
ZXP399 DMX-
szabályzóelemek és
tartozékok
ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

- 12–24 DC V - - Hz - IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár

ellen védett - CE-jelölés - Fekete

A ZXP399 DMX-szabályzóelemek és kábelezési tartozékok építészeti és

homlokzatvilágítási lámpatestekkel (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge,

UniDot G2, UniString és UniBar) használhatók. A DMX-szabályzóelemek: fő

szabályzó, különálló szabályzó, alszabályzók, DMX-erősítő és DMX-címzőeszköz. Fő

szabályzó: egy ipari számítógép, amely akár 6000 db DMX-környezetet tud

vezérelni. Különálló szabályzó: közepes méretű, legfeljebb 700 DMX-környezetet

tartalmazó rendszerekhez. Kábelezési tartozékok: fő- és összekötő kábelek IP67-

csatlakozódugókkal és -aljzatokkal, valamint végzáró kupakokkal. Címzőeszköz: egy

kézi eszköz, amely a helyszínen percek alatt DMX-címeket tud kiosztani a teljes

futtatásra. DMX-erősítő: kisméretű, IP65-csatlakozós, alacsony áramerősségű

jelismétlő, amely 100 méterig tudja erősíteni a DMX-jeleket.

Termék adatok

Általános információ

CE-jelölés CE-jelölés

A tartozék színe Fekete

Brand Philips

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 12–24 DC V

Hálózati frekvencia - Hz

Bemeneti frekvencia - Hz

 

Mechanika és tokozás

Teljes hossz 136,4 mm

Teljes szélesség 40 mm

Teljes magasság 25,2 mm

Datasheet, 2023, Április 16 az adatok változhatnak

LightingLighting



Méretek (magasság × szélesség × mélység) NaN x NaN x NaN mm

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen

védett]

 

Termékadatok

Full EOC 871951494692799

A termék megrendelési neve ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Rendelési kód 94692799

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 12

Termékkód (12NC) 911401756682

Nettó tömeg 0,149 kg

Teljes terméknév ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514946927

Méretezett rajza
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