Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DMR316-RCBO-CE
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.
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terheléstípus vezérlése lehetséges. Ez egyszerűsíti a felszerelést, és megelőzi a
használaton kívüli áramkörök kapacitásának pazarlását.
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Rendelési kód

00711200

Please download the Lighting - Product Data

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Sheet for more information and ordering options

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékadatok
Teljes termékkód

871869600711200

A termék megrendelési neve

DMR316-RCBO-CE

EAN/UPC - termék

8718696007112

SAP anyag

913703667009

Nettó tömeg (darab)

1,770 kg
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