
ArenaVision MVF404
MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI

ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W -

Beam category B4

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.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός πηγών φωτός 1 [ 1 pc]

Κωδικός σειράς λαμπτήρων MHN-SEH [ MASTER MHN-SE High

Output]

Ισχύς λαμπτήρα 2000 W

Χρώμα πηγής φωτός 956 daylight

Kombipack Lamp(s) included

Αριθμός οργάνων -

Σύστημα ελέγχου -

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος DOWN [ Front-glass downlighting

version]

Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού -

Σύνδεση SCREW [ Screw connector]

Καλώδιο -

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Σήμανση ευφλεκτότητας NO [ -]

Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ENEC ENEC mark

Περίοδος εγγύησης 1 years

Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου Beam category B4

Μνήμη στόχευσης -

Σταθερή φωτεινότητα No

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ Ναι
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Κωδικός ονομασίας σειράς MVF404 [ ARENAVISION]

 

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου -

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση -

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση τροφοδοσίας λαμπτήρα 400 V [ 400]

Τάση εισόδου 380 to 415 V

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Εκκινητής SI [ Series]

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος Aluminum

Υλικό ανακλαστήρα Aluminum

Υλικό οπτικού συστήματος Aluminum

Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος -

Υλικό στερέωσης Χάλυβας

Εξάρτημα στήριξης MBA [ Mounting bracket adjustable]

Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος -

Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος -

Συνολικό ύψος 535 mm

Ενεργό εμβαδόν προβολής 0,2 m²

Χρώμα Aluminum

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) 535 x NaN x NaN mm

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP65 [ Dust penetration-protected, jet-

proof]

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08 [ 5 J vandal-protected]

Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/διαφορική

λειτουργία)

-

Βαθμός βιωσιμότητας -

 

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 5600 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης >90

 

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -30 to +35 °C

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης Not applicable

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 872790050203900

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI

EAN/UPC 8727900502039

Κωδικός παραγγελίας 50203900

Τοπικός κωδικός MVF404B4/2KW

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B LUMINARIA MVF404 MHN-

SEH2000W/956 B4 SI

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Αρ. υλικού (12NC) 910502218418

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο) 14,500 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI

ArenaVision MVF404
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ArenaVision MVF404
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