Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DDMC802-V2
Herhangi bir projede, istenen sonucu elde etmek için birçok
farklı tipte aydınlatma yükü gerekebilir. Bu yük tiplerinin her biri
farklı tarzda bir kontrol gerektirebilir. Philips Dynalite çok amaçlı
denetleyici birimleri ürün serisi, farklı çıkış modülü birimleri
yoluyla çıkış tiplerinin özelleştirilmesini sağlar. DIN-rail çok
amaçlı denetleyicileri kullanırken, her bir devre için belirli tipte
bir kontrol seçilebilir: röle, ön kenar ışık ayarlayıcı, arka kenar ışık
ayarlayıcı, balast kontrolü, hazır işlevler ile denetleyici, fan
kontrolü ve panjur/perde kontrolü. Herhangi bir kombinasyonda,
birden çok yük tipi tek bir cihazdan kontrol edilebilir. Bu hem
kurulumu kolaylaştırır hem de devrelerin kapasitelerinin gereksiz
yere kullanılmasını önler.
Herhangi bir projede, istenen sonucu elde etmek için birçok farklı tipte aydınlatma
yükü gerekebilir. Bu yük tiplerinin her biri farklı tarzda bir kontrol gerektirebilir. Philips
Dynalite çok amaçlı denetleyici birimleri ürün serisi, farklı çıkış modülü birimleri
yoluyla çıkış tiplerinin özelleştirilmesini sağlar. DIN-rail çok amaçlı denetleyicileri
kullanırken, her bir devre için belirli tipte bir kontrol seçilebilir: röle, ön kenar ışık
ayarlayıcı, arka kenar ışık ayarlayıcı, balast kontrolü, hazır işlevler ile denetleyici, fan
kontrolü ve panjur/perde kontrolü. Herhangi bir kombinasyonda, birden çok yük tipi
tek bir cihazdan kontrol edilebilir. Bu hem kurulumu kolaylaştırır hem de devrelerin
kapasitelerinin gereksiz yere kullanılmasını önler.
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Dynalite Multipurpose Controllers

Genel Bilgiler

Sipariş ürün adı

DDMC802 V2

CE işareti

CE mark

EAN/UPC - Ürün

8718696888001

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

Sipariş kodu

88800100

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)

913703243509

Net Ağırlık (Parça Başı)

460,000 g

0 to +40 °C

Ürün Verileri
Tam ürün kodu

871869688800100

95 mm (3.74 in)

105 mm (4.13 in)

Boyutlu çizim

216 mm (8.50 in)

74 mm
(2.91 in)
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