Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DGTM202
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.
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
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φορτίου μπορούν να ελέγχονται από μία μόνο συσκευή. Έτσι απλοποιείται η εγκατάσταση
και αποτρέπεται η σπατάλη μη απαιτούμενης δυναμικότητας στα κυκλώματα.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες
Παρατηρήσεις

Κωδικός παραγγελίας

913703260709

Please download the Lighting - Product Data

Τοπικός κωδικός

DGTM202

Sheet for more information and ordering

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

options

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Στοιχεία προϊόντος
Πλήρης κωδικός προϊόντος

871869688773800

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

DGTM202

EAN/UPC

8718696887738

Αρ. υλικού (12NC)

913703260709

Net Weight (Piece)

28,500 g
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