Lighting

Là giải pháp điều
khiển ánh sáng tinh vi
mà đơn giản, tiết kiệm
năng lượng
Thiết bị không dây Dynalite
Những người sở hữu các tòa nhà thương mại thường gặp một thách thức lớn, đó là
làm thế nào để giảm chi phí vận hành hàng ngày, đồng thời vẫn duy trì năng suất và
sự thoải mái. Hệ thống chiếu sáng thông minh là một sự lựa chọn hiển nhiên. Mặc dù
các hệ thống thông minh có khả năng tiết kiệm năng lượng, giám sát và bảo trì, giúp
nâng cao hiệu quả vận hành tòa nhà, nhưng nhiều người quản lý tòa nhà lại không
muốn chuyển đổi hệ thống hiện tại trong tòa nhà do vướng phải yêu cầu từ hệ thống
dây cáp mới. Hệ thống không dây Philips Dynalite mang lại tất cả các lợi ích từ một
hệ thống điều khiển thông minh mà không yêu cầu bổ sung dây cáp điều khiển.

Lợi ích
• Khả năng tiết kiệm thêm năng lượng cao nhất trong dòng sản phẩm LED
• Giám sát, báo cáo trung tâm và điều khiển hệ thống chiếu sáng và kiểm soát của
bạn
• Tích hợp nâng cao với hệ thống của các bên thứ ba

Tính năng
• Mạng lưới vững chắc, mang lại khả năng điều khiển hệ thống chiếu sáng không dây
tin cậy
• Kết hợp được với mọi bộ đèn
• Mỗi bộ nhận không dây đều có cảm biến ánh sáng ban ngày và sự hiện diện của
người
• Tích hợp trơn tru với toàn bộ dòng sản phẩm Philips Dynalite
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Thiết bị không dây Dynalite

Ứng dụng
• Giáo dục
• Bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc
• Văn phòng

Phiên bản

EasyAir SNS401CMP
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