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Styrsystem och
tillbehör för ZXP399
DMX
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX - Svart
ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra
armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G,
UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar
huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare
och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till
6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora
användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar
ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för
IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel
installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater
med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

Produktdata
Allmän information
Tillbehörsfärg

Svart

Mekanik och armaturhus

Beställningsproduktnamn

ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)

EAN/UPC – Produkt

8719514945180

Beställningsnummer

94518000

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Total längd

2000 mm

Räknare - antal förpackningar per kartong

1

Mått (höjd × bredd × djup)

NaN x NaN x 2000 mm

Materialnummer (12NC)

911401742342

Net Weight (Piece)

2,050 kg

Produktdata
Fullständig produktkod
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