Lighting

Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE410
4 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum
load per channel of 10 A.
Leading Edge Dimmer Controllers er velegnede til belysningskredsløb med resistive
og induktive egenskaber, herunder hvidglødende netspændingsarmaturer, neon og
lavspænding;lyskilder med en kompatibel elektronisk transformer.;Denne Dynaliteløsning fås som DIN-skinne- og vægboksinstallation, og uanset valget er det muligt
at få en lang række controllere til forflankelysdæmpere med forskellige
kredsløbsantal og størrelser til at fungere individuelt eller i system og dermed
opfylde ethvert projektønske.;Lysdæmpere i vægboks er konstrueret således, at de
opnår stigetider på mere end 100μS, hvilket reducerer filamenthylen og
forsyningsspændingsstøj, så levetiden for lyskilden øges.;Lysdæmperne er
konstrueret, så de er kompatible med elektroniske transformere og kræver mindre
belastningsreduktion, hvilket sikrer fuld kapacitet for den kanal, som skal anvendes.

Produkt data
Generelle oplysninger

Anvendelsesbetingelser

CE-mærke

CE-mærket

Typebeskrivelse – lang tekst

4 channel Leading Edge Dimmer

Bemærkninger

Opfylder kravene i EU RoHS
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Omgivelsestemperaturområde

0 til +40 °C

Controller with a maximum load per

Produktdata

channel of 10 A.

Fuldstændig produktkode

871016350526800

Please download the Lighting -

Ordreproduktnavn

DLE410

Product Data Sheet for more

EAN/UPC – produkt

8710163505268

information and ordering options

Ordrekode

50526800

Ja

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

registrerede til at ændre

Dynalite Leading Edge Dimmers

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Kopiér nettovægt (stykke)

8,450 kg

emballage)
SAP-materiale

913703006009

320 mm (12.59 in)

340 mm (13.38 in)

Målskitse

176 mm (6.92 in)

174 mm (6.85 in)

212 mm (8.34 in)

DLE410

DLE410
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