Lighting

OccuSwitch DALI
OccuSwitch DALI
Kombinované čidlo a ovladač pro řízení na základě přítomnosti osob, denního světla
a místního ovládáníDokáže ovládat až 15 svítidel DALISnadná instalace, vyžaduje
pouze omezené uvedení do provozu, pokud je vůbec jaké vyžadovánoS
volitelným(i) čidlem (čidly) rozšíření (LRM8118) a tlačítkovým(i) rozhraním(i)
(LCU2070)K dispozici jsou samostatné kabely Wieland pro snadnou, rychlou a
bezproblémovou instalaci

Výhody
• Úspory energie až 55 % a dobrá hodnota TCO
• Doplňuje komfort s místním ovládáním
• Snadné použití (práce mimo skříňku), ale také snadné přizpůsobení konkrétním
způsobům použití nebo požadavkům uživatele

Vlastnosti
• Moderní kontrola přítomnosti a regulace podle denního světla pomocí
samostatných pro okna a chodby
• Zasunovací stínítko, které lze použít pro zaclonění ploch, např. chodeb,
sousedících s prostorem, ve kterém se systém OccuSwitch DALI používá
• Tlačítkové rozhraní pro použití standardních připojených spínačů
• Indikátor energie ukazuje relativní spotřebu
• Verze BMS reaguje navzájem s téměř jakýmkoliv systémem řízení budovy
prostřednictvím rozhraní DALI

Aplikace
• Systém OccuSwitch DALI je navržen pro použití v kancelářích, školách (včetně
osvětlení tabulí) a podobné způsoby využití včetně malých jednacích místností,
vstupních hal a chodeb
• Je optimalizován pro montáž vestavěním do stropu a pro montážní výšky mezi 2,5
a 4 metry
• Přisazená skříňka umožňuje také montáž přisazením, buď se zapuštěnými kabely
nebo s přisazenými vedeními
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OccuSwitch DALI

Versions

LRH2070/00 SURFACE BOX

Rozměrové výkresy
52 mm
2 inch

Product
LRH2070/00 SURFACE BOX

40 mm

60 mm

60 mm

Ø 95 mm
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