
Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC810GL

DMC810GL este un dispozitiv cu 8 canale, care oferă o

combinaţie de tehnologii de control. Capacitatea de control al

unor tipuri diferite de sarcini de la un singur dispozitiv asigură

reducerea costurilor iniţiale de capital, a costurilor de instalare şi

a celor de întreţinere.

DMC810GL este un dispozitiv cu 8 canale, care oferă o combinaţie de tehnologii de

control. Capacitatea de control al unor tipuri diferite de sarcini de la un singur

dispozitiv asigură reducerea costurilor iniţiale de capital, a costurilor de instalare şi a

celor de întreţinere.

Catalog de date

General information

Marcaj CE CE mark

Descriere tip – text lung Multipurpose Controller combining leading edge

and signal dimming control

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 871016350632600

Nume comandă produs DMC810GL

EAN/UPC – Produs 8710163506326

Cod de comandă 50632600

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Material SAP 913703028009

Copiați greutatea netă (bucată) 6,750 kg
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212 mm (8.35 in)

176 mm (6.93 in)
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