
Sofistikerede, men
enkle,
energibesparende
belysningsløsninger
Dynalite Sensors

Dynalite-serien af sensorer leverer bevægelsesregistrering, lysniveauregistrering og

IR-modtagelse i én og samme enhed. Disse funktioner kan betjenes samtidigt,

hvilket gør det muligt at automatisere visse scenarier, såsom at tænde lyset efter

registreret bevægelse og derefter dæmpe lysniveauet, efter at mængden af dagslys

er målt, for at opnå ekstra energibesparelser. Ved at samle disse funktioner i én

enhed forbedres driftseffektiviteten. Hver sensor har en indbygget mikroprocessor,

der giver en række logiske funktioner mulighed for at styre et enkelt rum, en etage

eller en hel bygning. Alle sensorer forsynes af DyNet-netværket, og eftersom de alle

kan fjernprogrammeres, kan de automatiseres og praktisk talt styre et uendeligt

antal lyskilder.

Fordele
• Reducerer behovet for mange forskellige sensorer, hvilket minimerer rodet i loftet

• Bevægelsesregistrering, lysniveauregistrering og IR-modtagelse i én og samme

enhed giver øget effektivitet

Funktioner
• Alle sensorer kan fjernprogrammeres

• Indbygget mikroprocessor

Anvendelsesområder
• Detailhandel, samt hotel og restaurant, kontor og industri

• Offentlige områder, stadioner og aktivitetscentre

• Boligområder
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Versions

DUS804C-UP Multifunction Sensor DUS90CS and DUS30CS wall mounted Sensor

Målskitse

153 mm (6.02 in)
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90 mm (3.54 in)

67 mm (2.64 in)
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Oplysninger om produktet

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

DUS90CS / DUS30CS wall

mounted

Dynalite Sensors
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