
Thiết bị tích hợp
Dynalite
PDEG

Bất kỳ dự án hiện đại nào cũng có thể bao gồm những hệ thống do bên thứ ba cung

cấp đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Mỗi hệ thống này có thể sử dụng một giao thức

riêng biệt để truyền thông liên lạc. Dynalite là một dòng thiết bị cổng nối giúp đồng

bộ hóa chức năng của các hệ thống này thành một hệ thống tích hợp.

Dữ liệu sản phẩm

Nhiệt độ

Khoảng nhiệt độ môi trường -5 đến +50°C

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn CE Dấu CE

Tuân thủ RoHS Có

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 871869600172100

Tên sản phẩm khác PDEG

Mã đơn hàng 913703013809

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 1

Mã sản phẩm (12NC) 913703013809

Trọng lượng thực 163,000 g

Tên sản phẩm đầy đủ PDEG

EAN/UPC - Trường hợp 8718696009222
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Bản vẽ kích thước

Thiết bị tích hợp Dynalite
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