Lighting

Dynalite Sinyal
Dimmer
Denetleyicileri
DDBC1200
Dynalite Sinyal Dimmer Denetleyici ürün grubu, projelerin
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. ,
Tüm endüstri standardı sürücü protokollerini (1-10V, DSI, DALI ve
DALI Yayını) iletme özelliğine sahiplerdir ve daha esnek kurulum
olanağı sunmak için hem DIN rayı hem de sıva üstü olmak üzere
iki montaj yöntemini de desteklerler. , Sinyal Dimmer Denetleyici
ürün grubu ayrıca farklı sayıda devreye ve boyuta sahip, geniş
bir sürücü denetleyici yelpazesinin bağımsız veya bir sistemin
parçası olarak çalışmasını sağlayarak her türlü proje
gereksinimini karşılar.
Dynalite Sinyal Dimmer Denetleyici ürün grubu, projelerin gelecekteki ihtiyaçlarını
karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. ;Tüm endüstri standardı sürücü protokollerini
(1-10V, DSI, DALI ve DALI Yayını) iletme özelliğine sahiplerdir ve daha esnek kurulum
olanağı sunmak için hem DIN rayı hem de sıva üstü olmak üzere iki montaj yöntemini
de desteklerler. ;Sinyal Dimmer Denetleyici ürün grubu ayrıca farklı sayıda devreye
ve boyuta sahip, geniş bir sürücü denetleyici yelpazesinin bağımsız veya bir sistemin
parçası olarak çalışmasını sağlayarak her türlü proje gereksinimini karşılar.
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Bilgi değişimi

Dynalite Sinyal Dimmer Denetleyicileri

Genel Bilgiler

Sipariş ürün adı

DDBC1200

CE işareti

CE mark

EAN/UPC - Ürün

8718696006870

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

Sipariş kodu

00687000

Sheet for more information and ordering

Numeratör - Paket Başına Miktar

1

options

Numeratör - Büyük kutu başına paket

1

RoHS mark

sayısı

RoHS işareti

Uygulama Koşulları
Ortam sıcaklığı aralığı

Malzeme No. (12NC)

913703035109

Net Ağırlık (Parça Başı)

485,000 g

0 to +40 °C

Ürün Verileri
Tam ürün kodu

871869600687000

Boyutlu çizim

93 mm (3.6 in)

93 mm (3.66 in)

154 mm (6.1 in)

215 mm (8.5 in)

Dynalite Signal Dimmer Controllers

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.5 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Signal Dimmer Controllers

© 2019 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin
herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu
belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

www.lighting.philips.com

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

2019, Nisan 2 - Bilgi değişimi

