Lighting

Là giải pháp điều
khiển ánh sáng tinh vi
mà đơn giản, tiết kiệm
năng lượng
Thiết bị tích hợp Dynalite
Bất kỳ dự án hiện đại nào cũng có thể bao gồm những hệ thống do bên thứ ba cung
cấp đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Mỗi hệ thống này có thể sử dụng một giao thức
riêng biệt để truyền thông liên lạc. Dynalite là một dòng thiết bị cổng nối giúp đồng
bộ hóa chức năng của các hệ thống này thành một hệ thống tích hợp.

Lợi ích
• Bằng cách sử dụng cổng chính xác, có thể tích hợp nhiều hệ thống khác nhau, cho
phép người dùng cuối tiếp cận địa điểm tự động hoàn toàn từ một giao diện.
• Nhờ tích hợp thành công các hệ thống của bên thứ ba với giải pháp Dynalite nên
có thể giảm thiểu tương tác trùng lặp với người dùng cuối.

Ứng dụng
• Cửa hàng bán lẻ và khách sạn, văn phòng và công nghiệp
• Không gian công cộng, sân vận động và các trung tâm sự kiện đa năng
• Khu dân cư
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Thiết bị tích hợp Dynalite
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Chi tiết sản phẩm
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Thiết bị tích hợp Dynalite

Chi tiết sản phẩm
RS-485 DyNet serial port and AUX
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Thiết bị tích hợp Dynalite

Chi tiết sản phẩm
Front image of the PDEB Ethernet
Bridge integration device
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