
Dynalite felfutó élre
szabályozók
DDLE802

A felfutó éllel vezérelt szabályozók ideálisak a rezisztív és induktív tulajdonságokkal

rendelkező világítástechnikai áramkörökhöz, többek között a hálózati feszültségről

üzemeltethető izzólámpa-szerelvényekhez, a neonlámpákhoz és a kompatibilis

elektronikus transzformátorral rendelkező kisfeszültségű lámpákhoz. A Dynalite

DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben egyaránt elérhető, és a felfutó éllel vezérelt

szabályozók széles körének használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű

áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy

rendszerbe kapcsolva használhatók. A falra szerelhető fényerő-szabályozókat úgy

terveztük, hogy felfutási idejük 100 μs feletti legyen, ami csökkenti az izzó

zümmögését, csökkenti a tápfeszültségzajt, és növeli az élettartamot. A fényerő-

szabályozókat úgy terveztük, hogy kompatibilisek legyenek az elektronikus

transzformátorokkal, kisebb mértékű teljesítménycsökkentésre legyen szükség, és a

csatorna teljes kapacitása kihasználható legyen.

Termék adatok

Általános információ

CE jelölés CE mark

Típusleírás – hosszú szöveg 8 channel Leading Edge Dimmer Controller at 2

A per channel

Megjegyzések Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering options

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

 

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány 0 és +40 °C között

 

Termékadatok

Teljes termékkód 871016350500800

A termék megrendelési neve DDLE802

EAN/UPC - termék 8710163505008

Rendelési kód 50500800

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Helyi kódleírás MODULO CONTROLE DDLE802

Számláló – csomag külső dobozonként 1

SAP anyag 913703000009

Net Weight (Piece) 0,600 kg
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Méretezett rajza

211 mm (8.31 in)
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75 mm (2.95 in)

150 mm (5.90 in)

DDLE802
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