Lighting

Dynalite Sensors
DUS804CS-UP
Serien av Philips Dynalite-sensorer kombinerer
bevegelsesregistrering, lysnivåregistrering og IR-mottaker i én
enhet. Alle disse funksjonene kan brukes samtidig og sørger for
automatikk, f.eks. at lyset slås på etter at bevegelse er registrert,
og at belysningsnivået deretter dimmes når det tilgjengelige
sollyset er målt, noe som gir ekstra energisparing. Ved å
kombinere alle disse funksjonene i én enhet bedres
effektiviteten.Alle sensorene har en innebygd mikroprosessor
som gjør at logiske funksjoner kan brukes til å styre et lite rom,
gulvet i en bygning eller hele bygningen. Alle sensorene får
strøm fra DyNet-nettverket, og siden de kan fjernprogrammeres,
kan de konfigureres til å automatisere og styre et tilnærmet
ubegrenset antall utganger.
Serien av Philips Dynalite-sensorer kombinerer bevegelsesregistrering,
lysnivåregistrering og IR-mottaker i én enhet. Alle disse funksjonene kan brukes
samtidig og sørger for automatikk, f.eks. at lyset slås på etter at bevegelse er
registrert, og at belysningsnivået deretter dimmes når det tilgjengelige sollyset er
målt, noe som gir ekstra energisparing. Ved å kombinere alle disse funksjonene i én
enhet bedres effektiviteten.Alle sensorene har en innebygd mikroprosessor som gjør
at logiske funksjoner kan brukes til å styre et lite rom, gulvet i en bygning eller hele
bygningen. Alle sensorene får strøm fra DyNet-nettverket, og siden de kan
fjernprogrammeres, kan de konfigureres til å automatisere og styre et tilnærmet
ubegrenset antall utganger.
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Dynalite Sensors

Generell informasjon

Produktnavn for bestilling

DUS804CS-UP

CE-merke

CE mark

EAN/UPC – produkt

8710163522029

Merknader

Please download the Lighting - Product Data

Bestillingskode

52202900

Sheet for more information and ordering options

SAP-teller – antall per pakke

1

Ja

SAP-teller – pakker per utvendige

1

SAP-materialer

913703070409

Nettovekt (stykk)

83,500 g

I samsvar med EU RoHS

Bruksforhold
For omgivelsestemperaturer mellom 0 to +45 °C

Produktdata
Fullstendig produktkode

871016352202900

Målskisse

32 mm (1.3 in)

32 mm (1.25 in)

58 mm (2.28 in)

22 mm (0.86 in)

35 mm (1.38 in)

58 mm (2.3 in)

90 mm (3.5 in)

10 mm (0.4 in)

80 mm (3.2 in)

DUS804CS-UP

90 mm (3.54 in)

90 mm (3.54 in)
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