Lighting

Konfigurator
MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
oświetleniowe, które można w przyszłości rozwijać.
Opracowane przez firmę Philipsnowe konfigurowalne moduły
osprzętu z wbudowanymi funkcjami sterującymi
umożliwiająprogramowanie działania opraw pod kątem
maksymalnej energooszczędności i ograniczeniawpływu na
środowisko naturalne. Konfigurator oświetlenia marki Philipsto
pojedynczy, zintegrowany, intuicyjny w obsłudze system, za
pomocą którego możnaskonfigurować dowolne funkcje w
każdym programowalnym sterowniku Philip.Zaprojektowanie
konfiguracji optymalnej dla danego zastosowania nigdy nie było
łatwiejsze.
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Konfigurator MultiOne

Informacje ogólne

Prąd wpływający (DALI) (Max)

Konstrukcja

250 mA

MultiOne interface USB2DALI

Zatwierdzenie i Aplikacja
Eksploatacja i połączenie elektryczne
Napięcie wejściowe

5V

Okablowanie

Znaki zatwierdzenia

Oznaczenie CE

Standard DALI

IEC 62386

EMI 150 kHz ... 1 GHz

CISPR 22

Izolacja wyjścia

Double or reinforced insulated

Złącze wejściowe typu połączenia

Mini USB (żeńska)

Złącze wyjściowe typu połączenia

WAGO 250 (2 równoległe połączenia)

Dane produktu

Przekrój przewodu wyjściowego (Max)

1,5 mm²

Pełny kod produktu

871829120946100

Przekrój przewodu wyjściowego (Min)

0,2 mm²

Nazwa produktu na zamówieniu

LCN8600/00 MultiOne interface

Długość przewodu

8.0-8.5 mm

USB2DALI

Temperatura

EAN/UPC - Produkt

8718291209461

Kod zamówienia

20946100

Temperatura otoczenia (Max)

50 °C

Numerator - Quantity Per Pack

1

Temperatura otoczenia (Min)

0 °C

Numerator - Packs per outer box

1

Temperatura obudowy - trwałość użytkowa

65 °C

Material Nr. (12NC)

913700346703

SAP Net Weight (Piece)

0,110 kg

(Nom)
Maksymalna temperatura obudowy (Max)

65 °C

Sterowanie i Ściemnianie
Prąd wypływający (DALI) (Max)

225 mA
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Rysunki techniczne
Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

A1

A4

B1

USB2DALI

C1

A4

A1

B1

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

A1

A4

B1

USB2DALI

C1

A4

A1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Karta katalogowa, 2021, Sierpień 17

2

Dane wkrótce ulegną zmianie

Konfigurator MultiOne

© 2021 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
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