Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DMR316-CE
În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de
sarcini de iluminat, pentru obţinerea rezultatului dorit. Fiecare
dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control
diferit. Gama de controlere multifuncţionale Philips Dynalite
permite particularizarea tipurilor de ieşiri prin diferite unităţi de
module de ieşire. La folosirea controlerelor multifuncţionale cu
şină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific
pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator
„trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu
funcţionalitate instantanee, sistem de comandă pentru
ventilator şi sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent
de combinaţie, este posibilă controlarea mai multor tipuri de
sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică
instalarea şi previne irosirea capacităţii circuitelor care nu sunt
necesare.
În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat,
pentru obţinerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate
necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncţionale Philips
Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieşiri prin diferite unităţi de module de
ieşire. La folosirea controlerelor multifuncţionale cu şină DIN se poate alege un tip
de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”,
variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu
funcţionalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator şi sistem de
comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinaţie, este posibilă controlarea
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mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică
instalarea şi previne irosirea capacităţii circuitelor care nu sunt necesare.
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Product Data

Marcaj CE

CE mark

Cod complet produs

871869600706800

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

Nume comandă produs

DMR316-CE

Sheet for more information and ordering

EAN/UPC - Produs

8718696007068

options

Cod de comandă

00706800

Marcaj RoHS

RoHS mark

Numărător - Cantitate per pachet

1

Product Family Code

YMPCON [ Multipurpose Controllers]

Numărător - Pachete per cutie exterioară 1

Application Conditions
Interval temperatură ambientală

Material nr. (12NC)

913703666509

Greutate netă (bucată)

1,770 kg

0 to +40 °C

140 mm (5.51 in)

117 mm (4.61 in)

Cote

302 mm (11.89 in)
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