
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE1205

Stmívače s regulací v náběhové hraně jsou ideální pro okruhy osvětlení s rezistivními

a induktivními vlastnostmi, včetně žárovek napájených ze sítě, neonových a

nízkonapěťových. světelných zdrojů s kompatibilním elektronickým

transformátorem. Dynalite je k dispozici v provedení s montáží na lištu DIN a v

nástěnných skříňkách a podporuje širokou řadu ovladačů stmívačů v náběžné hraně

s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém

zapojení, podle požadavků libovolného projektu. Stmívače v nástěnných skříňkách

byly navrženy tak, aby dosahovaly doby náběhu přes 100 μS, což snižuje bzučení

vláken a šum napájecího napětí a zajišťuje tak delší životnost zdroje. Stmívače jsou

navrženy pro kompatibilitu s elektronickým transformátory a vyžadují méně

snižování výkonu, je proto možné využít plnou kapacitu kanálu.

Údaje o produktu

General information

Značka CE CE mark

Popis typu – dlouhý text 12 channel Leading Edge Dimmer Controller

with a maximum load per channel of 5 A.

Poznámky Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

Splňuje požadavky evropské směrnice

RoHS

Ano

 

Application conditions

Rozsah okolní teploty 0 až +40 °C

 

Product data

Úplný kód výrobku 871016350542800

Objednací název produktu DLE1205

EAN/UPC – výrobek 8710163505428

Objednací kód 50542800

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Materiál SAP 913703010009

Celková hmotnost kopie (kus) 13,200 kg
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Rozměrové výkresy

DLE1205

176 mm (6.92 in)
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Dynalite Leading Edge Dimmers

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených

informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto

informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové

nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem

společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.

www.lighting.philips.com

2023, Březen 24 - Změna údajů vyhrazena


