Lighting

Ovládání
a příslušenství
ZXP399 DMX
ZXP399 main controller DMX
Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX - 90 to 264 V - 50 to 60
Hz - Finger-protected - CE mark - BK
Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly
pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4,
UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač,
samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení
DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů
DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy
DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory
IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení
dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX:
tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na
100 metrů.

Údaje o produktu
General Information

Vstupní frekvence

Značka CE

CE mark

Barva příslušenství

BK

Operating and Electrical
Vstupní napětí
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90 to 264 V

50 to 60 Hz

Mechanical and Housing
Celková délka

482 mm

Celková šířka

361 mm

Celková výška

177 mm

Změna údajů vyhrazena

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

177 x 361 x 482 mm (7 x 14.2 x 19 in)

Approval and Application
IP kód

IP20 [ Finger-protected]

Objednací kód

01756612

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování SAP – balení v krabičce

1

Materiál SAP

911401756612

Celková hmotnost SAP (kus)

11,649 kg

Product Data
Úplný kód výrobku

911401756612

Objednací název produktu

ZXP399 main controller DMX

Rozměrové výkresy

ZXP399
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