Lighting

Jediný intuitivní
nástroj pro vytvoření
dokonalého řešení
osvětlení
Konfigurátor MultiOne
Výrobci jsou dnes schopni nabídnout dokonale přizpůsobená řešení osvětlení, která
jsouinteligentní a lze je přizpůsobit budoucím potřebám. Nové konfigurovatelné
předřadníkovéjednotky s vestavěnými řídicími funkcemi umožňují programovat
chování svítidel za účelemmaximalizace úspor energie a minimalizace dopadu na
životní prostředí. Konfigurátor osvětlení Philipsjednotný intuitivní systém umožňující
uživatelům konfigurovat všechny funkce všechprogramovatelných předřadníků
společnosti Philips. Tvorba dokonalého osvětlení pro konkrétní použití nebylo
nikdysnazší.

Výhody
• <bulletlist><bullet>Jeden nástroj pro všechny konfigurovatelné předřadníky
Philips, pro tradiční i LED systémy</bullet><bullet>Flexibilita pro výrobce OEM s
možností přístupu k integrovaným funkcím předřadníku</
bullet><bullet>Optimalizován pro použití ve výrobním procesu</
bullet><bullet>Jedinečný nástroj slučující konfiguraci s diagnostikou</bullet></
bulletlist>

Vlastnosti
• <bulletlist><bullet>Pro použití se všemi programovatelným předřadníky Philips
pro LED, zářivkové a HID zdroje.</bullet><bullet>Vhodný pro běžné počítače se
systémem Windows a připojením USB</bullet><bullet>Různá rozhraní v závislosti
na instalaci</bullet><bullet>Umožňuje optimalizaci instalace, změny na poslední
chvíli, snadnou diagnostiku a údržbu</bullet></bulletlist>
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Aplikace
• ObchodyKancelářePrůmyslExteriér

Versions
LCN8650/10 MultiOne interface
USB2ZigBee

B1

Rozměrové výkresy
Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

A1

A4

B1

USB2DALI

C1

A4

B1

A1

Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

A1

A4

B1

USB2DALI

C1

A4

A1

Product family leaflet, 2020, Listopad 18

2

Změna údajů vyhrazena

Konfigurátor MultiOne

Detaily o výrobku
GPDP_LLGCONFi_0001-Detail
photo

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených
informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto
informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové
nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem

www.lighting.philips.com

společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.

2020, Listopad 18 - Změna údajů vyhrazena

