Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DCM-DyNet
DCM-DyNet Communications ModuleFor use with the DMC2
and DMC4 series of load controllers.
V rámci každého projektu môžu byť na dosiahnutie želaného výsledku potrebné
mnohé odlišné typy zaťaženia osvetlenia. Každý z týchto typov zaťaženia si môže
vyžadovať iný spôsob ovládania. Viacúčelové ovládače radu Dynalite umožňujú
prispôsobiť typy výstupu prostredníctvom rozličných výstupných modulov. ;Pri
použití viacúčelových ovládačov s nosníkom DIN môžete zvoliť pre každý obvod
špecifický typ ovládania: relé, stmievač s nábehovou hranou impulzu, stmievač so
zostupnou hranou impulzu, ovládanie napájača, ovládač nakonfigurovaný od
výrobcu, ovládanie ventilátora a ovládanie žalúzií alebo clony.;Každá kombinácia
umožňuje ovládať viacero typov zaťaženia z jediného zariadenia. Zjednodušuje sa
tým montáž a predchádza sa zbytočnému míňaniu kapacity obvodov, ktoré nie sú
potrebné.
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Úplný kód produktu

871869600703700

Objednávkový názov produktu

DCM-DyNet
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Dynalite Multipurpose Controllers

EAN/UPC – produkt

8718696007037

Materiál SAP

913703666209

Objednávkový kód

00703700

Celková hmotnosť SAP (kus)

0,630 kg

Čitateľ – množstvo kusov v balení

1

Čitateľ – počet balení v krabici

1

60 mm (2.36 in)

94 mm (3.70 in)

Rozmerový obrázok

305 mm (12.01 in)
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