
Dynalite Sensors
DUS30CS

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.

Catalog de date

Temperature

Interval temperatură ambientală De la -20 până la +45 °C

 

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20/54 [Protejat împotriva contactului cu

degetele; protejat împotriva acumulării prafului,

protejat împotriva împroşcării]

Marcaj CE Marcaj CE

În conformitate cu RoHS Da

 

Product data

Full EOC 871869688808700

Nume comandă produs DUS30CS

Cod de comandă 88808700

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Număr material (12NC) 913703244309

Numele complet al produsului DUS30CS

EAN/UPC – Cutie 8718696895085
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Cote

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

67 mm (2.64 in)
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