
Konfiguračný nástroj
MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Dnešní výrobcovia ponúkajú dokonale prispôsobené riešenia osvetlenia, ktoré sú

inteligentné, preto ich možno upraviť podľa potrieb v budúcnosti. Nové

konfigurovateľné jednotky predradníka s integrovanými funkciami ovládania od

spoločnosti Philips umožňujú naprogramovať fungovanie svietidla s cieľom

maximalizovať úsporu energie a minimalizovať nepriaznivý vplyv na životné

prostredie. Konfigurátor osvetlenia od spoločnosti Philips je osobitný intuitívny

systém, ktorý používateľom umožňuje konfigurovať všetky funkcie v každom

programovateľnom napájači od spoločnosti Philips. Vytvorenie dokonalého

osvetlenia na dané použitie nikdy nebolo jednoduchšie.

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 5 V

 

Káble

Typ konektora – vstupné svorky Mini USB (samica)

Typ konektora – výstupné svorky WAGO 250 (2 paralelné pripojenia)

Prierez výstupného vodiča (max.) 1,5 mm²

Prierez výstupného vodiča (min.) 0,2 mm²

 

Teplota

Životnosť pri teplote krytu (nom.) 65 °C

Maximálna teplota krytu (max.) 65 °C

 

Schválenie a použitie

Označenia schválení Označenie CE

 

Údaje o produkte

Full EOC 871829120946100

Objednávkový názov produktu LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Objednávkový kód 20946100

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál krytu (12NC) 913700346703

Netto hmotnosť 0,110 kg

Úplný názov produktu MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

EAN/UPC – balenie 8718291209478
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Rozmerový obrázok
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LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI 32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm
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