Lighting

ArenaVision MVF403
MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI
ARENAVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W
Arena Vision MVF403 tar arenabelysning till en helt ny nivå och erbjuder samtidigt
högre ljusmängd och bättre optisk effektivitet, pålitlighet och flexibilitet. Arena
Vision MVF403 är idealisk för idrottshallar (1000 W-versioner) såväl som för
utomhussporter och andra applikationer. Det integrerade systemet inkluderar ovala
optiker och kompakta dubbelsocklade MHN-LA 1000W-lampor eller MHN-SA
2000W-lampor som försäkrar utmärkt effektivitet samt lägre bländning. En inbyggd
reflektor reducerar ytterligare effektivt spilljus och bländning. MHN-SA 2000W/956
och MHN-LA 1000W/956-lamporna uppfyller de högsta internationella CTV-kraven.
MHN-LA-1000W/842-lampans naturliga färgåtergivning och komfortabla atmosfär
passande för såväl TV och film samt andra applikationer med strålkastare. Hot
restrike-versioner finns tillgängliga för alla ljuskällor och möjliggör omedelbar
återtändning efter strömavbrott. Alternativet med flimmerfritt ljus är utvecklat för att
eliminera flimmereffekten och garanterar perfekta bilder även vid användning av
super slow motion-kameror vid olika sportevents. Den flimmerfria varianten av
MVF303 är försedd med speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination
med driftdonsenheten ECM330, som, liksom övriga driftdonsenheter, beställs
separat.

Produktdata
Allmän information

CE-märkning

CE märkning

Antal ljuskällor

1 [ 1 st]

ENEC-märkning

ENEC märkning

Lampfamiljskod

MHN-LA [ MASTER MHN-LA]

Optiktyp utomhus

Beam category A5

Lampeffekt

1000 W

Siktminne

-

Ljuskällans färg

956 daylight

Produktfamiljskod

MVF403 [ ARENAVISION]

Kombinationsförpackning

inklusive ljuskälla

Driftdon

-

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass I

Inspänning
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ArenaVision MVF403

Tändare

ESI [ Elektronisk]

Mekanik och armaturhus
Mått (höjd × bredd × djup)

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

Användning och godkännande

Produktdata
Fullständig produktkod

871829159896100

Beställningsproduktnamn

MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI

EAN/UPC – Produkt

8718291598961

Beställningsnummer

59896100

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Kod för kapslingsklass

IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK08 [ 5 J vandalskyddad]

Materialnummer (12NC)

910505013818

Nettovikt (stycke)

14,500 kg

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Init. Corr. färgtemperatur

5600 K

Användningsförhållanden
Omgivningstemperatur

-30 till +35 °C

Måttskiss

ArenaVision MVF403/MVF404
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