Lighting

OptiVision MVP507
MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI
OPTIVISION - MASTER MHN-FC - 1000 W - Narrow beam
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

πίνακας LED, μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου,

Αριθμός πηγών φωτός

1 [ 1 pc]

συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά

Κωδικός σειράς λαμπτήρων

MHN-FC [ MASTER MHN-FC]

συστήματα, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά

Ισχύς λαμπτήρα

1000 W

Χρώμα πηγής φωτός

740 neutral white

Kombipack

Lamp(s) included

Κατηγορία προστασίας IEC

Safety class I (I)

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Σήμανση CE

CE mark

Τάση τροφοδοσίας λαμπτήρα

230 V [ 230]

Σήμανση ENEC

-

Τάση εισόδου

230 V

Σήμανση αντοχής σε κρούση μπάλας

Ball Impact Resistance mark

Εκκινητής

SI [ Series]

Μηχανικά εξαρτήματα

No [ -]

Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού

Narrow beam

εξαρτήματα
Κωδικός ονομασίας σειράς

MVP507 [ OPTIVISION]

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

χώρου

Χρώμα

Aluminum

Κατηγορία δυνατότητας σέρβις

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Φωτιστικό κατηγορίας A, εξοπλισμένο με
επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση):

Datasheet, 2021, Αύγουστος 17

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

OptiVision MVP507

Έγκριση και εφαρμογή

Τοπικός κωδικός

MVP507FC1KWNBSI

Βαθμός προστασίας από τις εισροές

IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό

1

κουτί

Στοιχεία προϊόντος
Πλήρης κωδικός προϊόντος

872790029149000

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI

EAN/UPC

8727900291490

Κωδικός παραγγελίας

29149000

Αρ. υλικού (12NC)

910403748712

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

17,200 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

OptiVision MVP507
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