
Dynalite Relay
Controllers
DDRC1220FR-GL-V3

Soluţii de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în

acelaşi timp Fiind una dintre cele mai populare forme de control

al iluminatului, dispozitivele cu relee şi multifuncţionale pot

avea cel mai puternic impact în ceea ce priveşte gestionarea

consumului de energie şi controlul iluminatului. Disponibilă atât

în configuraţia cu şină DIN, cât şi cu cofret, această soluţie

Philips Dynalite permite o gamă largă de controlere cu releu, cu

o varietate de numere şi dimensiuni de circuit pentru a funcţiona

independent sau ca parte a unui sistem, ducând astfel la

îndeplinire orice cerinţă de proiect. Fiecare dispozitiv poate

memora peste 170 presetări, permiţând apelul unui program

complex de comutare de la mesaje de reţea unice. Deoarece

scenariile presetate necesare sunt memorate în fiecare

dispozitiv cu relee, procesul de demarare şi mesajele de reţea

sunt simplificate.

Soluţii de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în acelaşi timp Fiind una

dintre cele mai populare forme de control al iluminatului, dispozitivele cu relee şi

multifuncţionale pot avea cel mai puternic impact în ceea ce priveşte gestionarea

consumului de energie şi controlul iluminatului. Disponibilă atât în configuraţia cu

şină DIN, cât şi cu cofret, această soluţie Philips Dynalite permite o gamă largă de

controlere cu releu, cu o varietate de numere şi dimensiuni de circuit pentru a

funcţiona independent sau ca parte a unui sistem, ducând astfel la îndeplinire orice

cerinţă de proiect. Fiecare dispozitiv poate memora peste 170 presetări, permiţând

apelul unui program complex de comutare de la mesaje de reţea unice. Deoarece
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scenariile presetate necesare sunt memorate în fiecare dispozitiv cu relee, procesul

de demarare şi mesajele de reţea sunt simplificate.
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General Information

Observații Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering options

 

Product Data

Cod complet produs 871869688795000

Nume comandă produs DDRC1220FR-GL

EAN/UPC – Produs 8718696887950

Cod de comandă 88795000

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Material SAP 913703243009

Greutate netă SAP (bucată) 0,900 kg

Cote

215 mm (8.46 in)
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64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers
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64 mm (2.52 in)

Dynalite Multipurpose Controllers

Dynalite Relay Controllers
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