Lighting

Χειριστήρια Dynalite
LED PWM
DDLEDC605GL
PWM Controller to directly drive LED fittings with pulse width
modulation technology
Οι ροοστάτες Dynalite LED, με δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης φωτιστικών LED,
χρησιμοποιούν πολύ αποτελεσματικά την τεχνολογία διαμόρφωσης πλάτους παλμού
(Pulse Width Modulation – PWM). ;Απόλυτα κατάλληλοι για εφαρμογές εναλλαγής
χρωμάτων Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε (Red, Green, Blue – RGB), αλληλουχία διαδοχικού
ανάμματος ή δημιουργία κομψού σκηνικού. Οι διατάξεις οδήγησης Dynalite LED
διατίθενται σε μεγάλη γκάμα διαμορφώσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
περί συμβατότητας πολλών από τα διαθέσιμα φωτιστικά LED. Κάθε συσκευή μπορεί να
λάβει αρχικό DMX, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ανάμειξης
χρωμάτων ή διαδοχικού ανάμματος.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Στοιχεία προϊόντος

Σήμανση CE

CE mark

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871016351646200

C-Tick

C-Tick

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

DDLEDC605GL

Παρατηρήσεις

Please download the Lighting - Product Data

EAN/UPC

8710163516462

Sheet for more information and ordering

Κωδικός παραγγελίας

51646200

options

Τοπικός κωδικός

DDLEDC605GL

Ναι

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
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0 to +40 °C

Αρ. υλικού (12NC)

913703061209

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,207 kg

Αριθμός καταλόγου

-

Κωδικός καταλόγου Περιγραφή

DMX/Dynet via converter interface,

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Χειριστήρια Dynalite LED PWM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

95 mm (3.74 in)

59 mm (2.32 in)

105 mm (4.13 in)

75 mm (2.95 in)

Dynalite Trailing Edge Dimmers
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