Lighting

Dynalite Relay
Controllers
DDRC1220FR-GL-V3
Μια από τις πλέον δημοφιλείς μορφές ελέγχου φωτισμού, οι ελεγκτές
ρελέ μπορούν να επηρεάσουν πολύ σημαντικά τη διαχείριση της
ενέργειας και τον έλεγχο φωτισμού. Αυτή η λύση Dynalite, που
διατίθεται τόσο σε διαμόρφωση ράγας DIN, όσο και επίτοιχου
κουτιού, δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας τεράστιας σειράς ελεγκτών
ρελέ με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για αυτόνομη
λειτουργία ή λειτουργία ως μέρος συστήματος, έτσι ώστε να
καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε έργου. , Κάθε συσκευή μπορεί να
αποθηκεύει περισσότερες από 170 προκαθορισμένες ρυθμίσεις, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση σύνθετων λογικών ακολουθιών
μεταγωγής από απλά μηνύματα δικτύου. Καθώς τα απαιτούμενα
προκαθορισμένα σενάρια αποθηκεύονται μέσα σε κάθε συσκευή
ρελέ, απλοποιείται ο έλεγχος πρώτης λειτουργίας και τα μηνύματα
δικτύου.
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τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Dynalite Relay Controllers

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες
Παρατηρήσεις

Κωδικός παραγγελίας

88795000

Please download the Lighting - Product Data

Τοπικός κωδικός παραγγελίας

DDRC1220FRGLV3

Sheet for more information and ordering

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

options

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Στοιχεία προϊόντος
Πλήρης κωδικός προϊόντος

871869688795000

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

DDRC1220FR-GL

EAN/UPC

8718696887950

Αρ. υλικού (12NC)

913703243009

SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,900 kg

93 mm (3.66 in)

93 mm (3.66 in)

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

215 mm (8.46 in)

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers

64 mm (2.52 in)

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