Lighting

Dynalite Sensors
DUS360CR-DALI
Philips Dynalite -anturissa yhdistyvät liiketunnistin, valotason
kalibrointi ja IR-vastaanotto, joita voidaan kaikkia käyttää
samanaikaisesti. Näiden eri toimintojen yhdistäminen samaan
laitteeseen parantaa tehokkuutta, sillä anturit voidaan
esimerkiksi ohjelmoida sytyttämään valot kun tilassa havaitaan
liikettä ja tämän jälkeen himmentämään valot mitatun
luonnonvalon määrään perustuen.Antureissa olevan
mikroprosessorin ansiosta pientä huonetta, kerrosta tai koko
rakennusta voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla. DyNetverkosta virtansa saavat anturit voidaan etäohjelmoida
automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajatonta määrää
eri valaistusasetuksia.
Philips Dynalite -anturissa yhdistyvät liiketunnistin, valotason kalibrointi ja IRvastaanotto, joita voidaan kaikkia käyttää samanaikaisesti. Näiden eri toimintojen
yhdistäminen samaan laitteeseen parantaa tehokkuutta, sillä anturit voidaan
esimerkiksi ohjelmoida sytyttämään valot kun tilassa havaitaan liikettä ja tämän
jälkeen himmentämään valot mitatun luonnonvalon määrään perustuen.Antureissa
olevan mikroprosessorin ansiosta pientä huonetta, kerrosta tai koko rakennusta
voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla. DyNet-verkosta virtansa saavat anturit
voidaan etäohjelmoida automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajatonta
määrää eri valaistusasetuksia.
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Dynalite Sensors

Tuotetiedot

Yleistä tietoa
CE-merkintä

CE-merkintä

Koko tuotekoodi

871869688710300

Muita tietoja

Please download the Lighting - Product

Tilaustuotteen nimi

DUS360CR-DALI

Data Sheet for more information and

EAN/UPC – tuote

8718696887103

ordering options

Tilauskoodi

88710300

Osoittaja – määrä/pakkaus

1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa

1

Hyväksyntä ja käyttökohteet
UL Recognized Canada & US

Yes

Käyttökohteiden olosuhteet
Ympäristölämpötila-alue

laatikossa
Materiaalinumero (12NC)

913703500909

Nettopaino (kappale)

62,000 g

0 ... +45 °C

Dynalite Sensors

72 mm (2.83 in)

63 mm (2.48 in)
39 mm
(1.54 in)

41 mm (1.61 in)

63 mm (2.5 in)
39 mm
(1.5 in)

41 mm (1.6 in)

72 mm (2.8 in)

Mittapiirros

Dynalite Sensors
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