
ArenaVision MVF404
– kivételes optikai
hatásfok
ArenaVision MVF404

Az ArenaVision MVF404 fényvetőt alapvetően kültéri stadionokhoz és nagyméretű

beltéri sportcsarnokokhoz tervezték. Kiváló teljesítménye nagymértékben növeli a

közvetített sportesemény élvezhetőségét mind a közönség, mind a TV nézők

számára, míg a sportolók ideális fényviszonok közt játszhatnak. Köszönhetően az

innovatív Philips MHN-SE 2000 W kompakt, két végén fejelt fémhalogén

fényforrásnak és az egy darabból álló, speciális optikának, az ArenaVision MVF404

sokkal magasabb optikai hatásfokot biztosít, mint elődei. Ráadásul, ez a 2 kW-os

fényvető egyszerű fényforráscserét, teljes IP65 védelmet, biztonsági késes

csatlakozót és elektronikus gyorsan újragyújtó rendszert nyújt, mialatt a

hagyományos Philips ArenaVision minden előnyeit is tartalmazza.

Előnyök
• Innovative floodlight with Philips' compact single-ended lamp; dedicated optics

ensure maximum optical efficiency and enable accurate light distribution with a

minimum of spill light

• Quartz metal halide lamp meets the most demanding lighting and TV broadcast

requirements with excellent color rendering

• The flicker-free version completely eliminates flicker effect, thereby guaranteeing

perfect images filmed with super-slow-motion cameras

Szolgáltatások
• Nagy teljesítményű, egy oldalon érintkező fém-halogén lámpa kiváló

színvisszaadással

• Egyedi precíziós optika

• IP65

• Biztonsági késcsatlakozó-rendszer

• Elektronikus forró begyújtás
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Alkalmazás
• Nyitott stadionok

termékjellemzők

Típus MVF404

Fényforrás Kisülő fényforrás:

- 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W

A fényforrást

tartalmazza

Igen (956 színhőmérséklet)

Optika B1 fényeloszlás (B1)

B2 fényeloszlás (B2)

B3 fényeloszlás (B3)

B4 fényeloszlás (B4)

B5 fényeloszlás (B5)

B6 fényeloszlás (B6)

B7 fényeloszlás (B7)

B8 fényeloszlás (B8)

Optikai bura Előtétüveg lefelé világításhoz (DOWN) és felfelé világításhoz

(UP)

Gyújtó Beépített soros (SI)

Beépített elektronikus gyorsan újragyújtó változat (Hot-restrike)

(HRE)

Opciók Célzómemória (AM), mely biztosítja az azonos beállítást

karbantartás után

Gyorsan újragyújtó változatok (Hot re-strike - HR)

Felfelé világító változatok építészeti fényárvilágításhoz

Speciális kábelcsatorna trópusi régiókhoz

Anyagok és bevonat Ház hátsó fedél: korrózióálló, nagy nyomáson öntött alumínium

Üveg: hőedzett, 3 mm vastag (lefelé világító verziók), kerámia 3

mm vastag (felfelé világító verziók)

Szerelőelem: cinkkel nikkelel kezelve

Klipsz: rozsdamentes acél (a hátsó elem rögzítéséhez)

Reflektor: eloxált és fényesített, 99.99% tisztaságú alumínium

Nyers alumínium bevonat

termékjellemzők

Szerelés Oszlopra, mennyezetre, falra vagy földre

A fényforrás egyszerűen cserélhető, akár egy kézzel is

elvégezhető a csere

A precíziós célzóeszköz a ház aljára vagy tetejére rögzíthető

(ZVF403 PAD)

Állítható szerelőelem: 360º

Környezeti hőmérséklet: 35ºC (25ºC beltér)

Szélterhelési érték (Cx): 0.93

Szélterhelési felület (70º-os pozíció): 0.20 m

Max állítás a vízszintestől: -90 / +90º

Karbantartás A klipsz és a hátsó fedél nyitása után a fényforrás közvetlenül

hozzáférhető

A beépített késes csatlakozó rendszer választja le az

elektromos hálózatot a lámpatest kinyitásakor (Nincs szükség

extra relére vagy kábelezésre)

Nem igényel belső tisztítást

Kiegészítő elemek Külső káprázáskorlátozó (ZVF403 GS), precíziós

célzóeszköz(ZVF403 PAD)

Megjegyzés A soros gyújtó (SI) és a hálózati csatlakozó a szerelőelemen

lévő alumínium dobozban található

Kérésre színszűrők érhetők el építészeti fényárvilágításhoz

A védőháló megakadályozza az üvegdarabok leesését törés

esetén

Elővezetékezett 380 - 415 V / 50 Hz szerelvénylap (ZVF320)

elérhető, külön rendelendő

Fő alkalmazások Kültéri stadionok

ArenaVision MVF404
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Versions

MVF404 - MASTER MHN-SE High

Output - 2000 W

Termék részletei

OPDP_MVF403i_0027-Detail

photo

Beépített biztonsági késes

csatlakozó, mely automatikusan

megszakítja a hálózati feszültséget

a lámpatest kinyitásakor

Az ArenaVision MVF404

oldalnézetben, a gyújtódoboz a

szerelőelemen van elhelyezve

MVF404 B6 optikával

Kompakt fényforrás hagyományos

gyorsan újragyújtó (hot-restrike)

változat (HRE)

MVF404 B8 optikával

ArenaVision MVF404
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Termék részletei

Tartozékok

ARENAVISION

 

Ordercode 23999600

ArenaVision MVF404
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Alkalmazási feltételek

Maximális fényerő-szabályozási szint Nem

értelmezhető

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK08

Túlfeszültség-védelem (közös/

különbségi)

-

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Általános információ

A lámpatest fényszóródása -

CE jelölés Igen

A fényforrás színe 956 nappali fény

Optikai bura/lencse típusa DOWN

Gyúlékonysági jelzés NO

Működtető szerelvény -

Fényforráscsalád kódja MHN-SEH

A lámpa teljesítménye 2000 W

Szerelvényegységek száma -

A fényforrások száma 1

Termékcsalád kódja MVF404

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet 5600 K

Kezdeti színvisszaadási index >90

 
Technikai adatok

Szabványos dőlésszög oldalsó

bevezetésnél

-

Normál dőlésszögű oszlopcsúcs -

 
Mechanika és tokozás

Szín ALU

Általános információ

Order Code Full Product Name Az optika típusa

50205300 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI Beam category B6

60409200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI Beam category B8

60411500 MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B8 SI A Beam category B8

60412200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE AM Beam category B8

59907400 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI Beam category B8

ArenaVision MVF404
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