
Bezdrôtové zariadenia
Dynalite
PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

Vlastníci obchodných budov musia vyriešiť jednu z

najnáročnejších otázok: ako znížiť každodenné prevádzkové

náklady a súčasne zachovať pohodlie a produktivitu. Jasnou

voľbou sú inteligentné systémy osvetlenia. Hoci inteligentné

systémy ponúkajú úspory energie a možnosť monitorovania a

údržby, ktoré zlepšujú efektívnosť prevádzky budov, niektorí

správcovia váhajú s prechodom existujúcich budov vzhľadom na

požiadavky na novú kabeláž. Bezdrôtový systém Philips

Dynalite im ponúkne všetky výhody inteligentného systému

ovládania bez nutnosti inštalovať dodatočnú riadiacu kabeláž.
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Všeobecné informácie

Značka CE CE mark
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Poznámky Please download the Lighting - Product

Data Sheet for more information and

ordering options

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

 

Schválenie a použitie

V súlade s požiadavkami UL Yes

V súlade s požiadavkami UL pre Kanadu a

USA

Yes

 

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt 0 až +40 ºC

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871869688819300

Objednávkový názov produktu PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway

Ethernet

EAN/UPC – produkt 8718696888193

Objednávkový kód 88819300

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 20

Materiál SAP 913703245409

Celková hmotnosť SAP (kus) 305,000 g

Bezdrôtové zariadenia Dynalite

© 2022 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

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com

2022, Január 5 - Údaje podliehajú zmenám


