
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE1210GL

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.

Produktdata

Allmän information

CE-märkning CE märkning

Typbeskrivning – lång text 12 channel Leading Edge dimmer with a

maximum load per channel of 10 A.

Kommentarer Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

EU RoHS-kompatibel Ja

 

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur 0 till +40 °C

 

Produktdata

Fullständig produktkod 871016350568800

Beställningsproduktnamn DLE1210GL

EAN/UPC – Produkt 8710163505688

Beställningsnummer 50568800

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Materialnummer (12NC) 913703014009

Net Weight (Piece) 16,000 kg

Datasheet, 2023, Mars 24 data som kan komma att ändras
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Måttskiss

176 mm (6.92 in)

255 mm (10.03 in)
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Dynalite Leading Edge Dimmers
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