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Az egyes projekteken belül számos különböző világítási terhelési típusra lehet

szükség a kívánt eredmény eléréséhez. A terhelési típusok mindegyike eltérő típusú

vezérlést igényelhet. A többcélú szabályozóeszközökből álló Dynalite termékcsalád

tagjai különböző kimeneti modulok használatával teszik lehetővé a kimenettípusok

testreszabását. DIN-sínes többcélú szabályozóeszköz használata esetén az egyes

áramkörökhöz egy adott típusú vezérlés választható: relé, felfutó éllel vezérelt

szabályozó, lefutó éllel vezérelt szabályozó, vezérlőszabályozás, szabályozás

gyárilag programozott funkciókkal, ventilátorvezérlés és redőny-/árnyékolóvezérlés.

Az egyes eszközöket bármilyen kombinációban használva több terheléstípus

vezérlése lehetséges. Ez egyszerűsíti a felszerelést, és megelőzi a használaton kívüli

áramkörök kapacitásának pazarlását.

Termék adatok

Általános információ

CE jelölés CE mark

Típusleírás – hosszú szöveg Multipurpose Modular Controller to control

different load types with one device

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 871869688800100

A termék megrendelési neve DDMC802

EAN/UPC - termék 8718696888001

Rendelési kód 88800100

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

SAP anyag 913703243509

Net Weight (Piece) 460,000 g
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Méretezett rajza

74 mm

(2.91 in)
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216 mm (8.50 in)
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