Lighting

Dynalite Sensors
DUS30CS
Philips Dynalite sensörleri; hareket algılama, ışık düzeyi algılama
ve IR alma özelliklerini tek bir birimde bir araya getirir. Bu
özelliklerin tümü aynı anda çalıştırılabilir. Böylece hareket
algılandıktan sonra ışığın açılması ve güneş ışığı ölçüldükten
sonra aydınlatma düzeyinin düşürülmesi gibi işlemler otomatik
hale getirilebilir. Bunun sonucunda ek enerji tasarrufları sağlanır.
Bu işlevlerin tümü tek bir cihazda bir araya getirilerek çalıştırma
verimi artırılmıştır.Her sensörde yerleşik olarak bulunan bir
mikroişlemci sayesinde, mantıksal işlevler tek bir küçük odayı, bir
binanın zeminini veya tüm binayı kontrol edebilir. Tüm sensörler
güçlerini DyNet ağından alır ve tüm programlama işlemleri
uzaktan yapılabildiği için sayısız kontrollü çıkışı otomatik hale
getirecek ve kontrol edecek şekilde yapılandırılabilirler.
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Dynalite Sensors

Ürün Verileri

Genel Bilgiler
CE işareti

CE mark

Tam ürün kodu

871869688808700

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

Sipariş ürün adı

DUS30CS

Sheet for more information and ordering

EAN/UPC - Ürün

8718696888087

options

Sipariş kodu

88808700

RoHS mark

Numeratör - Paket Başına Miktar

1

Numeratör - Büyük kutu başına paket

1

RoHS işareti

Onay ve Uygulama

sayısı

Girişime Karşı Koruma Sınıfı

UL Tanınırlığı

IP54/20 [ Toz birikmesine karşı korumalı,

Malzeme No. (12NC)

913703244309

sıçramaya dayanıklı/parmak korumalı]

Net Ağırlık (Parça Başı)

214,000 g

Yes

Uygulama Koşulları
Ortam sıcaklığı aralığı

-20 to +45 °C

Boyutlu çizim

73 mm
(2.87 in)

98 mm (3.86 in)

153 mm (6.02 in)

67 mm (2.64 in)
90 mm (3.54 in)
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