Lighting

ArenaVision MVF404
– εξαιρετική οπτική
απόδοση
ArenaVision MVF404
Ο προβολέας ArenaVision MVF404 – σχεδιασμένος για ανοιχτά στάδια – αυξάνει
δραματικά τη θεατρική και συναισθηματική συνιστώσα των αθλητικών γεγονότων για τους
θεατές και τηλεθεατές και ταυτόχρονα επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν κάτω από τις
βέλτιστες οπτικές συνθήκες. Χάρη στον καινοτόμο συμπαγή λαμπτήρα αλογονιδίων
μετάλλου υψηλής φωτεινής ισχύος μονού άκρου Philips MHN-SE 2000 W και το υψηλής
τεχνολογίας μονοκόμματο οπτικό σύστημα ακριβείας, το ArenaVision MVF404 προσφέρει
πολύ υψηλότερη οπτική απόδοση από πριν. Επιπλέον, αυτός ο προβολέας 2 kW διαθέτει
εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση λαμπτήρα, πλήρη συμβατότητα IP65, ένα νέο
σύστημα μαχαιρωτού συνδέσμου ασφαλείας και μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική λύση
θερμής επανέναυσης – ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να παρέχει όλα τα παραδοσιακά
πλεονεκτήματα των συστημάτων Philips ArenaVision.

Οφέλη
• Καινοτόμος προβολέας με νέο συμπαγή λαμπτήρα μονού άκρου, ο οποίος αναπτύχθηκε
αποκλειστικά για το ArenaVision και επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα στο φωτισμό
αθλητικών χώρων
• Ο νέος λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλου χαλαζία καλύπτει τις αυστηρότερες απαιτήσεις
φωτισμού και τηλεοπτικών μεταδόσεων με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων
• Ο νέος λαμπτήρας και τα ειδικά οπτικά συστήματα εξασφαλίζουν τη μέγιστη οπτική
απόδοση και επιτρέπουν ακριβή κατανομή φωτός με ελάχιστο φως εκτός πεδίου
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ArenaVision MVF404

Χαρακτηριστικά
• Μικρός λαμπτήρας μεμονωμένου άκρου μετάλλου-αλογονιδίου με υψηλή απόδοση και
εξαιρετική απόδοση χρωμάτων
• Ειδικά σχεδιασμένα οπτικά συστήματα ακριβείας
• IP65
• Σύστημα μαχαιρωτού διακόπτη ασφαλείας
• Ηλεκτρονική θερμή επανέναυση

Εφαρμογή
• Ανοιχτά στάδια

Χαρακτηριστικά
Τύπος

MVF404

Φωτεινή πηγή

HID:

σκόπευσης του φωτιστικού κατά την επισκευή

- 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W

Οι εκδόσεις θερμής επανέναυσης επιτρέπουν την άμεση

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικά εξαρτήματα

Ναι (χρώμα φωτός 956)

αποκατάσταση του φωτισμού μετά από διακοπές ρεύματος

λαμπτήρας
Οπτικό σύστημα

Μνήμη σκόπευσης (AM) που εξασφαλίζει την αρχική θέση

Διαθέσιμες εκδόσεις ανιόντος φωτισμού για αρχιτεκτονικό φωτισμό
Κατηγορία δέσμης B1 (B1)

Ειδική έκδοση με χιτώνιο καλωδίου για περιοχές με τροπικό κλίμα

Κατηγορία δέσμης B2 (B2)

Υλικά και φινίρισμα

Περίβλημα και πίσω κάλυμμα: πρεσαριστό, χυτό αλουμίνιο,

Κατηγορία δέσμης B3 (B3)

αντιδιαβρωτικό

Κατηγορία δέσμης B4 (B4)

Κρύσταλλο: χημικά σκληρυμένο, πάχος 3 mm (για τις εκδόσεις

Κατηγορία δέσμης B5 (B5)

φωτισμού οροφής), κεραμικό πάχος 3 mm (για τις εκδόσεις ανιόντος

Κατηγορία δέσμης B6 (B6)

φωτισμού)

Κατηγορία δέσμης B7 (B7)

Βραχίονας στερέωσης: εν θερμώ γαλβανισμένος, βαμμένος χάλυβας

Κατηγορία δέσμης B8 (B8)

Κλιπ: ανοξείδωτος χάλυβας (για στήριξη του πίσω καλύμματος)

