Lighting

Sisteme de comandă
și accesorii ZXP399
DMX
ZXP399 Addressing Kit DMX
Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX - 6-24 c.c. V Hz Protejat împotriva contactului cu degetele - CE mark - BK Accesoriile pentru sistemele de comandă și cablajele ZXP399 DMX se folosesc cu
aparatele noastre de iluminat arhitectural și fațade (UniFlood C, M și G, UniStrip G4,
UniEdge, UniDot G2, UniString și UniBar).;Sistemele de comandă și control DMX
includ un controler principal, un controler autonom, subcontrolere, un amplificator
DMS și un dispozitiv de alocare adrese DMX.;Controler principal: computer industrial
care poate controla până la 6000 de universuri DMX.;Controler autonom: se
potrivește aplicațiilor medii, cu până la 700 universuri DMX.;Accesoriile de cablare
includ cabluri de alimentare(leader) și de cuplare(jumper), cu conectori mamă și tată
IP67 și capace terminale.;Dispozitiv de alocare adrese: dispozitiv portabil care poate
scrie la locația sistemului, adrese DMX pentru o instalație completă, în câteva
minute.;Amplificator DMX: repetitor compact, IP65, de joasă putere, care poate
amplifica semnalul DMX până la 100 de metri.

Catalog de date
General information

Frecvență de intrare

Marcaj CE

CE mark

Culoare accesoriu

BK

Operating and electrical
Tensiune de intrare
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6-24 c.c. V

- Hz

Mechanical and housing
Lungime totală

122,4 mm

Lățime totală

88,15 mm

Înălțime totală

30 mm

Informatie ce poate fi modificată

Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 30 x 88 x 122 mm (1.2 x 3.5 x 4.8 in)

EAN/UPC – Produs

8719514945265

Cod de comandă

94526599

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

IP20 [ Protejat împotriva contactului cu

Numărător SAP – Pachete per exterior

72

degetele]

Material SAP

911401746102

Copiați greutatea netă (bucată)

0,500 kg

Approval and application
Cod protecție împotriva infiltrărilor

Product data
Cod complet produs

871951494526599

Nume comandă produs

ZXP399 Addressing Kit DMX

Cote
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