
Soluții sofisticate, dar
simple de control al
luminii, eficiente din
punct de vedere
energetic
Dynalite Sensors

Gama de senzori Philips Dynalite combină detectarea mişcării, detectarea nivelului

de lumină şi receptarea IR (infraroşii) într-o singură unitate. Fiecare dintre aceste

caracteristici poate fi acţionată concomitent, permiţând scenarii de automatizare

cum ar fi aprinderea luminilor după detectarea mişcării şi apoi reglarea nivelului

intensităţii luminoase odată cu măsurarea luminii solare, oferind astfel economii

suplimentare la consumul de energie. Prin combinarea fiecăreia dintre aceste funcţii

într-un singur dispozitiv, se îmbunătăţeşte eficienţa operaţională. Fiecare senzor are

un microprocesor încorporat, care permite funcţiilor logice să controleze o cameră

de dimensiuni mici, podeaua unei clădiri sau o clădire întreagă. Toţi senzorii primesc

putere de la reţeaua DyNet, şi, deoarece sunt complet programabili de la distanţă,

pot fi configuraţi să automatizeze şi controleze un număr practic nelimitat de ieşiri

controlate.

Beneficii
• Reduce necesitatea mai multor tipuri de senzori diferiţi, împiedicând astfel

aglomerarea plafoanelor

• Combină detectarea mişcării, detectarea nivelului de lumină şi receptarea IR

(infraroşii), îmbunătăţind astfel randamentul
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Caracteristici
• Senzorii sunt complet programabili de la distanţă

• Microprocesor încorporat

Cerere
• Retail/magazine și ospitalitate/hoteluri; birouri și industrie

• Spații publice, stadioane și centre de evenimente multifuncționale; rezidențial

Versions

DUS804C-UP Multifunction Sensor

Cote
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Cote

153 mm (6.02 in)
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90 mm (3.54 in)

67 mm (2.64 in)

Detalii produs

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

DUS90CS / DUS30CS wall

mounted

Dynalite Sensors
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