Lighting

Εξελιγμένες, αλλά και
απλές, ενεργειακά
αποδοτικές λύσεις
φωτισμού
Dynalite Relay Controllers
Μια από τις πλέον δημοφιλείς μορφές ελέγχου φωτισμού, οι ελεγκτές ρελέ μπορούν να
επηρεάσουν πολύ σημαντικά τη διαχείριση της ενέργειας και τον έλεγχο φωτισμού. Αυτή η
λύση Dynalite, που διατίθεται τόσο σε διαμόρφωση ράγας DIN, όσο και επίτοιχου κουτιού,
δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας τεράστιας σειράς ελεγκτών ρελέ με ποικιλία αριθμών και
μεγεθών κυκλωμάτων, για αυτόνομη λειτουργία ή λειτουργία ως μέρος συστήματος, έτσι
ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε έργου. Κάθε συσκευή μπορεί να αποθηκεύει
περισσότερες από 170 προκαθορισμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση
σύνθετων λογικών ακολουθιών μεταγωγής από απλά μηνύματα δικτύου. Καθώς τα
απαιτούμενα προκαθορισμένα σενάρια αποθηκεύονται μέσα σε κάθε συσκευή ρελέ,
απλοποιείται ο έλεγχος πρώτης λειτουργίας και τα μηνύματα δικτύου.

Οφέλη
• Επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία ή τη λειτουργία στα πλαίσια ενός συστήματος, μιας
σειράς ελεγκτών ρελέ με ένα πλήθος αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων.
• Απλοποιεί τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία και τα μηνύματα δικτύου.

Εφαρμογή
• Καταστήματα και φιλοξενία, γραφεία και βιομηχανία
• Δημόσιοι χώροι, στάδια και χώροι πολλαπλών εκδηλώσεων
• Κατοικίες
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Dynalite Relay Controllers

Versions

ADAM-20151222133156785

DMRC210

DMRC210-RJ-DA

DDRC1220FR-GL-V3

DDRC420FR

Λεπτομέρειες για το προϊόν
Front of the DDRC810DT-GL 8 x

DMRC210_new_Front

10A Relay Controller
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Front of the DMRC210-RJ-DA 2 x

Front of the DDRC1220FR-GL 12 x

10A Ecoset Relay Controller

20A Relay Controller
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Dynalite Relay Controllers

Λεπτομέρειες για το προϊόν
DDRC420FR_new_Front
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