
ArenaVision MVF403
MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

Το ArenaVision MVF403 ανεβάζει το φωτισμό αθλητικών χώρων με προβολείς στο
υψηλότερο επίπεδο και προσφέρει πολύ υψηλή φωτεινή ισχύ, οπτική απόδοση, ευκολία
εγκατάστασης, αξιοπιστία και ευελιξία. Είναι ιδανικό για εσωτερικούς αθλητικούς χώρους
(έκδοση 1000 W), όπως και πολλούς υπαίθριους αθλητικούς χώρους και άλλες εφαρμογές
φωτισμού. Το ενσωματωμένο ελλειψοειδές οπτικό σύστημα και οι συμπαγείς λαμπτήρες
διπλού άκρου MHN-LA 1000W ή MHN-SA 2000W εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση
συστήματος και χαμηλή θάμβωση. Μια ενσωματωμένη ποδιά ανακλαστήρα ελαττώνει
περαιτέρω το φως εκτός πεδίου και τη θάμβωση. Οι λαμπτήρες MHN-SA 2000W/956 και
MHN-LA 1000W/956 καλύπτουν τις αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις CTV. Με το
λαμπτήρα MHN-LA 1000W/842, η φυσική απόδοση χρωμάτων και η άνετη ατμόσφαιρα
είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές λήψεις, όπως και για άλλες
εφαρμογές φωτισμού με προβολείς. Για όλους τους τύπους λαμπτήρων είναι διαθέσιμες
εκδόσεις θερμής επανέναυσης, που επιτρέπουν την άμεση αποκατάσταση του φωτισμού
μετά από διακοπές ρεύματος.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός πηγών φωτός 1 [ 1 pc]

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

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 A5 (A5)

Μνήμη στόχευσης -

Σταθερή φωτεινότητα No

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ Ναι
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Κωδικός ονομασίας σειράς MVF403 [ 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 HRE [ Hot-restrike electronic]

 

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 0,19 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 871829106909600

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE

EAN/UPC 8718291069096

Κωδικός παραγγελίας 06909600

Τοπικός κωδικός MVF403A5K2KWHR

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Αρ. υλικού (12NC) 910925747912

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο) 18,650 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE

ArenaVision MVF403
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