
Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC2-CE

Et projekt kan kræve mange forskellige belysningsbelastninger for at opnå det

ønskede resultat. Hver af disse belysningsbelastninger har oftest sit eget

lysstyringssystem. Dynalite-serien af universalcontrollere gør det muligt at tilpasse

lysudbyttetypen vha. forskellige modulenheder. En universalcontroller med DIN-

skinne giver mulighed for at vælge et lysstyringssystem for hvert kredsløb: relæ,

forflankelysdæmper, bagflankelysdæmper, driverstyring, controller med "køreklare"

funktioner, blæser- og persienne/skærmstyring. Uanset kombinationen kan flere

lysbelastninger styres med samme enhed. Dette giver en problemfri installation og

forhindrer spildt kapacitet i form af unødvendige kredsløb.

Produkt data

Generelle oplysninger

CE-mærke CE-mærke

Overholder EU RoHS Ja

Mærke Philips Dynalite

 

Drift og el

Linjefrekvens 50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Indgangsstrøm (nom.) 32A per phase or single phase 63A max A

 

Temperatur

Omgivende temperaturområde 0 til +40 °C

 

Produktdata

Full EOC 871869600702000

Ordreproduktnavn DMC2-CE

Ordrekode 00702000

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

Materiale nummer (12NC) 913703666109

Nettovægt 7,710 kg

Det fulde produktnavn DMC2-CE

EAN/UPC – kasse 8718696014523
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380 mm (14.96 in)
106 mm

(4.17 in)

285 mm (11.22 in)

352 mm (13.86 in)
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