
MultiOne-
configurator
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Fabrikanten zijn vandaag de dag in staat perfect op maat gemaakte

verlichtingsoplossingen te leveren die intelligent zijn en dus ook kunnen worden

aangepast aan de behoeften van morgen. De nieuwe configureerbare VSA-units van

Philips met ingebouwde regelfuncties maken het mogelijk het gedrag van de

armatuur te programmeren om energiebesparing te maximaliseren en de invloed op

het milieu te minimaliseren. De Philips Light Configurator is het enige intuïtieve

systeem waarmee gebruikers alle verschillende functies in elke programmeerbare

driver van Philips kunnen configureren. Het creëren van de perfecte afstemming op

de toepassing was nog nooit zo gemakkelijk.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning 5 V

 

Bedrading

Connectortype ingangsaansluitingen Mini USB (contrasteker)

Connectortype uitgangsaansluitingen WAGO 250 (2 aansluitingen parallel)

Doorsnede uitgangsdraad (max.) 1,5 mm²

Doorsnede uitgangsdraad (min.) 0,2 mm²

 

Temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik 0 °C tot 50 °C

Levensduur T-behuizing (nom.) 65 °C

T-behuizing maximaal (max.) 65 °C

 

Goedkeuring en toepassing

Keurmerken CE-markering

 

Productgegevens

Full EOC 871829120946100

Productnaam voor bestelling LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Bestelcode 20946100

Lokale code LCN8600DALITOOL

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

Materiaalnummer (12NC) 913700346703

Volledige productnaam MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

EAN/UPC - Case 8718291209478
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