Lighting

LightMaster KNX
PLOS-CM-DALI
DALI multisensor voor DALI MutliMaster actuator
De PLOS-CM-KNX en de PLOS-CM-DALI zijn onopvallende 360º plafondsensors
voor verzonken montage die bewegingsdetectie (PIR) en detectie van
omgevingslicht (PE) in één apparaat combineren. In toepassingen zoals
kantoorgebouwen kunnen deze universele sensoren gebruikt worden voor het
detecteren van beweging en het inschakelen van de verlichting of een
geprogrammeerde verlichtingsscène. Als een ruimte niet in gebruik is, kunnen de
lampen automatisch gedimd of uitgeschakeld worden om energie te besparen. Deze
units bevatten ook een opklikbare gesegmenteerde schuine rand rondom de
bewegingssensor. Deze maakt het mogelijk een deel van het sensorveld gemakkelijk
te maskeren om te voorkomen dat de detectie wordt verstoord door ruis van
aangrenzende deuren of gangen. In situaties waar het van essentieel belang is een
nauwkeurige lichtregeling te handhaven voor individuele werkplekken zoals een
werkplek in een kantoor, kunnen de sensoren zorgen voor lichtcompensatie. De
PLOS-CM-KNX wordt rechtstreeks gevoed door het KNX-netwerk. De PLOS-CMDALI wordt rechtstreeks gevoed vanuit het DALI-netwerk dat tussen de DALIarmaturen draait, wat de noodzaak van extra netwerkbedrading elimineert. De
PLOS-CM-DALI kan alleen gebruikt worden als deze verbonden is met een Philips
KNX MultiMaster-regelaar zoals de PDBC120-DALI-KNX-unit.

Product gegevens
Algemene informatie
Typeomschrijving

EAN/UPC - Product

8710163535166

PLOS-CM-DALI [ DALI multisensor voor DALI

Bestelcode

53516600

MutliMaster actuator]

Local Code

PLOS-CM-DALI

Numerator - Aantal per pak

1

Productgegevens

Numerator - Dozen per buitendoos 1

Volledige productcode

871016353516600

Materiaalnr. (12NC)

913703532409

Productnaam voor bestelling

PLOS-CM-DALI

Netto gewicht (per stuk)

73,500 g
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