
Dynalite Sensors
DUS30CS

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.

Produkt data

Temperatur

Omgivende temperaturområde -20 til +45 °C

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20/54 [Fingerbeskyttet; beskyttet

mod støvansamling, stænksikker]

CE-mærke CE-mærke

Overholder EU RoHS Ja

 

Produktdata

Full EOC 871869688808700

Ordreproduktnavn DUS30CS

Ordrekode 88808700

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

Materiale nummer (12NC) 913703244309

Det fulde produktnavn DUS30CS

EAN/UPC – kasse 8718696895085
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Målskitse

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

67 mm (2.64 in)
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