Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC2-CE
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

Ürün Verileri

CE işareti

CE mark

Tam ürün kodu

871869600702000

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

Sipariş ürün adı

DMC2-CE

Sheet for more information and ordering options

EAN/UPC - Ürün

8718696007020

RoHS mark

Sipariş kodu

00702000

Numeratör - Paket Başına Miktar

1

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Numeratör - Büyük kutu başına paket

1

Giriş Frekansı

50 ila 60 Hz

sayısı

Giriş Akımı (Nom)

32A per phase or single phase 63A max A

Malzeme No. (12NC)

913703666109

Net Ağırlık (Parça Başı)

7,710 kg

RoHS işareti

Uygulama Koşulları
Ortam sıcaklığı aralığı

0 to +40 °C

285 mm (11.22 in)

380 mm (14.96 in)

352 mm (13.86 in)

540 mm (21.26 in)

441 mm (17.36 in)

523 mm (20.59 in)

Boyutlu çizim

106 mm
(4.17 in)
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