Lighting

Dynalite Relay
Controllers
DDRC1220FR-GL-V3
Reléové ovladače patří mezi nejpopulárnější zařízení pro
ovládání osvětlení a jako takové hrají zásadní roli v oblasti
energetického managementu a ovládání osvětlení. Řešení
Dynalite dostupné v provedení s montáží na lištu DIN a
v nástěnných skříňkách umožňuje použít velký počet reléových
ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a
v samostatném nebo kombinovaném zapojení, podle
požadavků libovolného projektu. , Každé zařízení je schopno
uložit do paměti více než 170 předvoleb, které lze pomocí
jednoduchých síťových zpráv vyvolat a využít pro složitou logiku
přepínání. Protože předvolené scénáře osvětlení jsou uloženy
v rámci každého relé, je proces uvedení do provozu a využití
síťových zpráv jednodušší.
Reléové ovladače patří mezi nejpopulárnější zařízení pro ovládání osvětlení a jako
takové hrají zásadní roli v oblasti energetického managementu a ovládání osvětlení.
Řešení Dynalite dostupné v provedení s montáží na lištu DIN a v nástěnných
skříňkách umožňuje použít velký počet reléových ovladačů s množstvím obvodů,
v různých velikostech a v samostatném nebo kombinovaném zapojení, podle
požadavků libovolného projektu. ;Každé zařízení je schopno uložit do paměti více
než 170 předvoleb, které lze pomocí jednoduchých síťových zpráv vyvolat a využít
pro složitou logiku přepínání. Protože předvolené scénáře osvětlení jsou uloženy
v rámci každého relé, je proces uvedení do provozu a využití síťových zpráv
jednodušší.
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Dynalite Relay Controllers

Údaje o produktu
General Information
Poznámky

Objednací kód

88795000

Please download the Lighting - Product Data Sheet for

Číslování SAP – počet v balení 1

more information and ordering options

Číslování – balení v krabičce

1

Materiál č. (12NC)

913703243009

Celková hmotnost (kus)

0,900 kg

Product Data
Úplný kód výrobku

871869688795000

Objednací název produktu

DDRC1220FR-GL

EAN/UPC – výrobek

8718696887950

93 mm (3.66 in)

93 mm (3.66 in)

Rozměrové výkresy

215 mm (8.46 in)

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers

64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers
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