Lighting

Dynalite Relay
Controllers
DDRC420FR
Ovládače typu relé, ktoré patria medzi najobľúbenejšie formy
riadiacich systémov osvetlenia, môžu mať najväčší vplyv na
riadenie spotreby elektrickej energie, ako aj v oblasti riadenia
osvetlenia. Riešenie Dynalite dostupné s nosníkom DIN, ako aj
vo forme nástenného modulu umožňuje prevádzku širokej škály
ovládačov typu relé s rôznymi počtami a veľkosťami obvodov,
a to buď samostatne, alebo ako súčasť systému. Spĺňa tak
požiadavky akéhokoľvek projektu. , V každom zariadení možno
uložiť viac ako 170 predvolieb, vďaka čomu sa dá pomocou
jednoduchých sieťových správ spustiť komplexný spínací
program. Uložením požadovaných scenárov predvolieb
v každom zariadení typu relé sa zjednodušuje proces uvedenia
do prevádzky a odosielanie sieťových správ.
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Údaje podliehajú zmenám

Dynalite Relay Controllers

Údaje o produkte
Všeobecné informácie

Objednávkový názov produktu

DDRC420FR V1

Značka CE

CE mark

EAN/UPC – produkt

8710163506906

Remarks

Please download the Lighting - Product Data Sheet

Objednávkový kód

50690600

for more information and ordering options

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

RoHS mark

Čitateľ – počet balení v krabici

1

Č. materiálu (12NC)

913703051009

Čistá hmotnosť (kus)

0,350 kg

Značka RoHS

Podmienky použitia
Rozsah okolitých teplôt

0 až +50 ºC

Údaje o produkte
Úplný kód produktu

871016350690600

68 mm (2.68 in)

95 mm (3.47 in)

105 mm (4.13 in)

Rozmerový obrázok

108 mm (4.25 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Relay Controllers
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