Lighting

Bộ điều khiển đa năng
Dynalite
DCM-DyNet
DCM-DyNet Communications ModuleFor use with the DMC2
and DMC4 series of load controllers.
DCM-DyNet Communications ModuleFor use with the DMC2 and DMC4 series of
load controllers.

Dữ liệu sản phẩm
Thông số sản phẩm

Thông tin chung
Dấu CE

Ký hiệu CE

Mã sản phẩm đầy đủ

871869600703700

Ghi chú

Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu

Tên sản phẩm khác

DCM-DyNet

sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt

EAN/UPC - Sản phẩm

8718696007037

hàng

Mã đơn hàng

913703666209

Có

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài

1

Phê duyệt và Ứng dụng

Số vật liệu (12 chữ số)

913703666209

Được công nhận bởi UL tại Canada & US Yes

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,630 kg

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu

Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép

0 đến +40 °C

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2021, Tháng 3 17

dữ liệu có thể thay đổi

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

60 mm (2.36 in)

94 mm (3.70 in)

Bản vẽ kích thước

305 mm (12.01 in)

Dynalite Multipurpose Controllers
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