
Dispozitive wireless
Dynalite
PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

Proprietarii clădirilor comerciale se confruntă cu una dintre cele

mai mari provocări: cum pot fi reduse costurile de exploatare

zilnice, menținând confortul și productivitatea. Sistemele de

iluminat inteligente reprezintă alegerea evidentă. Cu toate că

sistemele inteligente oferă capacități de reducere a consumului

de energie, de monitorizare și de întreținere, care îmbunătățesc

eficiența operațiunilor din clădiri, numeroși manageri sunt

reticenți la modernizarea propriilor clădiri din cauza necesității

instalării unui cablaj suplimentar. Un sistem wireless Philips

Dynalite oferă toate avantajele unui sistem de comandă

inteligent, fără necesitatea instalării unui cablaj de comandă

suplimentar.
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cum pot fi reduse costurile de exploatare zilnice, menținând confortul și

productivitatea. Sistemele de iluminat inteligente reprezintă alegerea evidentă. Cu

toate că sistemele inteligente oferă capacități de reducere a consumului de energie,

de monitorizare și de întreținere, care îmbunătățesc eficiența operațiunilor din clădiri,

numeroși manageri sunt reticenți la modernizarea propriilor clădiri din cauza

necesității instalării unui cablaj suplimentar. Un sistem wireless Philips Dynalite oferă

toate avantajele unui sistem de comandă inteligent, fără necesitatea instalării unui

cablaj de comandă suplimentar.
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General Information

Marcaj CE CE mark

Observații Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering options

În conformitate cu UE RoHS Da

 

Approval and Application

UL recunoscut Yes

UL recunoscut Canada și SUA Yes

 

Application Conditions

Interval temperatură ambientală 0 to +40 °C

 

Product Data

Cod complet produs 871869688819300

Nume comandă produs PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

EAN/UPC – Produs 8718696888193

Cod de comandă 88819300

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 20

Material SAP 913703245409

Greutate netă SAP (bucată) 305,000 g
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