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Lichtregelapparatuur » Outdoor standalone lichtregelsystemen » Dynadimmer

Dynadimmer

Armatuurgebonden, opzichzelfstaand regelsysteem voor 1-
10 V elektronische driver. Het ontwerp van de Dynadimmer
is geoptimaliseerd voor montage in een armatuur or VSA-
unit. Ontworpen om geregeld te worden via externe
schemerschakelaars zoals lichtsensors of door schakelkast
geregelde schakelaars. Een 5-staps dimschema is wordt
aangemaakt in gemakkelijk te gebruiken
software<multisep/> het dimschema wordt gedownload in
Dynadimmer via een programmeerapparaat of USB-PC-
kabel. De Philips Dynadimmer is ontworpen en vrijgegeven
om samen te werken met Philips 1-10 V-VSA's en is
compatibel met dimbare drivers met een standaard 1-10 V-
interface.

Maximale energiebesparingen door dimmen op vijf
niveaus
Opzichzelfstaand, geen ingebruikstelling, geen
operationele kosten
Minder lichthinder

Gemakkelijk te gebruiken software levert een
voorspelling van de energiebesparingen
Zeer klein formaat – past in bijna elke armatuur
Dubbel geïsoleerde uitvoering met extra lage
veiligheidsspanning voor LED-armaturen
Dynadimmer programmeer-app voor Android-platform
die werkt op het handapparaat van uw voorkeur en via
een mini-USB-kabel verbinding maakt met de
Dynadimmer.

LCC7210/00 Dynadimmer
USB PC Cable

 

LLC7220 Dynadimmer
SELV

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

90057600 LCC7210/00 Dynadimmer USB PC Cable 10 130.00€
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