Lighting

Geraffineerde maar
toch eenvoudige en
energiezuinige
lichtsturingsoplossing
en
Dynalite Network Accessories
Om alle verschillende armaturen bijeen te brengen, ondersteunt Philips Dynalite een
reeks netwerkapparaten die handig zijn om een probleemloos verlichtingssysteem
te realiseren.

Toepassing
• Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt
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Dynalite Network Accessories

Versions
DMAL120F Actieve belasting

De DDTC001 is een
sabotagebestendige ingesloten
tijdschakelklok voor DINrailmontage. Alle functies worden
geprogrammeerd via een PC er zijn
geen externe regelaars
verkrijgbaar, wat voorkomt dat de
werking van het apparaat
verstoord wordt. De DDTC001
beschikt over een astronomische
tijdschakelklok voor 365 dagen die
zonsopkomst/zonsondergang
volgt, automatische instelling van
zomer/wintertijd en krachtige
macro’s en conditionele
logicafuncties. De tijdschakelklok
is via het DyNet RS485-netwerk
koppelbaar met ander apparatuur
voor het automatiseren van taken
en gebeurtenissen en kan gebruikt
worden als
energiebeheersingsregelaar of
eenvoudig voor het kiezen van
scènes op vooraf ingestelde
tijdstippen van de dag of week. De
DDTC001 is krachtig genoeg om de
volledige automatisering te
kunnen leveren van een groot
commercieel project en kan
geprogrammeerd worden met
gebeurtenissen die automatisch op
een gespecificeerde tijdstip
worden uitgevoerd. Een typische
toepassing betreft de
automatisering van de
verlichtingsniveaus in een
restaurant voor ontbijt, lunch,
diner, avondvermaak en
schoonmaken.
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Dynalite Network Accessories

Productgegevens
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