Lighting

Dynalite
signaaldimregelaars
DDBC300-DALI
De Dynalite-serie signaaldimregelaars is 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 om flexibele
installatiemogelijkheden te bieden. , De signaaldimregelaarserie
ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars
met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze
werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt
voor elke projectvereiste.
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Product gegevens
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Opmerkingen:
CE-markering
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Wijziging van gegevens voorbehouden

Dynalite signaaldimregelaars

Conform EU RoHS-richtlijn

Ja

Toepassingsomstandigheden
Bereik omgevingstemperatuur

0 tot +40 °C

Productgegevens
Volledige productcode

871016350641800

Productnaam voor bestelling

DDBC300-DALI

EAN/UPC - Product

8710163506401

Bestelcode

50641800

Lokale code

DDBC300-DALI

SAP-numerator - Aantal per pak

1

SAP-numerator - Dozen per buitendoos 1
Materiaalnr. (12NC)

913703031109

Nettogewicht SAP (per stuk)

0,410 kg

94 mm (3.70 in)

94 mm (3.70 in)

Maatschets

211 mm (8.31 in)
Dynalite Signal Dimmer Controllers

211 mm (8.31 in)

75 mm (2.95 in)

75 mm (2.95 in)

Dynalite Signal Dimmer Controllers

© 2020 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2020, november 18 - Wijziging van gegevens voorbehouden

