
Ovládače stmievača
radu Dynalite Signal
Dimmer Controller
DBC1210

Signálové ovládače stmievača radu Dynalite boli skonštruované

tak, aby splnili požiadavky projektov v budúcnosti. , Dokážu

prenášať všetky protokoly napájača v súlade s priemyselným

štandardom (1 – 10 V, DSI, DALI a vysielanie DALI) a podporujú

dve montážne konfigurácie (s nosníkom DIN a vo forme

nástenného modulu) pre flexibilné možnosti montáže. , Rad

Signal Dimmer Controller podporuje tiež prevádzku širokej škály

ovládačov napájačov s rôznymi počtami a veľkosťami obvodov,

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

požiadavky akéhokoľvek projektu.
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Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Opis typu – dlhý text 12 channels, max.load of 10A per channel. For DALI,

1-10V and DSI.

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 +50 ºC

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871016350660900

Objednávkový názov produktu DBC1210

EAN/UPC – produkt 8710163506609

Objednávkový kód 50660900

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál SAP 913703036009

Celková hmotnosť kópie (kus) 7,000 kg

Rozmerový obrázok
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Ovládače stmievača radu Dynalite Signal Dimmer Controller
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