Lighting

Dynalite relé vezérlők
DDRC420FR
A világításvezérlés egyik legnépszerűbb módszereként a
relévezérlők jelenthetik a legnagyobb előnyt az
energiamenedzsment és a világításvezérlés szempontjából. A
Dynalite megoldás DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben
egyaránt elérhető, és a relévezérlők széles körének használatát
teszi lehetővé különböző számú és méretű áramkörökkel,
amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön
vagy rendszerbe kapcsolva használhatók. , Minden eszköz több
mint 170 előbeállítás tárolására képes, így egyszerű hálózati
üzenetekkel összetett kapcsolási műveletek hajthatók végre.
Mivel az előre megadott beállításokat az egyes reléeszközök
tárolják, ezért az üzembe helyezési folyamat és a hálózati
üzenetek egyszerűsödnek.
A világításvezérlés egyik legnépszerűbb módszereként a relévezérlők jelenthetik a
legnagyobb előnyt az energiamenedzsment és a világításvezérlés szempontjából. A
Dynalite megoldás DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben egyaránt elérhető, és a
relévezérlők széles körének használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű
áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy
rendszerbe kapcsolva használhatók. ;Minden eszköz több mint 170 előbeállítás
tárolására képes, így egyszerű hálózati üzenetekkel összetett kapcsolási műveletek
hajthatók végre. Mivel az előre megadott beállításokat az egyes reléeszközök
tárolják, ezért az üzembe helyezési folyamat és a hálózati üzenetek egyszerűsödnek.
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Dynalite relé vezérlők

Általános információ

A termék megrendelési neve

DDRC420FR V1

CE jelölés

CE mark

EAN/UPC - termék

8710163506906

Remarks

Please download the Lighting - Product Data Sheet

Rendelési kód

50690600

for more information and ordering options

Számláló – csomag dobozonként

1

RoHS mark

Számláló – csomag dobozonként

1

Anyagszám (12NC)

913703051009

Nettó tömeg (darab)

0,350 kg

RoHS jel

Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmérséklettartomány 0 és +50 °C között

Termékadatok
Teljes termékkód

871016350690600

68 mm (2.68 in)

95 mm (3.47 in)

105 mm (4.13 in)

Méretezett rajza

108 mm (4.25 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Relay Controllers
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