
Configurator MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

În prezent, producătorii pot oferi soluții de iluminat inteligente, perfect armonizate cu

nevoile utilizatorilor și care pot fi adaptate la necesități viitoare. Noile echipamente

aparataj configurabile de la Philips, cu funcții de comandă integrate, permit

programarea comportamentului aparatului de iluminat pentru maximizarea

economiilor de energie și minimizarea impactului asupra mediului. Sistemul de

configurare a iluminatului de la Philips este singurul sistem care permite utilizatorilor

să configureze toate funcțiile diferite pentru orice balast/driver programabil marca

Philips. Crearea asocierii perfecte pentru fiecare aplicație nu a fost nicicând mai

ușoară.

Catalog de date

Product data

Full EOC 871829120946100

Nume comandă produs LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Cod de comandă 20946100

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Număr material (12NC) 913700346703

Greutate netă 0,110 kg

Numele complet al produsului MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

EAN/UPC – Cutie 8718291209478

 

General information

Brand Philips

 

Operating and electrical

Tensiune de intrare 5 V

 

Wiring

Tip conector borne de intrare Mini USB (mamă)

Tip conector borne de ieșire WAGO 250 (2 conexiuni în paralel)

Secțiune transversală cablu ieșire (max.) 1,5 mm²

Secțiune transversală cablu ieșire (min.) 0,2 mm²

 

Temperature

Interval temperatură ambientală între 0 °C și 50 °C

Durată de viață T-case (nom.) 65 °C

Maximum T-case (max.) 65 °C

 

Approval and application

Mărci de omologare Marcaj CE
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