
Λογισμικό διαμόρφωσης
MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Οι σημερινοί κατασκευαστές μπορούν να προσφέρουν τέλεια προσαρμοσμένες λύσεις
φωτισμού που είναι έξυπνες και μπορούν να προσαρμόζονται στις μελλοντικές ανάγκες. Τα
νέα συστήματα ελέγχου της Philips με δυνατότητα διαμόρφωσης και ενσωματωμένες
λειτουργίες ελέγχου, επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς του φωτιστικού,

ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Το λογισμικό διαμόρφωσης φωτισμού της Philips είναι ένα αυτόνομο
διαισθητικό σύστημα, που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαμορφώνουν όλες τις
διαφορετικές λειτουργίες κάθε προγραμματιζόμενο όργανο λειτουργίας της Philips. Η
δημιουργία της τέλειας λύσης για κάθε εφαρμογή δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.

δεδομένα Προϊόντων

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 5 V

 

Καλωδίωση

Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος Mini USB (θηλυκό)

Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος WAGO 250 (2 παράλληλες συνδέσεις)

Διατομή καλωδίου εξόδου (μέγ.) 1,5 mm²

Διατομή καλωδίου εξόδου (ελάχ.) 0,2 mm²

 

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 0 °C έως 50 °C

Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.) 65 °C

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.) 65 °C

 

Έγκριση και εφαρμογή

Σημάνσεις εγκρίσεων Σήμανση CE

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871829120946100

Όνομα παραγγελίας προϊόντος LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Κωδικός παραγγελίας 20946100

Τοπικός κωδικός LCN8600/00

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 913700346703

Καθαρό βάρος 0,110 kg

Πλήρες όνομα προϊόντος MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

EAN/UPC - Κιβώτιο 8718291209478
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product C1 A1 A4 B1

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI 32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm
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LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI 32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm
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