
Optivision –
πρωτοποριακός
φωτισμός οροφής
OptiVision MVP507

Το Optivision είναι ένα φωτιστικό ασύμμετρου φωτισμού οροφής που συνδυάζει τις μικρές
διαστάσεις με την πολύ υψηλή απόδοση. Διαθέσιμο με στενή, μεσαία και ευρεία δέσμη για
ευελιξία στην εφαρμογή. Παρέχει εξαιρετικό έλεγχο του εκτός πεδίου φωτός και περιορισμό
της θάμβωσης και της ανιούσας διαρροής φωτός. Το Optivision δέχεται και λαμπτήρες
αλογονιδίων μετάλλου για καλή απόδοση χρωμάτων ή λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης
για οικονομική λειτουργία. Ο εξαιρετικός έλεγχος του εκτός πεδίου φωτός, ο περιορισμός της
θάμβωσης και της ανιούσας διαρροής φωτός, εξασφαλίζεται από τα ασύμμετρα οπτικά
συστήματα που επιτυγχάνουν την ένταση αιχμής στις 60º και απότομη αποκοπή φωτός
στις 80º. Οι λαμπτήρες MHN-LA/FC εγγυώνται ευχάριστη και φυσική απόδοση χρωμάτων
και άνετη ατμόσφαιρα.

Οφέλη
• Επαναστατικό φωτιστικό ασύμμετρου φωτισμού οροφής που συνδυάζει τις μικρές

διαστάσεις με την υψηλή απόδοση
• Διαθέσιμο με στενή, μεσαία και ευρεία δέσμη για ευελιξία στη χρήση. Απότομη αποκοπή

δέσμης για εξαιρετικό έλεγχο του εκτός πεδίου φωτός και περιορισμό της θάμβωσης και
της ανιούσας διαρροής φωτός

• Μπορεί να χρησιμοποιείται με λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλου για καλή απόδοση
χρωμάτων ή λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης για οικονομική λειτουργία

Χαρακτηριστικά
• Μικρές διαστάσεις
• Υψηλή απόδοση
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λαμπτήρες μετάλλου-αλογονιδίου ή με λαμπτήρες νατρίου

υψηλής πίεσης
• Δυνατότητα επιλογής ευρείας, μεσαίας και στενής δέσμης
• Έλεγχος της απώλειας φωτισμού, της θάμβωσης και της διαφυγής φωτός προς τα πάνω
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Εφαρμογή
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Βιομηχανικοί χώροι
• Χώροι στάθμευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

OptiVision MVP507
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Γενικές πληροφορίες
Σύστημα ελέγχου -

Αριθμός οργάνων -

Κωδικός ονομασίας σειράς MVP507

 
Τεχνικός φωτισμός
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού -

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

Επίπεδο γυαλί

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

-

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

-

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ευφλεκτότητας -

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

-

 
Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης Δεν εφαρμόζεται

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός σειράς λαμπτήρων

15201100 MVP507 HPI-T1000W WB HPI-T

15203500 MVP507 MHN-LA2000W 400V WB SI MHN-LA

15204200 MVP507 MHN-LA2000W 400V MB SI MHN-LA

15205900 MVP507 MHN-LA2000W 400V NB SI MHN-LA

54631500 MVP507 SON-T600W WB SI SON-T

54632200 MVP507 SON-T1000W WB SI SON-T

29150600 MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI MHN-FC

29251000 MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI MHN-FC

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name

Χρώμα πηγής

φωτός

Τύπος οπτικού

συστήματος εξωτερικού

χώρου

15201100 MVP507 HPI-T1000W WB - Ευρείας δέσμης

15203500 MVP507 MHN-LA2000W

400V WB SI

- Ευρείας δέσμης

15204200 MVP507 MHN-LA2000W

400V MB SI

- Μεσαίας δέσμης

15205900 MVP507 MHN-LA2000W

400V NB SI

- Στενή δέσμη

Order Code Full Product Name

Χρώμα πηγής

φωτός

Τύπος οπτικού

συστήματος εξωτερικού

χώρου

54631500 MVP507 SON-T600W WB SI - Ευρείας δέσμης

54632200 MVP507 SON-T1000W WB SI - Ευρείας δέσμης

29150600 MVP507 MHN-FC1000W/740

230V MB SI

740 Ουδέτερο

λευκό

Μεσαίας δέσμης

29251000 MVP507 MHN-FC1000W/740

230V WB SI

740 Ουδέτερο

λευκό

Ευρείας δέσμης

OptiVision MVP507
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