
Điều khiển DMX
ZXP399 và phụ kiện
ZXP399 standalone controller 12V DMX

- 12 DC V - - Hz - IP20 | Bảo vệ ngón tay - Dấu CE - Đen

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng

công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot

G2, UniString và UniBar). Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển

độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX. Bộ điều

khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX. Bộ
điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX.

Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 đực và cái cùng với

nắp đầu dây. Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ
thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút. Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ
gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100

mét.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Màu phụ kiện Đen

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 12 DC V

Tần số dòng - Hz

Tần số đầu vào - Hz

 

Cơ khí và bộ vỏ

Chiều dài tổng thể 277,6 mm

Tổng chiều rộng 193 mm

Chiều cao tổng thể 66 mm

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) 66 x 193 x 278 mm

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập (IP) IP20 [Bảo vệ ngón tay]

Nhãn CE Dấu CE

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 871951494687399

Tên sản phẩm khác ZXP399 standalone controller 12V DMX

Mã đơn hàng 911401756632

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2023, Tháng 4 15 dữ liệu có thể thay đổi
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Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 2

Mã sản phẩm (12NC) 911401756632

Tên sản phẩm đầy đủ ZXP399 standalone controller 12V DMX

EAN/UPC - Trường hợp 8719514946873

Bản vẽ kích thước
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