
Dynalite Multipurpose
Controllers
DDMC802

Dentro de qualquer projeto, muitos tipos de carga de iluminação diferentes podem

ser necessários para alcançar o resultado desejado. Cada um desses tipos de carga

pode exigir um estilo de controle diferente. A linha Philips Dynalite de controladores

multi-função permite a personalização de tipos de saída através de diferentes

unidades de módulo de saída. Ao usar controladores multi-função tipo trilho DIN,

pode-se escolher um tipo específico de controle para cada circuito: relé, dimmer de

tensão, dimmer de corrente, controle de ventilador, entre outros. Em qualquer

combinação, vários tipos de carga podem ser controlados a partir de um único

dispositivo. Isso simplifica a instalação e evita disperdício na hora de se dimensionar

tais equipamentos.

Dados do produto

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente 0 a +40 °C

 

Aprovação e aplicação

Marca CE Marca CE

Compatível com EU RoHS Sim

 

Dados do produto

Full EOC 871869688800100

Nome de produto da encomenda DDMC802

Código de encomenda 913703243509

Código local 913703243509

Numerador — Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP — Embalagens por exterior 1

Número do material (12NC) 913703243509

Peso líquido 460,000 g

Nome do produto completo DDMC802

EAN/UPC – caixa 8718696895009

Descrição do código local Módulo de Controle-DDMC802 V2
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Desenho dimensional

74 mm

(2.91 in)

9
5

 m
m

 (
3

.7
4

 i
n

)

10
5

 m
m

 (
4

.1
3

 i
n

)

216 mm (8.50 in)
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