
Controlere Dynalite
de reducere a
intensității semnalului
DMBC110

Gama Dynalite de controlere de reducere a intensităţii semnalului a fost creată

pentru a satisface cerinţele viitoare ale proiectelor. Acestea sunt capabile să

transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI

şi Broadcast DALI) şi să accepte două game de oportunităţi de instalare, atât în

configuraţie cu şină DIN, cât şi cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării.

Gama de controlere de reducere a intensităţii semnalului permite utilizarea unei

game ample de controlere pentru balast, 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.

Catalog de date

Temperature

Interval temperatură ambientală De la 0 până la +50 °C

 

Approval and application

Marcaj CE Marcaj CE

În conformitate cu RoHS Da

 

Product data

Full EOC 871016350636400

Nume comandă produs DMBC110

Cod de comandă 50636400

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Număr material (12NC) 913703030009

Numele complet al produsului DMBC110

EAN/UPC – Cutie 8710163506371
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Cote

240 mm (9.45 in)
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45 mm (1.78 in)

230 mm (9.05 in)
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