Lighting

Dynalite Relay
Controllers
DDRC420FR
Relæ- og universalenheder er en af de mest populære typer af
belysning, og derfor kan de også have den største effekt på
energi- og lysstyring. Denne Philips Dynalite-løsning fås som
DIN-skinne- og installation i boks på væg. Uanset valget er det
muligt at få en lang række relæcontrollere med forskellige
kredsløbsantal og -størrelser til at fungere individuelt eller i
system og dermed opfylde ethvert projektønske. Hver enhed
kan gemme over 170 forudindstillinger, hvilket gør komplekse
omskiftningsfunktioner logiske og til enkle
netværksmeddelelser. De nødvendige forudindstillinger er gemt
i hver relæenhed, hvilket forenkler indkøringsprocesser og
netværksmeddelelser.
Relæ- og universalenheder er en af de mest populære typer af belysning, og derfor
kan de også have den største effekt på energi- og lysstyring. Denne Philips
Dynalite-løsning fås som DIN-skinne- og installation i boks på væg. Uanset valget er
det muligt at få en lang række relæcontrollere med forskellige kredsløbsantal og størrelser til at fungere individuelt eller i system og dermed opfylde ethvert
projektønske. Hver enhed kan gemme over 170 forudindstillinger, hvilket gør
komplekse omskiftningsfunktioner logiske og til enkle netværksmeddelelser. De
nødvendige forudindstillinger er gemt i hver relæenhed, hvilket forenkler
indkøringsprocesser og netværksmeddelelser.

Produkt data

Datasheet, 2019, april 2

registrerede til at ændre

Dynalite Relay Controllers

Generelle oplysninger

Ordreproduktnavn

DDRC420FR V1

CE-mærke

CE mark

EAN/UPC – produkt

8710163506906

Bemærkninger

Please download the Lighting -

Ordrekode

50690600

Product Data Sheet for more

Tæller – antal pr. pakke

1

information and ordering options

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

RoHS mark

emballage)

RoHS-mærke

Anvendelsesbetingelser
Omgivelsestemperaturområde

SAP-materiale

913703051009

Nettovægt (stykke)

0,350 kg

0 til +50 °C

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871016350690600

68 mm (2.68 in)

95 mm (3.47 in)

105 mm (4.13 in)

Målskitse

108 mm (4.25 in)

64 mm (2.52 in)
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