Lighting

Geraffineerde en toch
eenvoudige
energiezuinige
verlichtingsoplossinge
n
Dynalite Relay Controllers
Relais- en multifunctionele apparaten behoren tot de populairste vormen van
lichtregeling en kunnen de grootste impact hebben in termen van energiebeheer en
lichtregeling. Deze Philips Dynalite-oplossing, die verkrijgbaar is in configuraties
voor DIN-rail- en wandmontage, stelt een omvangrijke reeks relaisregelaars, met
een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen, in staat individueel te werken of
als onderdeel van een systeem. Daardoor kunnen ze voldoen aan elke
projectvereiste. Elk apparaat kan tot 170 voorkeurinstellingen opslaan, wat het
mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige
netwerkberichten. Het ingebruikstellingsproces en de netwerkberichten worden
vereenvoudigd doordat de vereiste voorkeurscenario’s zijn opgeslagen in elk relais.

Voordelen
• Stelt een reeks relaisregelaars met een diversiteit van aantallen circuits en
afmetingen in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem.
• Vereenvoudigt ingebruikstellingsproces en netwerkberichten.

Kenmerken
• Verkrijgbaar in zowel DIN-rail- als wanddoosconfiguraties
• Elk apparaat kan meer dan 170 voorkeurinstellingen opslaan

Product family leaflet, 2020, april 20

Wijziging van gegevens voorbehouden
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Toepassing
• Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Versions

ADAM-20151222133156785

DMRC210-RJ-DA

DDRC1220FR-GL-V3

DRC-GRMS-UL

Productgegevens
Front of the DDRC810DT-GL 8 x

DMRC210 Relay Controller

10A Relay Controller

Front of the DMRC210-RJ-DA 2 x
10A Ecoset Relay Controller

Product family leaflet, 2020, april 20

2

Wijziging van gegevens voorbehouden
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Productgegevens
DDRC420FR Relay Controller

Front of the DDRC1220FR-GL 12 x
20A Relay Controller

DRC-GRMS-UL General Room
Relay Controller
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