
Dynalite vezeték
nélküli eszközök
PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

A kereskedelmi épületek tulajdonosai egyik legnagyobb

kihívásukkal néznek szembe: hogyan csökkentsék a napi

működési költségeket a kényelem és termelékenység

fenntartása mellett? Az intelligens világítási rendszerek

nyilvánvaló választást jelentenek. Bár az intelligens rendszerek

olyan energiatakarékossági, felügyeleti és karbantartási

képességeket kínálnak, amelyek javítják az épületek

működésének hatékonyságát, sok épületkezelő nem szívesen

vált a meglévő épületeiben, mert új kábelezésre van szükség. A

Philips Dynalite vezeték nélküli rendszer egy intelligens

vezérlőrendszer összes előnyét nyújtja anélkül, hogy további

vezérlőkábelezésre lenne szükség.

A kereskedelmi épületek tulajdonosai egyik legnagyobb kihívásukkal néznek

szembe: hogyan csökkentsék a napi működési költségeket a kényelem és

termelékenység fenntartása mellett? Az intelligens világítási rendszerek nyilvánvaló

választást jelentenek. Bár az intelligens rendszerek olyan energiatakarékossági,

felügyeleti és karbantartási képességeket kínálnak, amelyek javítják az épületek

működésének hatékonyságát, sok épületkezelő nem szívesen vált a meglévő

épületeiben, mert új kábelezésre van szükség. A Philips Dynalite vezeték nélküli

rendszer egy intelligens vezérlőrendszer összes előnyét nyújtja anélkül, hogy

további vezérlőkábelezésre lenne szükség.
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Általános információ

CE jelölés CE mark

Megjegyzések Please download the Lighting - Product

Data Sheet for more information and

ordering options

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

UL jóváhagyással rendelkezik Yes

UL jóváhagyással rendelkezik, Kanada és

USA

Yes

 

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány 0 és +40 °C között

 

Termékadatok

Teljes termékkód 871869688819300

A termék megrendelési neve PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

EAN/UPC - termék 8718696888193

Rendelési kód 88819300

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 20

SAP anyag 913703245409

Nettó tömeg (darab) 305,000 g
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