Lighting

Sterowniki
przyciemniania
sygnałowego Dynalite
DBC1220GL
12 channels, max. load of 20A per channel and a total device
load of 180A. For DALI, 1-10V and DSI.
Sterowniki przyciemniania sygnałowego z serii Dynalite zostały zaprojektowane z
myślą o przyszłych wymaganiach. ;Obsługują wszystkie standardowe protokoły
sterowania w branży (1-10V, DSI, DALI i Broadcast DALI) i można je instalować na
szynoprzewodach DIN lub w skrzynce ściennej, co zwiększa elastyczność
montażu. ;Sterowniki przyciemniania sygnałowego z tej serii obsługują różne
sterowniki zasilania, regulujące działanie układów o różnej liczbie i wielkości
indywidualnie lub w ramach większego systemu, dzięki czemu nadają się
praktycznie do każdej instalacji.

Dane produktu
Informacje ogólne

Nazwa produktu na zamówieniu DBC1220GL

Znak CE

CE

EAN/UPC - Produkt

8710163506685

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz kartę produktu

Kod zamówienia

50668500

Zgodność z normą UE RoHS

Tak

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box 1

Warunki dotyczące zastosowań

Material Nr. (12NC)

913703038009

Zakres temperatury otoczenia

SAP Net Weight (Piece)

7,000 kg

0 do +50°C

Dane produktu
Pełny kod produktu

871016350668500
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Dane wkrótce ulegną zmianie

Sterowniki przyciemniania sygnałowego Dynalite

Rysunki techniczne

253 mm (10.0 in)

Dynalite Signal Dimmer Controllers

140 mm (5.5 in)

458 mm (18.03 in)

406 mm (15.98 in)

213 mm (8.38 in)

458 mm (18.0 in)

406 mm (16.0 in)

213 mm (8.4 in)

253 mm (9.96 in) 140 mm (5.51 in)

Dynalite Signal Dimmer Controllers

© 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
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.

2021, Czerwiec 3 - Dane wkrótce ulegną zmianie

