Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DDMC802GL
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.
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Dynalite Multipurpose Controllers

Generelle oplysninger

Ordreproduktnavn

DDMC802GL

CE-mærke

CE mark

EAN/UPC – produkt

8710163506128

Bemærkninger

Please download the Lighting -

Ordrekode

50613500

Product Data Sheet for more

Tæller – antal pr. pakke

1

information and ordering options

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

RoHS-mærke

RoHS mark

emballage)

Produktseriekode

YMPCON [ Multipurpose Controllers]

SAP-materiale

913703026009

Nettovægt (stykke)

0,600 kg

Anvendelsesbetingelser
Omgivelsestemperaturområde

0 til +40 °C

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871016350613500
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Dynalite Multipurpose Controllers
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