Lighting

Configurador
MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Atualmente, os fabricantes podem oferecer soluções de
iluminação totalmente personalizadas que sãointeligentes e
podem ser adaptadas às necessidades futuras. As novas
unidades de controlo configuráveis da Philipscom funções de
controlo incorporadas permitem a programação do
comportamento da luminária de modo amaximizar a poupança
de energia e a minimizar o impacto ambiental. O sistema de
configuração da luz da Philipsé um sistema intuitivo único que
permite aos utilizadores configurarem todas as diferentes
funções em cadacontrolador programável da Philips. Nunca foi
tão fácil criar a combinação perfeita para aaplicação.
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Configurador MultiOne

Informações gerais

Corrente de dissipação (DALI) (Máx.)

Design

250 mA

MultiOne interface USB2DALI

Aprovação e aplicação
Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

5V

Cabeamento

Marcas de aprovação

Marca CE

Norma DALI

IEC 62386

EMI 150 kHz... 1 GHz

CISPR 22

Isolamento de saída

Double or reinforced insulated

Tipo de conector dos terminais de entrada

Mini USB (fêmea)

Tipo de conector dos terminais de saída

WAGO 250 (2 coneções em paralelo)

Dados do produto

Secção transversal de cabo de saída (Máx.)

1,5 mm²

Código do produto completo

871829120946100

Secção transversal de cabo de saída (Mín.)

0,2 mm²

Nome de produto da encomenda

LCN8600/00 MultiOne interface

Comprimento do cabo descarnado

8.0-8.5 mm

USB2DALI

Temperatura

EAN/UPC – Produto

8718291209461

Código de encomenda

20946100

Temperatura ambiente (Máx.)

50 °C

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Temperatura ambiente (Mín.)

0 °C

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Vida útil da caixa em T (Nom.)

65 °C

Material SAP

913700346703

T-máxima na caixa (Máx)

65 °C

Copy Net Weight (Piece)

0,110 kg

Controles e regulação
Origem de corrente (DALI) (Máx.)

225 mA
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