Lighting

Soluţii control al
iluminării eficiente
energetic, sofisticate
şi, în acelaşi timp,
simple
Dynalite Leading Edge Dimmers
Dimmerele Leading Edge sunt ideale pentru circuitele de iluminare cu proprietăţi
rezistive şi inductive, inclusiv aparate de iluminat incandescente legate la reţea,
neon şi lămpi cu tensiune joasă;. Cu transformator/driver electronic compatibil.
Disponibil atât în configuraţie cu şină DIN, cât şi cu cutie pentru perete, Dynalite
permite utilizarea unei game ample de variatoare „leading edge”, având un număr
mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcţionează individual sau ca parte
a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerinţă a proiectului. Dimmerele cu cutie
pentru perete au fost proiectate pentru a atinge timpi de ascensiune de peste 100μS,
generând uzuri mici ale filamentelor, reducând zgomotul sursei de tensiune,
prelungind astfel viaţa lămpii. Reostatele sunt proiectate pentru a fi compatibile cu
transformatoarele electronice, necesitând reduceri mai mici ale sarcinilor de
funcţionare, permiţând astfel utilizarea canalului la capacitate maximă.

Beneficii
• Caracteristicile standard cresc durata de viață a lămpii, reducând costurile de
întreținere privind proiectele în derulare.

Cerere
• Comerţ şi domeniul hotelier, birouri şi industrie;
• Spaţii publice, stadioane şi centre multifuncţionale pentru evenimente
• Domeniul rezidenţial
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Versions

DLE1205

DLE1220GL-S

DTE1210

DDLE801

Detalii produs
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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