Lighting

Dynalite System
Integration
DNG232
Herhangi bir modern projede, farklı roller üstlenmiş birçok
üçüncü taraf sistem bulunabilir. Bu farklı sistemlerin her biri
iletişim için farklı bir protokol kullanıyor olabilir. Philips Dynalite,
bu sistemlerin işlevlerini tek bir entegre sistem çözümüne
senkronize etmek için kullanılabilecek bir dizi ağ geçidi cihazı
geliştirmiştir. Doğru ağ geçidi kullanılarak, farklı sistemler entegre
edilebilir ve böylece son kullanıcının tam otomatik çalışma
alanına tek bir arabirimden erişmesi sağlanır.Üçüncü taraf
sistemleri Dynalite çözümüyle başarılı şekilde entegre edilerek,
son kullanıcının tekrar gerektiren müdahalelerini azaltır.
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Sipariş ürün adı

DNG232

Data Sheet for more information and

EAN/UPC - Ürün

8710163507941

ordering options

Sipariş kodu

50794100

RoHS mark

Numeratör - Paket Başına Miktar

1

Numeratör - Büyük kutu başına paket

1

Uygulama Koşulları
Ortam sıcaklığı aralığı

sayısı
0 to +50 °C

Malzeme No. (12NC)

913703082109

Net Ağırlık (Parça Başı)

0,250 kg

Ürün Verileri
Tam ürün kodu

871016350794100

Boyutlu çizim

164 mm (6.46 in)

58 mm
(2.28 in)

170 mm (6.69 in)

224 mm (8.82 in)

121 mm (4.76 in)

Dynalite System Integration

© 2019 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin
herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu
belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

www.lighting.philips.com

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

2019, Nisan 2 - Bilgi değişimi

