Lighting

MultiOne konfiguráló
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Napjaink gyártói olyan, tökéletesen testreszabott világítási megoldásokat
kínálnak,amelyek intelligensek, és igazodnak a jövőbeni igényekhez is. A Philips új
konfigurálható beépített vezérlőfunkciókkal rendelkező egységek, melyekkel a
lámpatest viselkedése programozhatóúgy programozható, hogy maximális
energiamegtakarítást és minimális környezeti hatást lehessen elérni.A Philips
világításkonfigurálója egy olyan intuitív rendszer, amelyből a felhasználók az
összesPhilips programozható meghajtó egységek funkcióit konfigurálhatják. Soha
nem volt ilyen könnyű kialakítaniaz adott alkalmazási területnek legmegfelelőbb
rendszert.

Termék adatok
Általános információ
Dizájn

A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) 65 °C
MultiOne interface USB2DALI

Vezérlők és fényerő-szabályozás
Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség

5V

Felvett áram (DALI) (maximum)

225 mA

Visszatérő áram (DALI) (maximum)

250 mA

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Kábelezés
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók

Mini USB (female)

Tanúsítási jelek

CE jel

Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók

WAGO 250 (2 connections in parallel)

DALI szabvány

IEC 62386

A kimenő vezeték keresztmetszete (maximum) 1,5 mm²

EMI 150 kHz – 1 GHz

CISPR 22

A kimenő vezeték keresztmetszete (minimum)

0,2 mm²

Kimeneti szigetelés

Double or reinforced insulated

A vezeték csupaszítási hossza

8.0-8.5 mm

Termékadatok
Hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet (maximum)

50 °C

Környezeti hőmérséklet (minimum)

0 °C

A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges) 65 °C
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Teljes termékkód

871829120946100

A termék megrendelési neve

LCN8600/00 MultiOne interface
USB2DALI

EAN/UPC - termék

8718291209461

Rendelési kód

20946100

az adatok változhatnak

MultiOne konfiguráló

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Számláló – csomag külső dobozonként

1

SAP anyag

913700346703

Nettó tömeg (darab)

0,110 kg
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Méretezett rajza
Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

A1

A4

B1

USB2DALI

C1

A4

A1

B1

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

A1

A4

USB2DALI

C1

A4

A1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

© 2021 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt
szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló
intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem
képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

www.lighting.philips.com

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

2021, Április 29 - az adatok változhatnak

B1

