Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC2-CE
I et prosjekt kan det kreves en rekke forskjellige
lysstyringsenheter for å oppnå ønsket resultat. Hver av disse
lysstyringsenhetene har ofte sitt eget system setup. Philips
Dynalite-serien av flerbruksstyringer gjør det mulig å tilpasse
ulike effekttyper via ulike effektmoduler. Når flerbruksstyringer
på DIN-skinne brukes, kan en spesiell type styring velges for
hver krets: Relé, forflankedimmer, bakflankedimmer,
forkoblingsstyring, styring som er klar til bruk, ventilasjon og
persienne-/rullegardinstyring. Uansett kombinasjon kan flere
belastningstyper styres fra én enhet.
I et prosjekt kan det kreves en rekke forskjellige lysstyringsenheter for å oppnå
ønsket resultat. Hver av disse lysstyringsenhetene har ofte sitt eget system setup.
Philips Dynalite-serien av flerbruksstyringer gjør det mulig å tilpasse ulike
effekttyper via ulike effektmoduler. Når flerbruksstyringer på DIN-skinne brukes, kan
en spesiell type styring velges for hver krets: Relé, forflankedimmer,
bakflankedimmer, forkoblingsstyring, styring som er klar til bruk, ventilasjon og
persienne-/rullegardinstyring. Uansett kombinasjon kan flere belastningstyper styres
fra én enhet.
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Dynalite Multipurpose Controllers

I samsvar med EU RoHS

Ja

Drift og elektrisk

Produktnavn for bestilling

DMC2-CE

EAN/UPC – produkt

8718696007020

Bestillingskode

00702000

Inngangsfrekvens

50 til 60 Hz

SAP-teller – antall per pakke

1

Inngangsstrøm (nom.)

32A per phase or single phase 63A max A

SAP-teller – pakker per utvendige

1

SAP-materialer

913703666109

Net Weight (Piece)

7,710 kg

Bruksforhold
For omgivelsestemperaturer mellom 0 to +40 °C

Produktdata
Fullstendig produktkode

871869600702000

285 mm (11.22 in)
352 mm (13.86 in)

380 mm (14.96 in)

540 mm (21.26 in)

441 mm (17.36 in)

523 mm (20.59 in)

Målskisse

106 mm
(4.17 in)

DMC2-CE
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