
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE1210GL

Dynalite Leading Edge Dimmer -himmentimen ohjaimet sopivat valaistuspiireihin,

joissa on resistiivisiä ja induktiivisia ominaisuuksia, kuten verkkojännitettä käyttävät

hehkulamput sekä neon- ja matalajännitelamput, joissa on yhteensopiva

elektroninen liitäntälaite. Ratkaisu on saatavana sekä DIN-kisko- että

seinärasiamallina. Dynalite Leading Edge Dimmer -himmentimen ohjaimet

mahdollistavat eri piirimäärien ja -kokojen käytön. Näin ne toimivat erikseen tai

osana järjestelmää sopien kaikkien projektien vaatimuksiin. Seinärasiahimmentimen

ohjaimet on suunniteltu saavuttamaan yli 100 mikrosekunnin nousuaika, mikä

vähentää hehkulangan ja syöttöjännitteen ääntä. Tämä puolestaan pidentää lampun

ikää. Himmentimet on suunniteltu yhteensopiviksi elektronisten muuntajien kanssa,

joten valovirran rajausta tarvitaan tavallista vähemmän ja näin kanavan koko

kapasiteetti saadaan käyttöön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä

Tyyppikuvaus – pitkä teksti 12 channel Leading Edge dimmer with a

maximum load per channel of 10 A.

Muita tietoja Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

EU RoHS -määräysten mukainen Kyllä

 

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue 0 ... +40 °C

 

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871016350568800

Tilaustuotteen nimi DLE1210GL

EAN/UPC – tuote 8710163505688

Tilauskoodi 50568800

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

SAP-materiaali 913703014009

Net Weight (Piece) 16,000 kg
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Mittapiirros

176 mm (6.92 in)
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