Lighting

ZXP399 DMX
Lysstyring og tilbehør
SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY
ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør - CE-mærket - UL mark
ZXP399 DMX lysstyring og ledningsføringstilbehør benyttes sammen med vores
armaturer til arkitektonisk belysning og facadebelysning (UniFlood C, M og G,
UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar).;DMX lysstyring omfatter en
hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX forstærker og
en DMX adresseringsenhed.;Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op
til 6.000 DMX-universer.;Enkeltstående controller: passer til middelstore
anvendelser med op til 700 DMX-universer;Ledningsføringstilbehør omfatter
forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt
endekapper.;Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til
et helt forløb på stedet inden for få minutter.;DMX-forstærker: kompakt, IP65repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Produkt data
Generelle oplysninger

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

CE-mærke

CE-mærket

UL-mærke

UL mark

Indledende indgangseffekt

40 W

Produktdata
Mekanik og armaturhus

Fuldstændig produktkode

871829164576400

Farve

Sort

Ordreproduktnavn

SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

Mål (højde x bredde x dybde)

NaN x NaN x NaN mm

EAN/UPC – produkt

8718291645764

Ordrekode

64576400

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)

1

SAP-materiale

912400133649

Godkendelse og anvendelsesområde
FCC-mærke
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ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Kopiér nettovægt (stykke)

2,446 kg

Målskitse

53.7 mm
(2.1 in)
53.7 mm
(2.1 in)
25 mm
(.97 in)

166 mm (6.5 in)

158 mm (6.2 in)

4.2 mm (.17 in)

183 mm (7.2 in)
198 mm (7.8 in)

SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY
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