
Sofistikerade men
ändå enkla och
energieffektiva
lösningar för
belysningsstyrning
Dynalite Leading Edge Dimmers

Styrenheter för framkantsdimrar är perfekta för belysningskretsar med resistiva och

induktiva egenskaper, inklusive nätspänningsanslutna glödlampor, neon- och

lågspänningsljuskällor med en kompatibel elektronisk transformator. Dynalite finns i

konfigurationer för både DIN-skena och väggdosa och har stöd för att många olika

styrenheter för framkantsdimrar med olika antal kretsar och storlekar ska fungera

individuellt eller som en del av ett system, vilket uppfyller alla projektkrav.

Styrenheter för väggmonterade dimrar är utformade för att uppnå stigtider över

100 μS vilket ger mindre ljud från glödtråden och matningsspänningen för utökad

livslängd för lampan. Dimrarna är utformade för att vara kompatibla med

elektroniska transformatorer, som kräver mindre sänkning, vilket gör det möjligt att

utnyttja kanalens hela kapacitet.

Fördelar
• Standardfunktionerna ökar lampans livslängd och sänker de löpande

underhållskostnaderna för projektet.

Användning
• Butiker, hotell och restaurang, kontor och industri

• Offentliga miljöer, idrottsanläggningar och stora evenemangscenter

• Bostadsområden
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Versions

DLE1205 DLE1220GL-S DTE1210 DDLE801

Produktinformation

Detail photo of the DDLE802 Front of the DLE1205 12 x 5A

Leading Edge Dimmer Controller

Front of the DLE1210GL 12 x 10A

Leading Edge Dimmer Controller

DLE1220GL-S Leading Edge

Dimmer Controller

DDLE801 8 x 1A Leading Edge

Dimmer Controller front
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