
Dynalite draadloze
apparaten
PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

Een van de grootste uitdagingen van eigenaars van commerciële

gebouwen is de dagelijkse operationele kosten omlaag te

brengen en tegelijkertijd het comfort en de productiviteit op peil

te houden. Slimme verlichtingssystemen zijn daarvoor de voor

de hand liggende oplossing. Hoewel slimme systemen

mogelijkheden voor energiebesparing, monitoring en onderhoud

bieden die de efficiënte exploitatie van gebouwen bevorderen,

deinzen veel beheerders van gebouwen terug voor de overstap

in hun bestaande gebouwen omdat nieuwe bekabeling zou

moeten worden aangelegd. Het draadloze Philips Dynalite-

systeem biedt alle voordelen van een slim besturingssysteem

zonder dat daarvoor nieuwe bedieningskabels hoeven te

worden aangelegd.

Een van de grootste uitdagingen van eigenaars van commerciële gebouwen is de

dagelijkse operationele kosten omlaag te brengen en tegelijkertijd het comfort en de

productiviteit op peil te houden. Slimme verlichtingssystemen zijn daarvoor de voor

de hand liggende oplossing. Hoewel slimme systemen mogelijkheden voor

energiebesparing, monitoring en onderhoud bieden die de efficiënte exploitatie van

gebouwen bevorderen, deinzen veel beheerders van gebouwen terug voor de

overstap in hun bestaande gebouwen omdat nieuwe bekabeling zou moeten

worden aangelegd. Het draadloze Philips Dynalite-systeem biedt alle voordelen van

een slim besturingssysteem zonder dat daarvoor nieuwe bedieningskabels hoeven

te worden aangelegd.
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Product gegevens

Algemene informatie

CE-markering CE-markering

Opmerkingen: Please download the Lighting - Product Data Sheet

for more information and ordering options

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

 

Goedkeuring en Toepassing

UL Recognized Yes

UL-erkend, Canada en VS Yes

 

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur 0 tot +40 °C

 

Productgegevens

Volledige productcode 871869688819300

Productnaam voor bestelling PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

EAN/UPC - Product 8718696888193

Bestelcode 88819300

Lokale code 88819300

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 20

SAP-materiaal 913703245409

Nettogewicht SAP (per stuk) 305,000 g
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