Lighting

Soluções de controlo
de iluminação
energeticamente
eficientes,
sofisticadas mas
simples
Reguladores de sinal Dynalite
A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às
necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os
protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast
DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de
calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação
flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de
controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para
funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer
requisito do projeto.

Benefícios
• <bulletlist><bullet>Suporte de diversos protocolos</bullet><bullet>Opções
disponíveis</bullet><bullet>Funcionalidade de diagnóstico incorporada</
bullet></bulletlist>

Características
• <bulletlist><bullet>Solução de montagem flexível</bullet></bulletlist>
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Dados sujeitos a alteração

Reguladores de sinal Dynalite

Aplicação
• Revenda e hotelaria, escritório e indústria.
• Espaços públicos, estádios e centros de eventos multiusos
• Residencial

Versions

DMBC110

DDBC300-DALI

DDBC320-DALI

DDBC516-FR-DALI

DBC 1210

DBC1220GL

DBC905W

DDBC120-DALI

Detalhes do produto
Detail photo of the DMBC110

Front of the DDBC300-DALI 3 x
DALI Driver Controller
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Reguladores de sinal Dynalite

Detalhes do produto
Front of the DDBC320-DALI 3 x

Front of the DDBC516FR 5 x 16A

20A DALI Driver Controller

Signal Dimmer Controller

Front of the DBC1210 12 x 10A

Front of the DBC1220GL 12 x 20A

Signal Dimmer Controller

Signal Dimmer Controller

Front of the DBC905 9 x 5A

DDBC120-DALI MultiMaster DALI

EcoLinx Signal Dimmer Controller

Driver Controller
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