Lighting

Thiết bị tích hợp
Dynalite
DNG485
Bất kỳ dự án hiện đại nào cũng có thể bao gồm những hệ thống
do bên thứ ba cung cấp đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Mỗi
hệ thống này có thể sử dụng một giao thức riêng biệt để truyền
thông liên lạc. Dynalite là một dòng thiết bị cổng nối giúp đồng
bộ hóa chức năng của các hệ thống này thành một hệ thống tích
hợp.
Bất kỳ dự án hiện đại nào cũng có thể bao gồm những hệ thống do bên thứ ba cung
cấp đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Mỗi hệ thống này có thể sử dụng một giao thức
riêng biệt để truyền thông liên lạc. Dynalite là một dòng thiết bị cổng nối giúp đồng
bộ hóa chức năng của các hệ thống này thành một hệ thống tích hợp.

Dữ liệu sản phẩm
Thông tin chung

Tên sản phẩm khác

DNG485

Dấu CE

Ký hiệu CE

EAN/UPC - Sản phẩm

8710163507965

Ghi chú

Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng

Mã đơn hàng

913703082209

để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng

Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ 1

Ký hiệu RoHS

Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài

1

Số vật liệu (12 chữ số)

913703082209

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,250 kg

Dấu RoHS

Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép

0 đến +50 °C

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ

871016350796500

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2019, Tháng 4 2

dữ liệu có thể thay đổi

Thiết bị tích hợp Dynalite

365 mm (14.37 in)

Bản vẽ kích thước

79 mm
(3.11 in)

225 mm (8.86 in)

Dynalite System Integration

Dynalite System Integration
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