
Dynalite Sensors
DUS30CS

Rad snímačov Dynalite kombinuje detekciu pohybu, detekciu úrovne osvetlenia a

infračervený prijímač v jednom zariadení. Všetky tieto funkcie môžu fungovať

súčasne a umožňujú tak automatizovať scenáre, ako je zapnutie osvetlenia po

detekcii pohybu a stmievanie osvetlenia na základe zistenia úrovne slnečného

svetla. To zaisťuje ďalšie úspory energie. Spojením týchto funkcií v jedinom zariadení

sa zlepšuje efektivita prevádzky. Každý snímač je vybavený vstavaným

mikroprocesorom a umožňuje tak pomocou logických funkcií ovládať osvetlenie

malej miestnosti, poschodia aj celej budovy. Všetky snímače sú napájané zo siete

DyNet, sú plne diaľkovo programovateľné a možno ich nakonfigurovať na

automatizáciu a ovládanie prakticky neobmedzeného počtu výstupov.

Údaje o produkte

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt –20 až +45 °C

 

Schválenie a použitie

Kód IP IP20/54 [Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred

hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu]

Označenie CE Označenie CE

V súlade so smernicou RoHS EÚ Áno

 

Údaje o produkte

Full EOC 871869688808700

Objednávkový názov produktu DUS30CS

Objednávkový kód 88808700

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál krytu (12NC) 913703244309

Úplný názov produktu DUS30CS

EAN/UPC – balenie 8718696895085
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Rozmerový obrázok

153 mm (6.02 in)
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90 mm (3.54 in)

67 mm (2.64 in)

Dynalite Sensors

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom
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