
Popis produktu
OccuSwitch DALI

Kombinovaný snímač a ovládač na reguláciu podľa prítomnosti osôb, intenzity

denného svetla a lokálne riadenieDokáže riadiť až 15 svietidiel DALIJednoducho sa

inštaluje, požaduje minimálne nastavenieMožnosť voliteľných prídavných snímačov

(LRM8118) a tlačidlových rozhraní (LCU2070)Samostatné káble Wieland zaručujú

jednoduchú, rýchlu a bezproblémovú inštaláciu

Výhody
• Až 55-percentná úspora energie a dobré celkové náklady na vlastníctvo

• Väčšie pohodlie pomocou lokálneho riadenia

• Jednoduché používanie (funguje hneď po vybalení), ale aj ľahké prispôsobenie

konkrétnym aplikáciám alebo nárokom používateľov

Vlastnosti
• Pokročilá regulácia podľa prítomnosti osôb a denného svetla so samostatnými

algoritmami pre okná a chodby

• Pomocou snímateľného tienidla možno odtieniť niektoré priestory, napríklad

chodby, v blízkosti oblasti, ktorú riešenie OccuSwitch DALI riadi

• Tlačidlové rozhranie na používanie štandardných káblových prepínačov

• Indikátor energie zobrazuje relatívnu spotrebu energie

• Verzia BMS spolupracuje prostredníctvom rozhrania DALI takmer so všetkými

systémami riadenia budov

Aplikácie
• OccuSwitch DALI je určené na používanie v kanceláriách, školách (vrátane

osvetlenia tabúľ) a na podobných miestach vrátane malých zasadacích miestností,

hál a chodieb

• Optimalizované pre zabudovanú stropnú montáž a montážnu výšku 2,5 až 4 metre

• Prevedenie umožňuje aj povrchovú montáž so vstavanými káblami alebo

povrchovým vedením
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Versions
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