Lighting

Energooszczędne
systemy oświetlenia o
zaawansowanej
technice i prostej
obsłudze
Dynalite Relay Controllers
Do najpopularniejszych urządzeń sterowania światłem należą przekaźniki i
urządzenia wielofunkcyjne, dlatego mogą one odgrywać największą rolę w
zarządzaniu oświetleniem i zużyciem energii. Opisywane sterowniki Philips Dynalite
są dostępne w wersjach do montażu na szynoprzewodach DIN oraz w skrzynkach
naściennych. Umożliwiają funkcjonowanie sterowników przekaźników regulujących
działanie układów o różnej liczbie i wielkości indywidualnie lub w ramach większego
systemu, dzięki czemu nadają się praktycznie do każdej instalacji. W każdym
urządzeniu można zapisać ponad 170 predefiniowanych ustawień, a następnie za
pomocą prostych komunikatów sieciowych inicjować skomplikowane operacje
przełączania. Potrzebne scenariusze z predefiniowanymi ustawieniami są
zapisywane we wszystkich przekaźnikach, co znacznie upraszcza proces odbioru
technicznego oraz strukturę komunikatów sieciowych.

Korzyści
• Umożliwia funkcjonowanie sterowników przekaźników regulujących działanie
układów o różnej liczbie i wielkości indywidualnie lub w ramach większego
systemu.
• Upraszcza proces odbioru technicznego i treść komunikatów sieciowych.
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Cechy
• Dostępne w wersjach do montażu na szynoprzewodach DIN i w skrzynkach
naściennych
• W każdym urządzeniu można zapisać ponad 170 predefiniowanych konfiguracji

Zastosowanie
• Zależą od instalacji oświetleniowej, w której są używane sterowniki

Wersje

DDRC810DT-GL-V2

DDRC1220FR-GL-V3

Więcej o produkcie
Front of the DDRC810DT-GL 8 x

DMRC210 Relay Controller

10A Relay Controller

DDRC420FR Relay Controller
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