Lighting

În funcţie de sistemul
de iluminat în care
sunt utilizate
dispozitivele de
control
Dynalite System Integration
Soluţii de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în acelaşi timp În cadrul
oricărui proiect modern se pot găsi multe sisteme terţe care îndeplinesc diferite
roluri. Fiecare sistem separat poate folosi un protocol diferit pentru comunicare.
Philips Dynalite a dezvoltat o gamă de dispozitive tip gateway (de acces) care pot fi
utilizate pentru a sincroniza funcţiile acestor sisteme într-o soluţie de sistem integrat.
Prin utilizarea gateway-ului corect, se pot integra diverse sisteme, permiţând
utilizatorilor finali accesul la o locaţie complet automatizată de la o singură interfaţă.
Prin integrarea cu succes a sistemelor terţe cu o soluţie Dynalite, se reduce
interacţiunea repetitivă a utilizatorilor finali.

Beneficii
• Se reduce interacţiunea repetitivă a utilizatorilor finali
• Permite accesul la o locaţie complet automatizată de la o singură interfaţă

Caracteristici
• O gamă de gateway-uri diferite oferă diverse oportunităţi de integrare şi opţiuni
de gestionare a reţelei

Cerere
• În funcţie de sistemul de iluminat în care sunt utilizate dispozitivele de control
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Versions

PDEG

DLLI8I8O

DDFCUC024

DDNGKNX

ADAM-20151222144027846

DDNI485

DDNG232

PDEB

Detalii produs
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Detalii produs
DDNG-KNX Front

DDFCUC024 Fan Coil Unit
Controller front

DDMIDC8 Low Level Input

Detail photo of the DDNG485

Integrator front
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DDNG23_new_Front

DDFCUC010 Fan Coil Unit

Front image of the PDEB Ethernet

Controller front

Bridge integration device
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