Lighting

Sofistikovaná, a
přitom jednoduchá
energeticky účinná
řešení ovládání
osvětlení
Dynalite Leading Edge Dimmers
Stmívače s regulací v náběhové hraně jsou ideální pro okruhy osvětlení s rezistivními
a induktivními vlastnostmi, včetně žárovek napájených ze sítě, neonových a
nízkonapěťových. světelných zdrojů s kompatibilním elektronickým
transformátorem. Dynalite je k dispozici v provedení s montáží na lištu DIN a v
nástěnných skříňkách a podporuje širokou řadu ovladačů stmívačů v náběžné hraně
s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém
zapojení, podle požadavků libovolného projektu. Stmívače v nástěnných skříňkách
byly navrženy tak, aby dosahovaly doby náběhu přes 100 μS, což snižuje bzučení
vláken a šum napájecího napětí a zajišťuje tak delší životnost zdroje. Stmívače jsou
navrženy pro kompatibilitu s elektronickým transformátory a vyžadují méně
snižování výkonu, je proto možné využít plnou kapacitu kanálu.

Výhody
• Standardní funkce zvyšují životnost světelného zdroje a snižují náklady na údržbu
projektu.

Aplikace
• Obchody a pohostinství, kanceláře a průmysl
• Veřejné prostory, stadiony a víceúčelová střediska
• Byty
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Versions

DLE1205

DLE1220GL-S

DTE1210

DDLE801

Detaily o výrobku
Detail photo of the DDLE802

Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller

Front of the DLE1210GL 12 x 10A

DLE1220GL-S Leading Edge

Leading Edge Dimmer Controller

Dimmer Controller

DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front
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