
Kifinomult, mégis
egyszerű,
energiatakarékos
világításszabályozási
megoldások
Dynalite érzékelők

A Dynalite érzékelőcsalád egy készülékben egyesíti a mozgásérzékelést, a fényerő-

érzékelést és az infravörös vevőegységet. Ezek a szolgáltatások egyidejűleg is

használhatók, így automatizálhatók az olyan műveletek, mint például a világítás

bekapcsolása mozgás érzékelése esetén, majd a napfény erejének mérése után a

fényerő csökkentése a további energiamegtakarítás érdekében. Ezen funkciók

egyetlen eszközbe történő integrálásának köszönhetően javul a rendszer működési

hatékonysága. Valamennyi érzékelő beépített mikroprocesszorral rendelkezik, így

akár egy kis szoba, egy emelet vagy egy teljes épület világítása is logikai utasítások

használatával szabályozható. Az összes érzékelő a DyNet hálózatból kapja a

tápellátást, teljes mértékben távolról programozható, és elvileg korlátlan számú

vezérelt kimenet automatizálására és vezérlésére képes.

Előnyök
• Csökkenti a sokféle érzékelőtípus alkalmazásának kényszerét, így a mennyezetre

szerelt egységek számát

• Egy készülékben kombinálja a mozgásérzékelést, a fényerő-érzékelést és az

infravörös vevőegységet a hatékonyság növelése érdekében
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Alkalmazás
• Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények

• Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok

• Lakóövezetek

Versions

DUS804C-UP Multifunction

Sensor

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

Méretezett rajza

Dynalite érzékelők
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Méretezett rajza

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

67 mm (2.64 in)

Termék részletei

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

DUS90CS / DUS30CS wall

mounted

Dynalite érzékelők
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