
Εξελιγμένες, αλλά και
απλές, ενεργειακά
αποδοτικές λύσεις
φωτισμού
Dynalite Multipurpose Controllers

Στα πλαίσια οποιουδήποτε έργου, μπορεί να χρειαστούν πολλοί διαφορετικοί τύποι φορτίου
φωτισμού, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο καθένας από αυτούς τους
τύπους φορτίου μπορεί να απαιτεί διαφορετικό είδος συστήματος ελέγχου. Η σειρά
ελεγκτών πολλαπλών εφαρμογών Dynalite επιτρέπει την προσαρμογή των τύπων εξόδου
μέσω διαφορετικών μονάδων εξόδου. Όταν χρησιμοποιούνται ελεγκτές ράγας DIN

πολλαπλών εφαρμογών, μπορεί να επιλέγεται ένας συγκεκριμένος τύπος συστήματος
ελέγχου για κάθε κύκλωμα: ρελέ, ροοστάτης τύπου leading edge, ροοστάτης τύπου
trailing edge, έλεγχος οδηγού, ελεγκτής με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας, έλεγχος
ανεμιστήρα και έλεγχος περσίδων/οθόνης. Με οποιονδήποτε συνδυασμό, πολλαπλοί τύποι
φορτίου μπορούν να ελέγχονται από μία μόνο συσκευή. Έτσι απλοποιείται η εγκατάσταση
και αποτρέπεται η σπατάλη μη απαιτούμενης δυναμικότητας στα κυκλώματα.

Οφέλη
• Οι ελεγκτές υποστηρίζουν κατανεμημένη λογική, δηλ. κάθε συσκευή έχει μια CPU με
προκαθορισμένες ρυθμίσεις και μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου

• Κάποιες συσκευές διαθέτουν δυνατότητα άμεσης λειτουργίας και αναδιαμόρφωσης
• Απλοποιημένα μηνύματα δικτύου και διαδικασίας ελέγχου πρώτης λειτουργίας

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

DDMC802 8 x 2A Multipurpose

Modular Controller

DGBM200 2 Channel Signal

dimmer driver module

DGLM105 1 x 5 A Leading edge

dimmer module

DGLM402 4 x 2 A Leading edge

dimmer module

DGRM204 2 x 4 A Relay control

module

DGLM202 2 x 2 A Leading edge

dimmer module

DGTM104 1 x 4 A Trailing edge

dimmer module

Dynalite Multipurpose Controllers
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

74 mm

(2.91 in)
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216 mm (8.50 in)

Λεπτομέρειες για το προϊόν

DDMC802 front detail DGBM200 2 Channel Signal

dimmer driver module

DGLM105 1 x 5 A Leading edge

dimmer module

DGLM402 4 x 2 A Leading edge

dimmer module

DGRM204 2 x 4 A Relay control

module

DGLM202 2 x 2 A Leading edge

dimmer module
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

DGTM104 1 x 4 A Trailing edge

dimmer module

Dynalite Multipurpose Controllers

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2023, Μάιος 2 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


