Lighting

Dynalite System
Integration
DDNG232
RS232 Network Gateway for cost-effective serial port
integration
Em qualquer projecto moderno, vários sistemas de outros fornecedores podem
executar tarefas diferentes. Cada sistema pode utilizar um protocolo diferente para
comunicação. A Philips Dynalite desenvolveu uma gama de dispositivos de gateway
que pode ser utilizada para sincronizar as funções destes sistemas numa solução de
sistema integrada. Utilizando a gateway correcta, é possível integrar diferentes
sistemas, permitindo aos utilizadores finais aceder a um local totalmente
automatizado a partir de uma interface.Ao integrar com sucesso sistemas de outros
fornecedores com uma solução Dynalite, reduz-se a interacção repetitiva do
utilizador final.

Dados do produto
Informações gerais

Nome de produto da encomenda

DDNG232

Marca CE

CE

EAN/UPC – Produto

8710163522548

Observações

Please download the Lighting - Product

Código de encomenda

52254800

Data Sheet for more information and

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

ordering options

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Sim

Material SAP

913703081809

Peso líquido SAP (Peça)

169,000 g

Em conformidade com RoHS da UE

Condições de aplicação
Intervalo de temperatura ambiente

0 to +50°C

Dados do produto
Código do produto completo
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871016352254800

Dados sujeitos a alteração

Dynalite System Integration

94 mm (3.70 in)

Desenho dimensional

211 mm (8.31 in)

75 mm (2.95 in)

Dynalite System Integration

© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia
relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação
com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial
e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas

www.lighting.philips.com

comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

2021, Junho 3 - Dados sujeitos a alteração

