Lighting

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
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
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ușoară
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Operating and electrical
MultiOne interface USB2DALI

Tensiune de intrare

5V
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Approval and application

Wiring
Tip conector borne de intrare

Mini USB (female)

Mărci de omologare

Marcaj CE

Tip conector borne de ieșire

WAGO 250 (2 connections in parallel)

Standard DALI

IEC 62386

Secțiune transversală cablu ieșire (max.)

1,5 mm²

EMI 150 kHz ... 1 GHz

CISPR 22

Secțiune transversală cablu ieșire (min.)

0,2 mm²

Izolație exterioară

Double or reinforced insulated

Lungime bandă cabluri

8.0-8.5 mm

Product data
Temperature

Cod complet produs

871829120946100

T-Ambient (max.)

50 °C

Nume comandă produs

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

T-Ambient (min.)

0 °C

EAN/UPC – Produs

8718291209461

Durată de viață T-case (nom.)

65 °C

Cod de comandă

20946100

Maximum T-case (max.)

65 °C

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Numărător SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

913700346703

Copy Net Weight (Piece)

0,110 kg

Product

C1

LCN8600/00 MultiOne interface

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

Controls and dimming
Curent de aprovizionare (DALI) (max.)

225 mA

Curent de cădere (DALI) (max.)

250 mA
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