
Thiết bị tích hợp
Dynalite
DIR-TX8

DIR-TX8 Infrared Transmitter for cost-effective integration and

control

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

Thông tin chung

Dấu CE Ký hiệu CE

Ghi chú Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng

để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có

 

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép 0 đến +50 °C

 

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 871016350772900

Tên sản phẩm khác DIR-TX8

EAN/UPC - Sản phẩm 8710163507729

Mã đơn hàng 913703080009

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 1

Số vật liệu (12 chữ số) 913703080009

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) 0,280 kg

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2022, Tháng 1 15 dữ liệu có thể thay đổi
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Bản vẽ kích thước

79 mm (3.11 in)
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37 mm (1.46 in)

DIR-TX8

Thiết bị tích hợp Dynalite

© 2022 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com
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