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n
Dynalite fase-aansnijdimmers

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met

de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te

selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden

om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste

microprocessortechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale

ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche

toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel

dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk

belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène

gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend

van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele

overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor

daglichtbenutting in projecten die energiemanagement vereisen.

Voordelen
• Stelt verlichtingsontwerpers in staat de grenzen van hun creativiteit te verleggen

Kenmerken
• Elke dimmer kan meer dan 170 scènes opslaan voor een onbegrensde flexibiliteit

Real-time aanpassen van verlichtingsniveaus
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Toepassing
• Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Versions

DDLE801 8 x 1A Leading Edge

Dimmer Controller

Maatschets

215 mm (8.46 in)
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64 mm (2.52 in)

Productgegevens

DDLE801 8 x 1A Leading Edge

Dimmer Controller front
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