
Εξελιγμένες, αλλά και
απλές, ενεργειακά
αποδοτικές λύσεις
φωτισμού
Dynalite Leading Edge Dimmers

Τα χειριστήρια με ροοστάτη τύπου leading edge (τεχνολογίας αποκοπής αρχής της
κυματομορφής) είναι ιδανικοί για κυκλώματα φωτισμού με αντιστατικές και αγώγιμες
ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων φωτιστικών πυράκτωσης, λαμπτήρες νέον και χαμηλής
τάσης. με συμβατό ηλεκτρονικό μετατροπέα. Αυτή η λύση Dynalite, που διατίθεται τόσο σε
διαμόρφωση ράγας DIN, όσο και επίτοιχου κουτιού, δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας
ευρείας σειράς χειριστηρίων με ροοστάτη τύπου leading edge (τεχνολογίας αποκοπής
αρχής της κυματομορφής) με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για αυτόνομη
λειτουργία ή λειτουργία ως μέρος συστήματος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε
έργου. Τα χειριστήρια ρυθμιστών έντασης κιβωτίου τοίχου έχουν σχεδιαστεί ώστε να
επιτυγχάνονται χρόνοι ανόρθωσης κυκλώματος μεγαλύτεροι από 100 μS, που παράγουν
μειωμένη φθορά του νήματος, μειωμένο θόρυβο τάσης τροφοδοσίας και παρατείνουν τη
διάρκεια ζωής. Οι ρυθμιστές έντασης έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατοί με
ηλεκτρονικούς μετατροπείς, οι οποίοι απαιτούν περιορισμένη αξιοποίηση της ονομαστικής
τιμής, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της πλήρους δυναμικότητας του καναλιού.

Οφέλη
• Τα τυπικά χαρακτηριστικά θα αυξήσουν τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, μειώνοντας το
κόστος συντήρησης.

Εφαρμογή
• Καταστήματα και φιλοξενία, γραφεία και βιομηχανία
• Δημόσιοι χώροι, στάδια και χώροι πολλαπλών εκδηλώσεων
• Κατοικίες
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Versions

DDLE802

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

211 mm (8.31 in)
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75 mm (2.95 in)

150 mm (5.90 in)

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Detail photo of the DDLE802
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