Technický list výrobku

DALI PRO C-4RTC
DALI PRO CONT-4 RTC | Controllers for light management systems

Druh použití
_ Ovládání místností, ovládání pater, ovládání v závislosti
na denním světle
_ Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů
DALI
_ Konferenční prostory
_ Kanceláře: Jednotlivá a skupinová pracoviště
_ Výrobní a montážní prostory
_ Vhodné pro vnitřní použití
_ Velké skupiny svítidel
_ Průmysl
_ Chodby
_ Světelné pásy
_ Logistická centra
_ Školní třídy
_ Sportovní haly
_ Školicí místnosti

__

Výhody produktu
_ Plug and Play konfigurace pro okamžité použití bez jakéhokoliv nastavování
_ Baterie pro případ přerušení síťového napájení
_ Všechna svítidla v systému lze stmívat nebo přepínat
_ Jednoduché vytváření scén a sekvencí
_ Nastavenou hodnotu pro regulaci podle denního světla lze uložit kliknutím
_ Integrace čidel v systému DALI

Vlastnosti produktu
_ Regulátor pro 4 linky DALI
_ Integrováno může být až 50 spřahovačů s tlačítky/čidly
_ Integrovaný přívod DALI
_ 4 volně programovatelné přepínací relé; zátěžový kontakt: 4 x 5 A
_ Závislé na denním světle anebo přítomnosti nebo manuální ovládání
_ Ovládat je možné až 4 x 16 skupin
_ Integrované hodiny pro řízení událostí
_ Týdenní plánování
_ Řízení světelných scén a sekvencí (vyvolání/uložení)
_ Kryt pro sériovou montáž
_ Délka kabelu regulace DALI: až 300 m
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Technické údaje

Parametry
Jmenovité napětí

100…240 V

Síťová frekvence

50/60 Hz

Systémový výkon

20,00 W

Rozměry & váha

__

Délka

90,0 mm

Šířka

160,0 mm

Výška

62,0 mm

Váha výrobku

400,00 g

Teploty a provozní podmínky
Rozsah okolní teploty

0…+40 °C

Vlastnosti
Stmívatelnost

Ne

Rozhraní pro stmívání

DALI

Počet řídících výstupů

4

Druh instalace

DIN rail mounting

Certifikáty & standardy
Druh ochrany

IP20

Logistická data
Zkratka produktu
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Výbava / příslušenství
_ Vhodné až pro 256 elektronických předřadníků s rozhraním DALI
_ Grafický konfigurační software s uživatelským rozhraním Windows

Stažení dat
Soubor
Brochures
Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
Brochures
Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
Brochures
Versatile lighting control with DALI PROFESSIONAL KNX (EN)
Declarations of conformity
DALI PRO CONT 4 RTC CE 2984633 08102019
Installation/Operation notice
334212_Technical instructions
On-Pack-Info
341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
Operating instructions
545963_Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)

__
Logistické údaje
Kód výrobku

Popis výrobku

Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x šířka x
výška)

Objem

Hrubá
hmotnost

4008321710871

DALI PRO C-4RTC

Shipping carton box
10

490 mm x 229 mm x 172 mm

19.30 dm³

245.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy
Konfigurační software je k dispozici na
www.osram.com/software

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
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