
MultiOne konfiguráló
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Napjaink gyártói olyan, tökéletesen testre szabott világítási megoldásokat kínálnak,

amelyek intelligensek, és igazodnak a jövőbeni igényekhez is. A Philips új

konfigurálható szerelvényegységei beépített vezérlőfunkciókkal rendelkeznek,

melyekkel a világítótest viselkedése úgy programozható, hogy maximális

energiamegtakarítást és minimális környezeti hatást lehessen elérni. A Philips

világításkonfigurálója olyan intuitív rendszer, amelyből a felhasználók az összes

Philips programozható vezérlő funkcióit konfigurálhatják. Soha nem volt ilyen

könnyű kialakítani az adott alkalmazási területnek legmegfelelőbb rendszert!

Termék adatok

Általános információ

Brand Philips

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 5 V

 

Kábelezés

Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók Mini USB (aljzat)

Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók WAGO 250 (2 vezeték párhuzamosan)

A kimenő vezeték keresztmetszete (maximum) 1,5 mm²

A kimenő vezeték keresztmetszete (minimum) 0,2 mm²

 

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány 0 és 50 °C között

A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges) 65 °C

A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) 65 °C

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Jóváhagyási jelzések CE jelölés

 

Termékadatok

Full EOC 871829120946100

A termék megrendelési neve LCN8600/00 MultiOne interface

USB2DALI

Rendelési kód 20946100

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 913700346703

Nettó tömeg 0,110 kg

Teljes terméknév MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718291209478
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