Lighting

Dynalite Sensors
DUS804CS-UP
Surface mount ceiling sensor with ultrasonic capability
Serien med Dynalite-sensorer kombinerar rörelsedetektering, registrering av ljusnivå
och IR-mottagning i en enhet. Var och en av dessa funktioner kan styras samtidigt,
vilket gör det möjligt att automatisera scenarier som t ex att tända lamporna när
rörelse registreras och sedan minska ljusnivån när tillräckligt med solljus har
uppmätts, för ytterligare energibesparingar. ;Genom att kombinera dessa funktioner i
en enhet förbättras drifteffektiviteten. Varje sensor har en inbyggd mikroprocessor,
så att logiska funktioner kan styra ett litet rum, en våning i en byggnad eller hela
byggnaden. Alla sensorer får ström från DyNet-nätverket och eftersom de är helt
programmerbara kan de konfigureras för att automatisera och styra ett i princip
obegränsat antal utgångar.

Produktdata
Allmän information

Beställningsproduktnamn

DUS804CS-UP

CE-märkning

CE märkning

EAN/UPC – Produkt

8710163522029

Kommentarer

Please download the Lighting - Product Data

Beställningsnummer

52202900

Sheet for more information and ordering

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

options

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Ja

Materialnummer (12NC)

913703070409

Nettovikt (stycke)

83,500 g

EU RoHS-kompatibel

Användningsförhållanden
Omgivningstemperatur

0 till +45 °C

Produktdata
Fullständig produktkod
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Dynalite Sensors

Måttskiss

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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