
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE220

2 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum

load of 20 A per channel.

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.

Dane produktu

Informacje ogólne

Znak CE CE

Opis typu – długi tekst 2 channel Leading Edge Dimmer Controller with a

maximum load of 20 A per channel.

Uwagi Aby uzyskać więcej informacji, pobierz kartę produktu

Zgodność z normą UE RoHS Tak

 

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia 0 do +40°C

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871016350506000

Nazwa produktu na zamówieniu DLE220

EAN/UPC - Produkt 8710163505060

Kod zamówienia 50506000
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Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 913703002009

Net Weight (Piece) 4,650 kg

Rysunki techniczne

178 mm (7.00 in)

176 mm (6.92 in)
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Dynalite Leading Edge Dimmers
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