Lighting

LightMaster KNX
PLOS-CM-DALI
DALI multi sensor for DALI multi master actuator
A PLOS-CM-KNX és PLOS-CM-DALI alacsony profilú, süllyesztett, szintbe szerelt,
360º-os mennyezeti szenzorok, melyek különféle mozgásérzékelési technológiákat
– a passzív infravörös érzékelést (PIR) és a környezetifényszint-érzékelést (PE) –
egyetlen alkatrészben ötvözik. Olyan alkalmazásokban, mint például az
irodaépületek, ezek az univerzális szenzorok arra használhatók, hogy
mozgásérzékelésre kapcsolják be a világítást vagy a programozott világítási
rendszert. Amikor a helyiségekben nem tartózkodik senki, a világítást automatikusan
szabályozni lehet vagy ki lehet kapcsolni, ezzel energiát takarítva meg. Ezek az
egységek tartalmaznak egy szegmentált felcsatolható foglalatot is, amely körülzárja
a szenzorrészt. Ez biztosítja a szenzormező egy részének takarását, így megelőzi a
téves érzékelést az ellenőrzött bejáratokon és folyosókon. Azokon a helyeken, ahol
rendkívül fontos a személyes munkaterek precíz világításszabályozása (pl. irodai
munkaállomás), a szenzor megkönnyíti a fénykompenzációt. A PLOS-CM-KNX
egységet közvetlenül a KNX hálózat táplálja. A PLOS-CM-DALI egységet közvetlenül
a DALI lámpateste között húzódó DALI hálózat táplálja, így nem kell kiegészítő
kábelezést beépíteni. A PLOS-CM-DALI szenzorokat kizárólag Philips KNX
MultiMaster vezérlőkkel, például a PDBC120-DALI-KNX egységgel összekötve lehet
használni.
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EAN/UPC - termék

8710163535166

PLOS-CM-DALI [ DALI multi sensor for DALI multi
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master actuator]
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Termékadatok
Teljes termékkód

871016353516600

A termék megrendelési neve

PLOS-CM-DALI
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Anyagszám (12NC)

913703532409

Nettó tömeg (darab)

73,500 g
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