Lighting

Dynalite érzékelők
DUS90AHB-DALI
A Dynalite érzékelőcsalád egy készülékben egyesíti a mozgás-,
a fényerő-érzékelést és az infravörös vevőegységet. Ezek a
szolgáltatások egyidejűleg is használhatók, így
automatizálhatók az olyan műveletek, mint például a világítás
bekapcsolása mozgás 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.
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Dynalite érzékelők

Termék adatok
Általános információ

A termék megrendelési neve

DUS90AHB-DALI

CE jelölés

CE mark

EAN/UPC - termék

8718696005101

Megjegyzések

Please download the Lighting - Product Data

Rendelési kód

00510100

Sheet for more information and ordering options

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Igen

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Megfelel az EU RoHS irányelvnek

Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmérséklet-tartomány

SAP anyag

913703015409

Nettó tömeg (darab)

75,000 g

-5 to +50 °C

Termékadatok
Teljes termékkód

871869600510100

Méretezett rajza

ø 5 mm (0.19 in)
30 mm (1.18 in)
44 mm (1.73 in)

71 mm (2.80 in)

34 mm
(1.34 in)

66 mm (2.60 in)

70 mm (2.76 in)
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