Lighting

Dynalite Relay
Controllers
DDRC1220FR-GL-V3
Aydınlatma kontrollerinin en yaygın biçimlerinden biri olarak,
röle ve çok amaçlı kullanılan cihazlar enerji yönetimi ve
aydınlatma kontrolü açısından en büyük etkiyi oluşturabilir. Hem
DIN-rail hem de sıva üstü kutu olarak edinilebilen bu Philips
Dynalite çözümü, farklı sayıda devrelere ve boyutlara sahip çok
geniş çeşitlilikteki bir dizi röle denetleyicilerinin bağımsız şekilde
veya bir sistemin parçası olarak çalışmasını sağlayarak tüm
projelerdeki gereksinimlerin karşılanmasına olanak tanır. Her
cihaz 170'ten fazla ön ayar depolayabilir. Böylece, karmaşık
açma/kapatma mantıkları basit ağ mesajlarıyla iletilebilir.
Gereken ön ayar senaryoları her bir röle cihazına depolandığı
için, hizmete alma işlemi ve ağ mesajları basitleşir.
Aydınlatma kontrollerinin en yaygın biçimlerinden biri olarak, röle ve çok amaçlı
kullanılan cihazlar enerji yönetimi ve aydınlatma kontrolü açısından en büyük etkiyi
oluşturabilir. Hem DIN-rail hem de sıva üstü kutu olarak edinilebilen bu Philips
Dynalite çözümü, farklı sayıda devrelere ve boyutlara sahip çok geniş çeşitlilikteki bir
dizi röle denetleyicilerinin bağımsız şekilde veya bir sistemin parçası olarak
çalışmasını sağlayarak tüm projelerdeki gereksinimlerin karşılanmasına olanak tanır.
Her cihaz 170'ten fazla ön ayar depolayabilir. Böylece, karmaşık açma/kapatma
mantıkları basit ağ mesajlarıyla iletilebilir. Gereken ön ayar senaryoları her bir röle
cihazına depolandığı için, hizmete alma işlemi ve ağ mesajları basitleşir.
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Dynalite Relay Controllers

Genel Bilgiler
Remarks

Sipariş kodu

88795000

Please download the Lighting - Product Data
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Numeratör - Büyük kutu başına paket

1

options

sayısı

Ürün Verileri
Tam ürün kodu

871869688795000

Sipariş ürün adı

DDRC1220FR-GL-V3

EAN/UPC - Ürün

8718696887950

Malzeme No. (12NC)

913703243009

Net Ağırlık (Parça Başı)

0,900 kg

93 mm (3.66 in)

93 mm (3.66 in)

Boyutlu çizim

215 mm (8.46 in)

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.52 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers

93 mm (3.66 in)

Dynalite Multipurpose Controllers

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers
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