Lighting

ZXP399 DMXregelsystemen en
accessoires
ZXP399 samples case 220V DMX
Aluminum De ZXP399 DMX-regelaars en bedradingsaccessoires zijn bedoeld om te worden
gebruikt voor onze armaturen voor architectonische verlichting en gevelverlichting
(UniFlood C, M en G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString en UniBar).;DMXregelaars omvatten een hoofdregelaar, een zelfstandige regelaar, subregelaars, een
DMX-versterker en een DMX-adresseringsapparaat.;Hoofdregelaar: industriële
computer die tot 6000 DMX-installaties kan regelen.;Zelfstandige regelaar: geschikt
voor gemiddelde toepassingen met maximaal 700 DMXinstallaties;Bedradingsaccessoires zijn onder meer hoofd- en jumperkabels met
mannelijke en vrouwelijke IP67-connectors en eindkappen.;Adresseringsapparaat:
mobiel apparaat dat binnen enkele minuten op locatie DMX-adressen kan schrijven
voor een volledige installatie.;DMX-versterker: compacte IP65-repeater met laag
vermogen die het DMX-signaal tot 100 meter kan versterken.

Product gegevens
Algemene informatie

Ingangsfrequentie

50 tot 60 Hz

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

CE-markering

Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal

Behuizing: aluminium Optiek: aluminium

Totale lengte

540 mm

Accessoirekleur

Aluminum

Totale breedte

390 mm

Totale hoogte

240 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens
Ingangsspanning
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200 tot 240 V

Wijziging van gegevens voorbehouden

ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

Goedkeuring en toepassing
IP-classificatie

IP 20 [ Bescherming tegen vingers]

Productgegevens
Volledige productcode

911401772862

Productnaam voor bestelling

ZXP399 samples case 220V DMX

Bestelcode

01772862

Numerator - Aantal per pak

1

Numerator - Dozen per buitendoos

1

SAP-materiaal

911401772862

Net Weight (Piece)

14,000 kg

Maatschets

ZXP399 samples case 220V DMX
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