Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC2-CE
Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia
valaistuskuormatyyppejä, jotta toivotut tulokset saavutetaan.
Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla. Monikäyttöiset
Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri
lähtömoduuliyksikköjen avulla.Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia
kullekin piirille voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele,
nousevaa aaltoa leikkaava himmennin, laskevaa aaltoa
leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis
ohjain, puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus.Kaikissa
yhdistelmissä voidaan ohjata useita kuormatyyppejä yhdestä
laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja estää
tarpeettomien piirien käytön.
Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia valaistuskuormatyyppejä,
jotta toivotut tulokset saavutetaan. Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla.
Monikäyttöiset Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri
lähtömoduuliyksikköjen avulla.Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia kullekin piirille
voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele, nousevaa aaltoa leikkaava himmennin,
laskevaa aaltoa leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis ohjain,
puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus.Kaikissa yhdistelmissä voidaan
ohjata useita kuormatyyppejä yhdestä laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja
estää tarpeettomien piirien käytön.
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Dynalite Multipurpose Controllers

Tuotetiedot

Yleistä tietoa
CE-merkintä

CE-merkintä

Koko tuotekoodi

871869600702000

Muita tietoja

Please download the Lighting - Product Data

Tilaustuotteen nimi

DMC2-CE

Sheet for more information and ordering

EAN/UPC – tuote

8718696007020

options

Tilauskoodi

00702000

Kyllä

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus

1

EU RoHS -määräysten mukainen

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

Käyttö ja sähkötiedot
Syöttötaajuus

50–60 Hz

Ottovirta (nim.)

32A per phase or single phase 63A max A

SAP-materiaali

913703666109

SAP-nettopaino (kappale)

7,710 kg

Käyttökohteiden olosuhteet
Ympäristölämpötila-alue

0 ... +40 °C

285 mm (11.22 in)

380 mm (14.96 in)

352 mm (13.86 in)

540 mm (21.26 in)

441 mm (17.36 in)

523 mm (20.59 in)

Mittapiirros

106 mm
(4.17 in)
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