Lighting

Dynalite Relay
Controllers
DDRC1220FR-GL
Som en af de mest populære former af belysningskontrol, kan
relæ-controllere have den største virkning i forhold til
energistyring og belysningskontrol. Tilgængelig i både DINskinne og wall-box konfigurationer. Denne Dynalite-løsning gør
det muligt for en bred vifte af relæ-controllere, med en variation
af kredsløbsnumre og størrelser, at arbejde individuelt eller som
del af et system, så det passer til hvilke som helst projektkrav.
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både DIN-skinne og wall-box konfigurationer. Denne Dynalite-løsning gør det
muligt for en bred vifte af relæ-controllere, med en variation af kredsløbsnumre og
størrelser, at arbejde individuelt eller som del af et system, så det passer til hvilke
som helst projektkrav.
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Fuldstændig produktkode

871869600124000

RoHS-mærke

RoHS mark

Ordreproduktnavn

DDRC1220FR-GL

Produktseriekode

YRLCON [ Relay Controllers]

EAN/UPC – produkt

8718696001240

Ordrekode

00124000
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Dynalite Relay Controllers

Tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Nettovægt (stykke)

735,000 g

emballage)
SAP-materiale

913703052309

93 mm (3.66 in)

Målskitse

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Relay Controllers
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