
Bộ điều khiển Dynalite
LED PWM
DDLEDC605GL

Có khả năng cấp nguồn trực tiếp các phụ kiện LED, Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LED

Dynalite sử dụng công nghệ Điều chỉnh độ rộng xung (PWM), mang lại hiệu quả tuyệt

vời. Hoàn toàn phù hợp cho các hệ thống đèn đổi màu Đỏ, Xanh lục, Xanh lam (RGB),

nháy tuần tự hoặc các thiết kế ánh sáng trang nhã khác. Các bộ điều khiển LED

Dynalite có nhiều cấu hình để đáp ứng các yêu cầu đa dạng về khả năng tương thích

của các phụ kiện LED hiện có. Mỗi thiết bị sẵn sàng tiếp nhận tín hiệu kỹ thuật số đa

kênh riêng (DMX) nên có thể sử dụng trong các ứng dụng trộn màu hoặc nháy tuần

tự.

Dữ liệu sản phẩm

Nhiệt độ

Khoảng nhiệt độ môi trường 0 đến +40°C

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn CE Dấu CE

Tuân thủ RoHS Có

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 871016351646200

Tên sản phẩm khác DDLEDC605GL

Mã đơn hàng 913703061209

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 1

Mã sản phẩm (12NC) 913703061209

Số catalog -

Trọng lượng thực 0,207 kg

Mô tả số catalog DMX/Dynet via converter interface,

Tên sản phẩm đầy đủ DDLEDC605GL

EAN/UPC - Trường hợp 8710163516479

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2023, Tháng 4 15 dữ liệu có thể thay đổi
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Bản vẽ kích thước
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