Κάλυμμα οπτικού

Κρύσταλλο πρόσοψης για εκδόσεις φωτισμού οροφής (DOWN) και

Ανακλαστήρας: ανοδιωμένο και γυαλισμένο 99,99% αλουμίνιο

συστήματος

ανιόντος φωτισμού (UP)

Φινίρισμα από ακατέργαστο αλουμίνιο

Εναυστήρας

Σε σειρά (SI), ενσωματωμένος
Σε σειρά (SI), ηλεκτρονικός (HRE), ενσωματωμένος

Χαρακτηριστικά
Εγκατάσταση

Τοποθέτηση σε τραβέρσα ιστού, οροφή, τοίχο και δάπεδο

Εξαρτήματα

Ο λαμπτήρας εγκαθίσταται εύκολα, ενώ η τοποθέτηση/

Εξωτερικές περσίδες (ZVF403 GS), εξάρτημα σκόπευσης ακριβείας
(ZVF403 PAD)

αντικατάστασή του πραγματοποιείται μόνο με το ένα χέρι

Παρατηρήσεις

Εφοδιασμένο με εν σειρά εναυστήρα (SI) και υποδοχές σύνδεσης

Δυνατότητες ακριβούς σκόπευσης τόσο στο επάνω, όσο και στο

στο αλουμινένιο κουτί σύνδεσης στο βραχίονα

κάτω μέρος του περιβλήματος για χρήση σε συνδυασμό με το

Έγχρωμα φίλτρα για αρχιτεκτονικό φωτισμό είναι διαθέσιμα κατόπιν

εξάρτημα ZVF403 PAD

παραγγελίας

Ρύθμιση βραχίονα στερέωσης: 360º

Συρμάτινο πλέγμα για αποτροπή πτώσης μεγάλων θραυσμάτων

Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος: 35ºC (25ºC εσωτερικού

κρυστάλλου

χώρου)

Είναι διαθέσιμες προκαλωδιωμένες πλακέτες οργάνων λειτουργίας

Αεροδυναμικός συντελεστής αντίστασης (Cx): 0.93

380 - 415 V / 50 Hz, απαιτείται ξεχωριστή παραγγελία

Προβαλλόμενη επιφάνεια υπό γωνία 70º: 0.20 m

Βασικές εφαρμογές

Υπαίθρια στάδια

Μέγιστη ρύθμιση από τον οριζόντιο άξονα: -90 έως +90º
Συντήρηση

Πρόσβαση στο λαμπτήρα κατόπιν ανοίγματος των κλιπ του πίσω
καλύμματος (χωρίς εργαλεία)
Εφοδιασμένο με σύστημα μαχαιρωτού συνδέσμου, το οποίο
αποσυνδέει αυτόματα την τροφοδοσία δικτύου όταν ανοίγει το πίσω
κάλυμμα πρόσβασης (δεν απαιτείται πρόσθετο ρελέ ή πρόσθετη
καλωδίωση)
Δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός
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ArenaVision MVF404

Versions
MVF404 - MASTER MHN-SE High
Output - 2000 W

Λεπτομέρειες για το προϊόν
OPDP_MVF403i_0027-Detail
photo

OPDP_MVF403i_0013-Detail
photo
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ArenaVision MVF404

Λεπτομέρειες για το προϊόν
OPDP_MVF403i_0019-Detail
photo

OPDP_MVF403i_0025-Detail
photo
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ArenaVision MVF404

Γενικές πληροφορίες

Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης

Not applicable

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code

Full Product Name

Τύπος οπτικού συστήματος

50200800

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI

Beam category B1

50201500

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI

Beam category B2

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK08

50202200

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI

Beam category B3

Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/

-

50204600

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI

Beam category B5

50205300

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI

Beam category B6

50208400

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE

Beam category B2

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

50209100

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 HRE

Beam category B3

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

60409200

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI

Beam category B8

διαφορική λειτουργία)

Όχι

φωτισμού

Γενικές πληροφορίες
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού

-

Σήμανση CE

CE mark

Χρώμα πηγής φωτός

956 daylight

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

DOWN

συστήματος
Σήμανση ευφλεκτότητας

NO

Όργανα

-

Κωδικός σειράς λαμπτήρων

MHN-SEH

Ισχύς λαμπτήρα

2000 W

Αριθμός οργάνων

-

Αριθμός πηγών φωτός

1

Κωδικός ονομασίας σειράς

MVF404

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος

5600 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης

>90

Τεχνικός φωτισμός
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

-

τοποθέτηση
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

-

στύλου

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα

Aluminum
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