Lighting

Dynalite System
Integration
DDNG232
Soluţii de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în
acelaşi timp În cadrul oricărui proiect modern se pot găsi multe
sisteme terţe care îndeplinesc diferite roluri. Fiecare sistem
separat poate folosi un protocol diferit pentru comunicare.
Philips Dynalite a dezvoltat o gamă de dispozitive tip gateway
(de acces) care pot fi utilizate pentru a sincroniza funcţiile
acestor sisteme într-o soluţie de sistem integrat. Prin utilizarea
gateway-ului corect, se pot integra diverse sisteme, permiţând
utilizatorilor finali accesul la o locaţie complet automatizată de
la o singură interfaţă. Prin integrarea cu succes a sistemelor terţe
cu o soluţie Dynalite, se reduce interacţiunea repetitivă a
utilizatorilor finali.
Soluţii de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în acelaşi timp În cadrul
oricărui proiect modern se pot găsi multe sisteme terţe care îndeplinesc diferite
roluri. Fiecare sistem separat poate folosi un protocol diferit pentru comunicare.
Philips Dynalite a dezvoltat o gamă de dispozitive tip gateway (de acces) care pot fi
utilizate pentru a sincroniza funcţiile acestor sisteme într-o soluţie de sistem integrat.
Prin utilizarea gateway-ului corect, se pot integra diverse sisteme, permiţând
utilizatorilor finali accesul la o locaţie complet automatizată de la o singură interfaţă.
Prin integrarea cu succes a sistemelor terţe cu o soluţie Dynalite, se reduce
interacţiunea repetitivă a utilizatorilor finali.
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General Information

Nume comandă produs

DDNG232

Marcaj CE

CE mark

EAN/UPC – Produs

8710163522548

Observații

Please download the Lighting - Product Data

Cod de comandă

52254800

Sheet for more information and ordering options

Numărător – Cantitate per pachet

1

Da

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

În conformitate cu UE RoHS

Application Conditions
Interval temperatură ambientală

Material SAP

913703081809

Greutate netă SAP (bucată)

169,000 g

0 to +50 °C

Product Data
Cod complet produs

871016352254800

94 mm (3.70 in)

Cote

211 mm (8.31 in)

75 mm (2.95 in)
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