
Configurador
MultiOne
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Os fabricantes atuais podem oferecer soluções de iluminação perfeitamente

personalizadas que sejam inteligentes e também possam ser adaptadas às

necessidades do amanhã. As novas unidades de equipamento configuráveis da

Philips com funções de controle permitem a programação do comportamento das

luminárias para maximizar a economia de energia e minimizar o impacto ambiental.

O configurador de luz da Philips é o único sistema intuitivo a permitir que os

usuários configurem as diferentes funções em todos os drivers programáveis da

Philips. Criar a correspondência perfeita para a aplicação nunca foi tão fácil.

Dados do produto

Informações gerais

Design MultiOne interface USB2DALI

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 5 V

 

Cablagem

Tipo de conector dos terminais de entrada Mini USB (female)

Tipo de conector dos terminais de saída WAGO 250 (2 connections in parallel)

Seção transversal de cabo de saída (Máx.) 1,5 mm²

Seção transversal de cabo de saída (Mín.) 0,2 mm²

Comprimento do cabo 8.0-8.5 mm

 

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.) 50 °C

Temperatura ambiente (Mín.) 0 °C

Vida útil da caixa T (Nom.) 65 °C

T-máxima na caixa (Máx) 65 °C

 

Controles e dimerização

Origem de corrente (DALI) (Máx.) 225 mA

Corrente de dissipação (DALI) (Máx.) 250 mA

 

Aprovação e aplicação

Marcas de aprovação Marca CE

Norma DALI IEC 62386

EMI 150 kHz ... 1 GHz CISPR 22

Isolamento de saída Double or reinforced insulated

 

Dados do produto

Código do produto completo 871829120946100

Nome de produto da encomenda LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

EAN/UPC – Produto 8718291209461

Código de encomenda 913700346703
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Código local LCN8600/00

Numerador — Quantidade por embalagem 1

Descrição do código local LCN8600I

Numerador SAP — Embalagens por exterior 1

Nº do material (12NC) 913700346703

Copiar peso líquido (peça) 0,110 kg

Desenho dimensional
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Product C1 A1 A4 B1

LCN8600/00 MultiOne interface

USB2DALI

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

B
1

A4

A1

C
1

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product C1 A1 A4 B1

LCN8600/00 MultiOne interface

USB2DALI

32 mm 170,0 mm 128 mm 46 mm

Configurador MultiOne

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto

à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte

de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são

marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Março 24 - Dados sujeitos a alteração


