
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE410

4 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum

load per channel of 10 A.

Dimmerele Leading Edge sunt ideale pentru circuitele de iluminare cu proprietăţi

rezistive şi inductive, inclusiv aparate de iluminat incandescente legate la reţea,

neon şi lămpi cu tensiune joasă;;Cu transformator/driver electronic

compatibil.;Disponibil atât în configuraţie cu şină DIN, cât şi cu cutie pentru perete,

Dynalite permite utilizarea unei game ample de variatoare „leading edge”, având un

număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcţionează individual sau ca

parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerinţă a proiectului.;Dimmerele cu

cutie pentru perete au fost proiectate pentru a atinge timpi de ascensiune de peste

100μS, generând uzuri mici ale filamentelor, reducând zgomotul sursei de tensiune,

prelungind astfel viaţa lămpii.;Reostatele sunt proiectate pentru a fi compatibile cu

transformatoarele electronice, necesitând reduceri mai mici ale sarcinilor de

funcţionare, permiţând astfel utilizarea canalului la capacitate maximă.

Catalog de date

General information

Marcaj CE CE mark

Descriere tip – text lung 4 channel Leading Edge Dimmer Controller with

a maximum load per channel of 10 A.

Observații Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering options

În conformitate cu UE RoHS Da

 

Application conditions

Interval temperatură ambientală 0 to +40 °C

 

Product data

Cod complet produs 871016350526800

Nume comandă produs DLE410

EAN/UPC – Produs 8710163505268

Cod de comandă 50526800

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1
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Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Material SAP 913703006009

Copiați greutatea netă (bucată) 8,450 kg
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