
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DDLE802

Ovládače stmievačov s nábehovou hranou impulzu sú ideálne pre svetelné obvody

s odporovými a indukčnými vlastnosťami vrátane žiarovkových svietidiel s napájacím

napätím, neónových a nízkonapäťových. svetelných zdrojov s kompatibilným

elektronickým transformátorom. Riešenie Dynalite dostupné s nosníkom DIN, ako aj

vo forme nástenného modulu umožňuje prevádzku širokej škály ovládačov

stmievačov s nábehovou hranou impulzu s rôznymi počtami a veľkosťami obvodov,

a to buď samostatne, alebo ako súčasť systému. Spĺňa tak požiadavky akéhokoľvek

projektu. Ovládače stmievačov vo forme nástenného modulu boli skonštruované

s cieľom zvýšiť dobu nábehu na viac než 100μS. Dôsledkom je redukovanie syčania

vlákna a hluku napájacieho napätia, ako aj dlhšia životnosť svetelného zdroja.

Ovládače sú kompatibilné s elektronickými transformátormi. Preto sa vyžaduje

menej odľahčovania, čo umožňuje využiť plnú kapacitu kanála.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Opis typu – dlhý text 8 channel Leading Edge Dimmer Controller at 2

A per channel

Poznámky Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

 

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt 0 až +40 ºC

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871016350500800

Objednávkový názov produktu DDLE802

EAN/UPC – produkt 8710163505008

Objednávkový kód 50500800

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Opis vypočítaného miestneho kódu B2B MODULO CONTROLE DDLE802

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál SAP 913703000009

Celková hmotnosť kópie (kus) 0,600 kg
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Rozmerový obrázok

211 mm (8.31 in)
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75 mm (2.95 in)

150 mm (5.90 in)

DDLE802

Dynalite Leading Edge Dimmers
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