
OptiVision MVP507
MVP507 MHN-LA2000W 400V NB SI

MVP507 | OPTIVISION - MHN-LA | MASTER MHN-LA - Στενή
δέσμη

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.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Κωδικός σειράς λαμπτήρων MHN-LA [MASTER MHN-LA]

Αριθμός οργάνων -

Σύστημα ελέγχου -

Κωδικός ονομασίας σειράς MVP507 [OPTIVISION]

Βαθμίδα Προδιαγραφές

 

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου -

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση -

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) -

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) -

Χρώμα πηγής φωτός -

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος Επίπεδο γυαλί

Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού -

Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου Στενή δέσμη

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 400 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος 2.000 W

Σύνδεση Βιδωτό βύσμα

Καλώδιο -
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Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -30 έως +35 °C

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Διασύνδεση ελέγχου -

Άμεση απόδοση φωτισμού Όχι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος Αλουμίνιο

Υλικό ανακλαστήρα Αλουμίνιο

Υλικό οπτικού συστήματος Αλουμίνιο

Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος -

Fixation material Χάλυβας

Χρώμα περιβλήματος Αλουμίνιο

Εξάρτημα στήριξης Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος -

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος -

Συνολικό ύψος 386 mm

Ενεργό εμβαδόν προβολής 0,16 m²

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης

σκόνης, αδιάβροχο]

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08 [5 J Ανθεκτικό στους

βανδαλισμούς]

Surge Protection (Common/Differential) -

Sustainability rating -

Κατηγορία προστασίας IEC Κατηγορία ασφαλείας Ι

Σήμανση ευφλεκτότητας -

Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ENEC -

Περίοδος εγγύησης 1 έτη

Συμμόρφωση RoHS Ναι

 

Συνθήκες εφαρμογής

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης Δεν εφαρμόζεται

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871155915205900

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MVP507 MHN-LA2000W 400V NB SI

EAN/UPC 8711559152059

Κωδικός παραγγελίας 15205900

Τοπικός κωδικός MVP507/2000NB

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 910400188612

Πλήρες όνομα προϊόντος MVP507 MHN-LA2000W 400V NB SI

EAN/UPC - Κιβώτιο 8711559152059

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

OptiVision MVP507
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