Lighting

Là giải pháp điều
khiển ánh sáng tinh vi
mà đơn giản, tiết kiệm
năng lượng
Bộ điều khiển Dynalite LED PWM
Có khả năng cấp nguồn trực tiếp các phụ kiện LED, Bộ điều chỉnh độ sáng LED
Dynalite sử dụng công nghệ Điều chỉnh độ rộng xung (PWM), mang lại hiệu quả tuyệt
vời. Hoàn toàn phù hợp cho các hệ thống đèn đổi màu Đỏ, Xanh lục, Xanh lam (RGB),
nháy tuần tự hoặc các thiết kế ánh sáng trang nhã khác. Các bộ điều khiển LED
Dynalite có nhiều cấu hình để đáp ứng các yêu cầu đa dạng về khả năng tương thích
của các phụ kiện LED hiện có. Mỗi thiết bị sẵn sàng tiếp nhận tín hiệu kỹ thuật số đa
kênh riêng (DMX) nên có thể sử dụng trong các ứng dụng trộn màu hoặc nháy tuần
tự.

Lợi ích
• Bộ đèn LED điều khiển trực tiếp nhờ công nghệ biến đổi độ rộng của xung

Ứng dụng
• Cửa hàng bán lẻ và khách sạn, văn phòng và công nghiệp
• Không gian công cộng, sân vận động và các trung tâm sự kiện đa năng
• Khu dân cư
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