
Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC2-CE

V rámci každého projektu môže byť na dosiahnutie požadovaného výsledku

potrebné použiť množstvo rôznych typov svetelných zdrojov s rôznym výkonom.

Každý z týchto zdrojov môže vyžadovať iný spôsob ovládania. Rad viacúčelových

ovládačov Dynalite umožňuje prispôsobiť druhy výstupu prostredníctvom rôznych

výstupných modulov. Pri použití viacúčelových ovládačov s montážou na lištu DIN je

možné pre každý obvod vybrať špecifický druh ovládača: relé, stmievač s reguláciou

v nábehovej hrane, stmievač s reguláciou v zostupnej hrane, ovládač napájača,

ovládač s prednastavenou funkciou, ovládanie ventilátora a ovládanie roliet a

žalúzií. Pomocou jediného zariadenia možno ovládať viacero typov zaťažení v

ľubovoľnej kombinácii. Výsledkom je jednoduchšia inštalácia a nižší počet

potrebných obvodov.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Označenie CE Označenie CE

V súlade so smernicou RoHS EÚ Áno

Brand Philips Dynalite

 

Prevádzkové a elektrické

Line Frequency 50 to 60 Hz

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Vstupný prúd (nom.) 32A per phase or single phase 63A max A

 

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt 0 až +40 °C

 

Údaje o produkte

Full EOC 871869600702000

Objednávkový názov produktu DMC2-CE

Objednávkový kód 00702000

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál krytu (12NC) 913703666109

Netto hmotnosť 7,710 kg

Úplný názov produktu DMC2-CE

EAN/UPC – balenie 8718696014523
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Rozmerový obrázok
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380 mm (14.96 in)
106 mm

(4.17 in)

285 mm (11.22 in)

352 mm (13.86 in)

Dynalite Multipurpose Controllers

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com

2023, Apríl 15 - Údaje podliehajú zmenám


