contador. A transferência 

desta função para o condutor cria o risco de que as pessoas se esqueçam de pensar na 

importância da precisão do contador quando compram a sua luminária. 
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• Maturidade: Embora a tomada Zhaga esteja disponível há alguns anos, as especificações que 

descrevem a forma como deve ser utilizada para salvaguardar ecossistemas verdadeiramente abertos 

e interoperáveis "plug and play" só agora foram divulgadas. O mesmo é válido para o programa de 

certificação que assegura a sua correta aplicação pelos fabricantes. Consequentemente, o número de 

luminárias e dispositivos de controlo certificados Zhaga-D4i atualmente disponíveis no mercado é 

muito limitado. Isto pode, naturalmente, mudar com o tempo. 

 

Interoperabilidade: As novas especificações D4i vieram para aproveitar o melhor do protocolo DALI2 

e adaptá-lo a um ambiente intra-luminárias. Ao abrir este programa de certificação para drivers, 

luminárias e soluções de controlo, a interoperabilidade vai ser garantida. Com isto vêm certas 

limitações inerentes ao DALI, um protocolo digital relativamente lento e criado para comandos 

relacionados com a iluminação. Por exemplo, se um sensor de poluição (posicionado no ponto de luz) 

quiser comunicar dados para a nuvem, isso pode ser desafiador para a interoperabilidade, já que este 

tipo de sensor não é especificamente construído no mesmo standard, em comparação com sensores 

de presença ou sensores de luz.  

 

• Potência limitada: De acordo com o Zhaga Book 18, apenas os dispositivos de controlo montados em 

luminárias podem ser combinados com uma luminária Zhaga-D4i. De acordo com a especificação, os 

dispositivos de controlo são limitados respetivamente a 2W e 1W de consumo médio de energia (para 

tomadas montadas em cima ou em baixo). Esta limitação limita a escolha das tecnologias (deteção, 

conectividade, etc.), algumas das quais requerem uma potência mais elevada para funcionar. Isto é 

visto como uma limitação a algumas aplicações de cidades inteligentes onde é necessária uma maior 

largura de banda para soluções de computação em nuvem, por exemplo, soluções de estacionamento 

que necessitam de enviar imagens para serem analisadas ao nível da nuvem. 

 

• Segurança: Uma vez que a tomada Zhaga apenas suporta uma ligação de alimentação de baixa tensão 

a 24V, existe um risco de segurança reduzido em torno da utilização da tomada e da instalação dos 

nós de controlo. 
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• Atributos mecânicos: A tomada Zhaga é menor em tamanho e mais adequada para aplicações onde 

a estética é essencial. A arquitetura Zhaga-D4i prevê ainda a possibilidade de colocar duas tomadas 

numa luminária permitindo por exemplo a combinação de um sensor de presença e um nó de 

controlo. Isto tem também o valor acrescentado de normalizar certas comunicações do sensor de 

presença com o protocolo D4i. 

 

 

 

 

 

 

Estes elementos são apresentados simplesmente para dar a conhecer as potenciais deficiências e 

benefícios de ambas as opções de controlo de iluminação inteligente, numa perspetiva que vê uma 

oportunidade futura para novas aplicações de cidade inteligente baseadas na iluminação. Como uma 

empresa que acredita profundamente que a iluminação tem um papel central a desempenhar no futuro 

das cidades inteligentes, preocupamo-nos em que os nossos clientes façam a escolha certa para o que 

estão a tentar alcançar, tanto a curto como a longo prazo. A Schréder apoia o novo ecossistema de 

tomadas Zhaga-D4i e NEMA porque ambos estão agora abertos. Os espaço exteriores vão necessitar de 

abertura, flexibilidade e modularidade para responder aos diferentes casos de utilização das Cidades 

Inteligentes e estes irão além das certificações Zhaga-D4i e ANSI no futuro. 

 

 


