
Kontroller og tilbehør
for ZXP399 DMX
ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD

- 12 DC V - - Hz - IP20 | Fingerbeskyttet - CE-merke - Svart

ZXP399 DMX-kontroller og -ledningstilbehøret skal brukes med våre armaturer for

arkitektonisk belysning og fasadebelysning (UniFlood C, M og G, UniStrip G4,

UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-kontrollene omfatter

hovedkontroller, frittstående kontroller, underkontrollere, DMX-forsterker og DMX-

adresseringsenhet. Hovedkontroller: industriell datamaskin som kan kontrollere

opptil 6000 DMX-universer. Frittstående kontroller: passer for mellomstore

applikasjoner med opptil 700 DMX-universer. Kablingstilbehør inkluderer

lederkabler og forbindelsesledninger med hann- og hunn-IP67-kontakter og -

endefester. Adresseringsenhet: håndholdt enhet som kan skrive DMX-adresser til en

hel kjøring på stedet innen minutter. DMX-forsterker: kompakt, IP65-klassifisert

repeater med lav effekt som kan forsterke DMX-signalet opptil 100 meter.

Produktdata

Generell informasjon

CE-merke CE-merke

Tilbehørsfarge Svart

Brand Philips

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 12 DC V

Line Frequency - Hz

Inngangsfrekvens - Hz

 

Mekanisk og innfatning

Total lengde 482 mm

Total bredde 193 mm

Total høyde 66 mm

Mål (høyde x bredde x høyde) NaN x NaN x NaN mm

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP20 [Fingerbeskyttet]

 

Produktdata

Full EOC 871951494689700
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Produktnavn for bestilling ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD

Bestillingskode 94689700

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

Materialnummer (12NC) 911401756652

Nettovekt 2,899 kg

Fullstendig produktnavn ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD

EAN/UPC – boks 8719514946897
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