Lighting

Dynalite Sensors
DUS30CS
Wall/ceiling mount 30° multifunction sensor
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

Produktdata

CE-märkning

CE märkning

Fullständig produktkod

871869688808700

Kommentarer

Please download the Lighting - Product Data

Beställningsproduktnamn

DUS30CS

Sheet for more information and ordering

EAN/UPC – Produkt

8718696888087

options

Beställningsnummer

88808700

Ja

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

EU RoHS-kompatibel

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Användning och godkännande
Kod för kapslingsklass

IP54/20 [ Dammsäker, stänksäker/petsäker]

UL-godkänd

Yes

Materialnummer (12NC)

913703244309

Nettovikt (stycke)

214,000 g

Användningsförhållanden
Omgivningstemperatur
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-20 till +45 °C

data som kan komma att ändras

Dynalite Sensors

Måttskiss

73 mm
(2.87 in)

98 mm (3.86 in)

153 mm (6.02 in)

67 mm (2.64 in)
90 mm (3.54 in)
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