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Philips kompakta arenastrålkastare MVF404 är speciellt utvecklad för

idrottsanläggningar där stora krav ställs på belysningen för åskådare och TV-

sändningar där spelare tillåts utöva sin sport under optimala visuella förhållanden .

ArenaVision är liten till formatet, endast 0,20 m2 vindyta. Med Philips enkelsocklade

metallhalogenlampa MHN-SE 2000W och ny optik med mycket hög precision har

ArenaVision 2 kW högre ljusprestanda än någonsin tidigare. Det är enkelt att

montera och byta ljuskälla. Armaturen är utrustad med säkerhetsbrytare som gör

strålkastaren strömlös när bakstycket öppnas. Det senaste tillskottet är en flimmerfri

variant som är utvecklad för att fullständigt eliminera flimmereffekten, vilket

garanterar perfekta bilder även vid filmning med super slow motion-kameror vid

sportevenemang. Denna variant är utrustad med en speciell elektronisk tändare som

fungerar i kombination med den elektroniska driftdonsenheten ECM330 (beställs

separat).

Fördelar
• Innovativ strålkastare med enkelsocklad ljuskälla och speciell optik som säkrar

maximal optisk effektivitet och säkerställer en perfekt ljusdistribution med en

minimal mängd spilljus

• Keramisk metallhalogenlampa med utmärkt färgåtergivning som uppfyller alla de

höga krav som ställs på belysningen vid TV-sändningar

• Flimmerfritt utförande som fullständigt eliminerar allt flimmer för perfekta bilder

även med super slow motion-kameror

Funktioner
• Kompakt, enkelsocklad metallhalogenlampa med högt ljusflöde och utmärkt

färgåtergivning

• Specialutformad precisionsoptik

• IP65

• Kontaktdon med säkerhetsbrytare

• Elektronisk hot-restrike

• Flimmerfri variant för superslowmotion-kameror
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Användning
• Idrottsanläggningar utomhus

specifikationer

Armatur MVF404

Ljuskälla - 1 × MASTER MHN-SE HO/GX22-HR/2 000 W

Levereras med ljuskälla Ja, (ljusfärg 956)

Optik Spridningskategori B1

Spridningskategori B2

Spridningskategori B3

Spridningskategori B4

Spridningskategori B5

Spridningskategori B6

Spridningskategori B7

Spridningskategori B8

Glas Frontglas för nedljus (DOWN) och uppljus (UP) utföranden

Tändare Seriekopplad (SI/ESI), inbyggd

Hot-restrike, elektronisk (HRE), inbyggd

Tillval Inriktningsminne (AM) för att skydda armaturens ursprungliga

inställning vid service

Versioner med hot re-strike möjliggör omedelbart återtändning

efter strömavbrott

Uppljusversioner finns för arkitektonisk belysning

Material och

ytbehandling

Armaturhus och bakstycke: korrosionsbeständig, pressgjuten

aluminium

Glas: kemiskt härdat glas, 1,6 mm tjockt (för nedljusvarianter),

keramiskt, 3 mm tjockt (för uppljusvarianter)

Monteringsfäste: varmförzinkat, lackerat stål

Klämmor: rostfritt stål (för att fästa bakstycket)

Reflektor: eloxerad renaluminium (99,99 %)

Armaturen levereras i olackerad råaluminium

specifikationer

Installation Monteras på armaturstolpe, tak, vägg eller golv/mark

Ljuskällan är enkel att montera och kan bytas med en hand

Anordningar för precisionsinriktning på både höljets över- och

underdel, för användning i samband med tillbehöret ZVF403

PAD

Justering av monteringsfästet: 360º

Omgivningstemperatur utomhus: 35ºC

Dragkraftskoefficient (Cx): 0.93

Projicerad area i 70°-position: 0,20 m

Maxjustering från vågrätt läge: -90 / +90º

Underhåll Ljuskälleåtkomst genom att öppna clips på bakstycket (verktyg

krävs inte)

Utrustad med ett säkerhetsbrytare, som automatiskt kopplar

från nätspänningen om åtkomstlucka på baksidan öppnas

(extra relä/kontaktdon eller kablage behövs inte)

Invändig rengöring behövs ej

Tillbehör Externt bländskydd (ZVF403 GS), precisionsinriktningsenhet

(ZVF403 PAD)

Notera Utrustad med serietändare (SI/ESI) och kopplingsplint i

anslutningsdosa av aluminium på fästet

Färgfilter för arkitektonisk belysning finns tillgängliga på

begäran

Trådnät för att förhindra att stora glasbitar kan falla ned

Förkopplade 380 - 415 V / 50 Hz driftdon (ECB/ECP330) och

277-480 V Hz elektroniska driftdonsenheter (ECM330) finns

tillgängliga och beställs separat

Användningsområden Idrottsanläggningar utomhus

Versions

MVF404 - MASTER MHN-SE High

Output - 2000 W
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Produktinformation

Elektrisk kopplingssdosa med

serietändare

Inbyggt säkerhetsbrytarsystem

som bryter automatiskt när

serviceluckan på baksidan öppnas

ArenaVision MVF404 med

kopplingsdosa på

monteringsarmen

MVF404 med B6-optik

MVF404 med B8-optik Elektrisk kopplingsdosa med e-

tändare
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Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå Ej relevant

 
Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08

Överspänningsskydd (vanligt/

differentiellt)

-

 
Styrenheter och dimring

Dimbara Nej

 
Allmän information

Armaturens ljusfördelning -

CE-märkning Ja

Ljuskällans färg 956 dagsljus

Optikavskärmning/linstyp DOWN

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Driftdon -

Lampfamiljskod MHN-SEH

Lampeffekt 2000 W

Antal driftdonsenheter -

Antal ljuskällor 1

Produktfamiljskod MVF404

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. korr. färgtemperatur 5600 K

Initialt färgåtergivningsindex >90

 
Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång -

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

 
Mekanik och armaturhus

Färg Aluminium

Allmän information

Order Code Full Product Name Optiktyp

50205300 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI Strålingskategori B6

60409200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI Strålingskategori B8

59907400 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI Strålingskategori B8
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