
Controles DMX e
acessórios ZXP399
SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

Controles DMX e acessórios ZXP399 - CE - UL

Os Controles DMX e acessórios de fiação ZXP399 destinam-se ao uso com as

nossas luminárias de iluminação arquitetônica e de fachada (UniFlood C, M and G,

UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).;Os controles DMX incluem

controlador principal, controlador autônomo, subcontroladores, amplificador DMX e

dispositivo de endereçamento DMX.;Controlador principal: computador industrial

capaz de controlar até 6.000 universos DMX.;Controlador autônomo: atende

aplicações médias de até 700 universos DMX.;Os acessórios de fiação incluem

cabos condutor e jumper com conectores IP67 macho e fêmea e pontas de

lâmpadas.;Dispositivo de endereçamento: dispositivo portátil capaz de gravar

endereços DMX em uma execução local completa em alguns minutos.;Amplificador

DMX: repetidor de baixa potência, compacto e IP65 capaz de amplificar o sinal DMX

até 100 metros.

Dados do produto

Informações gerais

Marca CE CE

Marca UL UL

 

Dados mecânicos e de compartimento

Cor Preto

Dimensões (altura x largura x profundidade) NaN x NaN x NaN mm

 

Aprovação e aplicação

Marca FCC FCC Class B

 

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Potência de entrada inicial 40 W

 

Dados do produto

Código do produto completo 871829164576400

Nome de produto da encomenda SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

EAN/UPC – Produto 8718291645764
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Código de encomenda 912400133649

Código local 912400133649

Numerador — Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP — Embalagens por exterior 1

Nº do material (12NC) 912400133649

Copiar peso líquido (peça) 2,446 kg

Desenho dimensional

198 mm (7.8 in)

183 mm (7.2 in)

166 mm (6.5 in)

4.2 mm (.17 in)
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Controles DMX e acessórios ZXP399

© 2022 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

2022, Abril 28 - Dados sujeitos a alteração


