
Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC2-CE

V rámci každého projektu může být k dosažení požadovaného výsledku nutné

použít mnoho různých typů světelných zdrojů o různém výkonu. Každý z těchto

zdrojů může vyžadovat jiný způsob ovládání. Řada víceúčelových ovladačů Dynalite

umožňuje přizpůsobit druhy výstupu prostřednictvím různých výstupních modulů.

Při použití víceúčelových ovladačů s montáží na lištu DIN lze pro každý obvod zvolit

specifický druh ovladače: relé, stmívač s regulací v náběhové hraně, stmívač

s regulací v sestupné hraně, předřadníkový ovladač, ovladač s přednastavenou

funkčností, ovládání ventilátoru a ovládání rolet a žaluzií. Pomocí jediného zařízení

lze ovládat více typů zátěží v libovolné kombinaci. Výsledkem je jednodušší

instalace a nižší počet potřebných obvodů.

Údaje o produktu

General information

Značka CE Značka CE

Shoda s požadavky EU RoHS Ano

Brand Philips Dynalite

 

Operating and electrical

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Vstupní proud (jmen.) 32A per phase or single phase 63A max A

 

Temperature

Rozsah okolních teplot 0 až +40 °C

 

Product data

Full EOC 871869600702000

Objednací název produktu DMC2-CE

Objednací kód 00702000

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 913703666109

Čistá hmotnost 7,710 kg

Celý název výrobku DMC2-CE

Pouzdro – EAN/UPC 8718696014523
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Rozměrové výkresy
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380 mm (14.96 in)
106 mm

(4.17 in)

285 mm (11.22 in)

352 mm (13.86 in)

Dynalite Multipurpose Controllers
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