Lighting

Bộ cảm biến Dynalite
DUS804CS-UP
Surface mount ceiling sensor with ultrasonic capability
Cảm biến Dynalite có chức năng phát hiện chuyển động, kiêm thăm dò mức độ sáng
và tiếp nhận bức xạ. Mỗi chức năng này có thể hoạt động đồng thời, vận hành tự
động trong các tình huống như bật đèn khi phát hiện chuyển động, sau đó giảm mức
độ sáng khi dò được ánh sáng mặt trời, nhờ vậy tiết kiệm thêm năng lượng. ;Nhờ kết
hợp ba chức năng vào một thiết bị, hiệu quả vận hành của hệ thống được cải thiện.
Mỗi cảm biến tích hợp sẵn bộ vi xử lý, cho phép kiểm soát một căn phòng nhỏ, tầng
của một tòa nhà hoặc toàn bộ tòa nhà. Tất cả các cảm biến được cấp nguồn từ mạng
DyNet. Ta có thể lập trình các cảm biến này hoàn toàn từ xa, và cấu hình chúng để tự
động hóa và điều khiển gần như không giới hạn các đối tượng đầu ra.

Dữ liệu sản phẩm
Thông tin chung

Tên sản phẩm khác

DUS804CS-UP

Dấu CE

Ký hiệu CE

EAN/UPC - Sản phẩm

8710163522029

Ghi chú

Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng

Mã đơn hàng

913703070409

để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có

Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 1
Số vật liệu (12 chữ số)

913703070409

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

83,500 g

0 đến +45 °C

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ

871016352202900
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Bộ cảm biến Dynalite

Bản vẽ kích thước

32 mm (1.3 in)

32 mm (1.25 in)

58 mm (2.28 in)

22 mm (0.86 in)

35 mm (1.38 in)

58 mm (2.3 in)

90 mm (3.5 in)

10 mm (0.4 in)

80 mm (3.2 in)

Dynalite Sensors

90 mm (3.54 in)

90 mm (3.54 in)

Dynalite Sensors
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