WD10 Univerzálne spínacie dekodér

Nový univerzálny prepínacie-top-boxov od Kuehne je jedným z najmodernejších, najpohodlnejší digitálne
prijímače, ktoré sú v súčasnosti na modeli železničného trhu je tu. Počet jeho možnosti sú takmer neslýchané
rôznorodé, napriek tomu to môže byť veľmi ľahko nastaviť do požadovanej aplikácie. Máme tiež kladie veľký
význam na zrozumiteľné ceny.
Spínač dekodér má 2 hlavné skupiny s 8 výstupmi. Samostatne pre každú z dvoch hlavných skupín, je možné
požadovaný druh prevádzky zvoliť.
Volebná účasť Režim tak môže prejsť až 8 alebo 16 bodov uncoupler. Dĺžka impulzu na výstupe na prepínač je
individuálne nastaviteľný.
Vo svetle režimu, sú (červená / zelená) a svetelné signály s viacerými signálu aspekty riadenej okrem dvoch
aspektoch svetelných signálov. Samozrejme, že signál obrázky sú pomaly stmievať hore a dole.
S rozsiahlymi nastavenie osvetlenia, režim je poskytovaná - rôzne svetelné efekty, ako je osvetlenie miesta,
reklamné osvetlenie a osvetlenie domu možno vybrať a prispôsobiť.
Prívod energie spínacie dekodér možné vykonať prostredníctvom digitálneho systému alebo externý napájací
zdroj. Dekodéry sú digitálny vstup a externý napájací zdroj s optočlena izolovaný.
Dekodér podporuje všetky štandardné programovacie procedúry DCC (fyzické, stránkovanie CV-CV-Addressing
alebo Direct) na programovej skladby. Spätná väzba je vykonaná dekodér v obvode súčasného elektronického
"zaťaženie". Pripojenie spotrebiteľa (napr. vypínač) nie je nutné. Po inštalácii, dekodér pomocou "programovania
na hlavné" pre konfiguráciu. Vďaka RailCom môžete prečítať všetky nastavenia dekodéru na podmienkach
inštalácie. Adresa nastavenie dekodéra a voľba druhu prevádzky môže byť alternatívne uskutočniť stlačením
programovacieho tlačidla na WD10.
Prevádzkový stav každého výstupu v každej skupine je indikovaná LED.

Technické údaje
Režimy

DCC formát, Motorola formát
Automatická detekcia a prepínanie režimu
RailCom (obojsmernú komunikáciu vo formáte DCC)

Výstupy

dve skupiny 8 výstupov
v skupine max 1,0 A, integrovaná ochrana proti skratu
Celková kapacita prepínanie dekodéra 1,8

Napájanie

digitálny systém alebo externý napájací zdroj (12-18V AC / DC)

Rozmery

83 x 76 x 24.7 mm

Dodávky sú ihneď.

Bod č.

Popis

Obvyklá cena

87010

WD10 spínač dekodér, DCC / Mot, 2 x 1A, RailCom

€ 37.99

