Lighting

Zaawansowane,
energooszczędne
systemy sterowania
oświetleniem
Dynalite Leading Edge Dimmers
Oferta Philips Dynalite obejmuje wiele typów sterowników sygnałowych
kompatybilnych z większością opraw oświetleniowych i źródeł światła. Kontrolery
można dobierać precyzyjnie do każdego typu oprawy lub lampy, a przy tym nie
różne modele kontrolerów mogą być stosowane w jednej instalacji. Dzięki
najnowszym osiągnięciom w technologiach mikroprocesorowych każdy kontroler
Dynalite zawiera szereg wbudowanych układów do systemów sterowania
oświetleniem. Najpopularniejszy 16-bitowy układ sterujący gwarantuje maksymalną
płynność przyciemniania w instalacjach, w których przy zmianach scen świetlnych
niedopuszczalne jest jakiekolwiek migotanie. Jeden komunikat sieciowy może
zainicjować płynne przejścia między scenami trwające od 1 sekundy do nawet 23
godzin. Efektem jest zdecydowanie łatwiejsze programowanie oraz płynniejsze
przechodzenie między scenami — cechy bardzo pomocne w wykorzystywaniu
światła dziennego w instalacjach wymagających ograniczania zużycia energii.

Korzyści
• Zapewnia projektantom oświetlenia szersze możliwości twórcze

Cechy
• Kontroler sygnałowy - ściemniacz. W każdym kontrolerze można zapisać ponad
170 scen, co zapewnia maksymalną elastyczność działania.

Zastosowanie
• Automatyzacja oświetlenia w budynkach biurowych, przemysłowych, hotelach,
budynkach użyteczności publicznej
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Wersje

DLE1205

DLE1220GL-S

DTE1210

DDLE801

Więcej o produkcie
Detail photo of the DDLE802

Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller

Front of the DLE1210GL 12 x 10A

DLE1220GL-S Leading Edge

Leading Edge Dimmer Controller

Dimmer Controller

DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front

Karta katalogowa rodziny produktów, 2022, Grudzień 17

2

Dane wkrótce ulegną zmianie

Dynalite Leading Edge Dimmers

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela
jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

www.lighting.philips.com

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

2022, Grudzień 17 - Dane wkrótce ulegną zmianie

