Lighting

Dynalite Sensors
DUS360CS-DALI
Řada čidel Dynalite kombinuje detekci pohybu, detekci úrovně
osvětlení a infračervený přijímač v jednom zařízení. Všechny
tyto funkce mohou pracovat současně a umožňují tak
automatizovat scénáře, jako je zapnutí osvětlení po detekci
pohybu a stmívání osvětlení na základě zjištění úrovně
slunečního světla. To zajišťuje další úspory energie. , Spojením
těchto funkcí v jediném zařízení se zlepšuje efektivita provozu.
Každé čidlo je vybaveno vestavěným mikroprocesorem a
umožňuje tak pomocí logických funkcí ovládat osvětlení malé
místnosti, patra nebo celé budovy. Všechna čidla jsou napájena
ze sítě DyNet, jsou plně dálkově programovatelná a lze je
nakonfigurovat pro automatizaci a ovládání prakticky
neomezeného počtu výstupů.
Řada čidel Dynalite kombinuje detekci pohybu, detekci úrovně osvětlení a
infračervený přijímač v jednom zařízení. Všechny tyto funkce mohou pracovat
současně a umožňují tak automatizovat scénáře, jako je zapnutí osvětlení po detekci
pohybu a stmívání osvětlení na základě zjištění úrovně slunečního světla. To
zajišťuje další úspory energie. ;Spojením těchto funkcí v jediném zařízení se zlepšuje
efektivita provozu. Každé čidlo je vybaveno vestavěným mikroprocesorem a
umožňuje tak pomocí logických funkcí ovládat osvětlení malé místnosti, patra nebo
celé budovy. Všechna čidla jsou napájena ze sítě DyNet, jsou plně dálkově
programovatelná a lze je nakonfigurovat pro automatizaci a ovládání prakticky
neomezeného počtu výstupů.
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Dynalite Sensors

Product Data

General Information
Značka CE

CE mark

Úplný kód výrobku

871869688852000

Poznámky

Please download the Lighting - Product

Objednací název produktu

DUS360CS-DALI

Data Sheet for more information and

EAN/UPC – výrobek

8718696888520

ordering options

Objednací kód

88852000

Ano

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabičce

1

Materiál SAP

913703023909

Celková hmotnost SAP (kus)

135,000 g

Splňuje požadavky evropské směrnice
RoHS

Approval and Application
Schválení UL

Yes

Schválení UL, Kanada a USA

Yes

Application Conditions
Rozsah okolní teploty

0 až +45 °C
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