Lighting

Geraffineerde en toch
eenvoudige
energiezuinige
lichtregelsystemen
Dynalite signaaldimregelaars
De signaaldimregelaars uit de Dynalite-serie zijn ontwikkeld om te voldoen aan de
toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens
industrienormen verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen
zowel DIN-rail- als wanddoosmontage voor flexibele installatiemogelijkheden. De
serie signaaldimregelaars ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driverregelaars met diverse aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel
als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

Voordelen
• Ondersteuning voor meerdere protocollen
• Beschikbare opties
• Ingebouwde diagnostische functies

Toepassing
• winkels en de horecabranche, kantoren en industrie.
• Openbare ruimten, stadions en multifunctionele evenementencentra
• Woningen
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Wijziging van gegevens voorbehouden

Dynalite signaaldimregelaars

Versions
De DDBC300-DALI is ontworpen

DDBC516-FR-DALI

voor een economische besturing
van DALI hoogfrequente
fluorescentie-VSA’s en levert
daartoe 3 volledige DALI-spectra
met in totaal 192 DALI-kanalen.
Directe overdracht van DALI naar
DyNet betekent dat de door DALI
opgelegde begrenzingen, zoals het
maximum van 16 groepen,

De Philips Dynalite DBC905

naadloos te overkomen zijn. Het

dimregelaar voor hoogfrequente

apparaat kan gemonteerd worden

fluorescentie-VSA´s is ontworpen

op een DIN-rail en is ontworpen

voor directe installatie in ruimten

om in een schakelkast gemonteerd

boven systeemplafonds. Elke

te worden naast de

regeluitgang ondersteunt de

stroomonderbreker die het

protocollen voor DALI Broadcast,

geregelde verlichtingscircuit voedt.

DALI Addressed, 1-10 V en DSI.

De DDBC300-DALI bevat een

Voor een gemakkelijke installatie

geïntegreerde DALI-bus

en onderhoud is het apparaat

voedingsunit, wat de noodzaak

voorzien van connectors voor

van een extra externe voeding

gestructureerde bedrading, zodat

voorkomt.

de unit eenvoudig aangesloten kan
worden zonder dat daar
gereedschap voor nodig is. De
DBC905 kan via het DyNet
besturingsnetwerk gemakkelijk
geïntegreerd worden met een
gebouwbeheersysteem (Building
Management System – BMS) en is
daardoor ideaal geschikt voor
installatie in commerciële
kantoren waar een economische
regeloplossing vereist is. Het
ontwerp van het apparaat
verzekert een gemakkelijke
aansluiting zonder gebruik van
gereedschap; het product is
verkrijgbaar voor twee populaire
bedradingsmerken: CMS
Electracom (modulaire bedrading)
- DBC905C, en Wieland DBC905W.
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Dynalite signaaldimregelaars

Versions
DDBC120-DALI

Productgegevens
Detail photo of the DMBC110

DDBC300-DALI 3 x DALI Driver
Controller front

DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer
Controller front

Front of the DBC905 9 x 5A

DDBC120-DALI MultiMaster DALI

EcoLinx Signal Dimmer Controller

Driver Controller
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