Lighting

ZXP399 DMX
Kontroller og tilbehør
SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY
ZXP399 DMX Kontroller og tilbehør - CE mark - UL mark
ZXP399 DMX kontroller og kabeltilbehør kan brukes med våre armaturer for
arkitektonisk og fasadebelysning (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge,
UniDot G2, UniString og UniBar).;DMX-kontroller inkluderer hovedkontroller,
frittstående kontroller, underkontroller, DMX-forsterker og DMXadresseringsenhet.;Hovedkontroller: industriell PC som kan kontrollere opptil 6000
DMX-universer.;Frittstående kontroller: passer til middels store bruksområder med
opptil 700 DMX-universer.;Kabeltilbehør inkluderer leder- forbindelseskabler med
IP67 han- og hunntilkoblinger og endestykker.;Adresseringsenhet: håndholdt enhet
som kan skrive DMX-adresser til et helt løp på stedet på minutter.;DMX-forsterker:
kompakt, IP65 og lav strømrepeater som kan forsterke DMX-signaler opptil 100
meter.

Produktdata
Generell informasjon

Produktdata

CE-merke

CE mark

Fullstendig produktkode

871829164576400

UL-merke

UL mark

Produktnavn for bestilling

SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

EAN/UPC – produkt

8718291645764

Bestillingskode

64576400

Mekanisk og innfatning
Farge

Sort

SAP-teller – antall per pakke

1

Mål (høyde x bredde x høyde)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

SAP-teller – pakker per utvendige

1

SAP-materialer

912400133649

Nettovekt (stykk)

2,446 kg

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)
Opprinnelig inngangseffekt
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ZXP399 DMX Kontroller og tilbehør

Målskisse

53.7 mm
(2.1 in)
53.7 mm
(2.1 in)
25 mm
(.97 in)

166 mm (6.5 in)

158 mm (6.2 in)

4.2 mm (.17 in)

183 mm (7.2 in)
198 mm (7.8 in)
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