
Ovládání
a příslušenství
ZXP399 DMX
ZXP399 DMX controller 12V 8port

Černá

Ovládací prvky a příslušenství ke kabeláži rozhraní 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 ke kabeláži 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

Barva příslušenství Černá

 

Operating and electrical

Vstupní napětí 12 DC V

 

Mechanical and housing

Celková délka 228 mm

Celková šířka 197 mm

Celková výška 66 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 66 x 197 x 228 mm

Materiál Hliník

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída III

Značka CE Značka CE
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Product data

Full EOC 871951494733700

Objednací název produktu ZXP399 DMX controller 12V 8port

Objednací kód 94733700

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 911401779642

Celý název výrobku ZXP399 DMX controller 12V 8port

Pouzdro – EAN/UPC 8719514947337

Rozměrové výkresy

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX
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