
Starsense Wireless
LLC7300/00 Starsense Wireless 1-10V/DALI

Το Starsense Wireless είναι ένα δικτυακό σύστημα ελέγχου που
βασίζεται στην αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία μέσω της τελευταίας
τεχνολογίας πολυγωνικών δικτύων. Το σύστημα επιτρέπει τον εξ
αποστάσεως έλεγχο και τη διαχείριση των μεμονωμένων σημείων
φωτισμού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Οι χειριστές φωτισμού
μπορούν να ελέγχουν εξ αποστάσεως την υποδομή φωτισμού
εξωτερικών χώρων ρυθμίζοντας τα επίπεδα ρύθμισης της έντασης
προκειμένου να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Μπορούν επίσης να λαμβάνουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο από
τα φωτιστικά, κάτι που μειώνει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης
μέσα από τον ακριβή προγραμματισμό των επιτόπιων εργασιών
συντήρησης και, ταυτόχρονα, βελτιώνει την ποιότητα και την
αξιοπιστία του φωτισμού εξωτερικών χώρων.

Το Starsense Wireless είναι ένα δικτυακό σύστημα ελέγχου που βασίζεται στην αμφίδρομη
ασύρματη επικοινωνία μέσω της τελευταίας τεχνολογίας πολυγωνικών δικτύων. Το σύστημα
επιτρέπει τον εξ αποστάσεως έλεγχο και τη διαχείριση των μεμονωμένων σημείων
φωτισμού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Οι χειριστές φωτισμού μπορούν να ελέγχουν εξ
αποστάσεως την υποδομή φωτισμού εξωτερικών χώρων ρυθμίζοντας τα επίπεδα ρύθμισης
της έντασης προκειμένου να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορούν
επίσης να λαμβάνουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο από τα φωτιστικά, κάτι που μειώνει το
κόστος λειτουργίας και συντήρησης μέσα από τον ακριβή προγραμματισμό των επιτόπιων
εργασιών συντήρησης και, ταυτόχρονα, βελτιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία του
φωτισμού εξωτερικών χώρων.
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Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871829118542000

Όνομα παραγγελίας προϊόντος LLC7300/00 Starsense Wireless 1-10V/DALI

EAN/UPC 8718291185420

Κωδικός παραγγελίας 18542000

Τοπικός κωδικός LLC7300/00

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 24

Αρ. υλικού (12NC) 913700347903

Καθαρό βάρος (τεμάχιο) 0,120 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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