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Overlegen ytelseArmaturserien MVF 403 tar belysning til nye høyder og gir høy

lysytelse, optisk effektivitet, enkel installering, pålitelighet og fleksibilitet.Serien er

perfekt for innendørs idrettshaller (versjon på 1000 W) og til utendørs

sportsinstallasjoner. Det integrerte systemet med oval optikk og kompakte dobbelt-

sidede MHN-LA 1000 W eller MHN-SA HO 2000 W, sikrer et meget godt

systemeffektivitet og minimal blending. Et innebygd deksel reduserer blendingen

enda mer. er en meget kompakt og driftssikker lyskaster med en avansert oval

fasettspeiloptikk. Med MHN-SA 2000W-lyskilden løfter vi dette arenaarmaturet til

en ny standard ,ed høyere lysytelse, bedre optisk effektivitet, pålitelighet og

fleksibilitet. MHN-SA HO 2000W/956 og MHN-LA 1000W/956 lyskildene oppfyller

de høyste internasjonelle kravene for CTV. Med MHN-LA 1000 W/842-lyskilden, gir

den naturlige fargegjengivelsen og den komfortable atmosfæren passer bra til TV-

overføringer, film i tillegg til andre bruksområder med lyskastere.Den flimmerfrie

versjonen av MVF403 MHN-LA 1000 W er laget slik at flimringen helt er fjernet noe

som gir perfekte bilder filmet med super-slow-motion-kameraer. Armaturet leveres

med en spesiell elektronisk tenner og passer sammen med philips elektroniske

forkoblinger Gear Units (ECM330) som bestilles separat.

Fordeler
• De innovative ArenaVision lyskastere er designet med base i Philips verdenskjente

dobbeltsoklede lyskilder. Dette gjør at alle spill og mesterskap framtrer i best

mulig lys.

• Philips quartz metallhalogen er i overenstemmelse med de mest krevende

krevende krav til belysnings og tv-overføringer, og gir perfekt fargegjengivelse.

• Varianten med flimmerfritt lys eliminerer fullstendig flimmereffekten og garanterer

dermed perfekte bilder selv med super slow-motion kameraer.
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Funksjoner
• Høyeffektiv dobbeltsoklet metallhalogen med høy lysytelse og god

fargegjengivelse

• Spesiell presisjonsoptikk

• IP65

• Sikkerhetssystem med sikkerhetsbryter

• Elektronisk "hot restrike"

• Variant med flimmerfritt lys for super slow-motion kameraer

Søknad
• Utendørs sportsarenaer

• Innendørs idrettshaller

• Arkitektonisk flombelysning

spesifikasjoner

Type MVF403

Lyskilde HID:

- 1 x MASTER MHN-SA / XW / 2000 W

- 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W

Lyskilde inkludert Ja (K eller lysfarge 842 eller 956)

Optikk kategori A1 (A1)

kategori A2 (A2)

kategori A3 (A3)

kategori A4 (A4)

kategori A5 (A5)

kategori A6 (A6)

kategori A7 (A7)

kategori A8 (A8) (Ikke for MHN-SA 200 W)

Optisk deksel Frontglass for versjoner med downlight (DOWN) og uplight (UP)

Starter Serie (SI), 2000 W, integrert

"Hot restrike" (HRE), integrert

Valgmuligheter Sikteminne (AM) for å ta vare på armaturens opprinnelige

sikteposisjon under vedlikehold

Varmstartsversjoner som får belysningen øyeblikkelig tilbake

etter strømstans

Versjoner med uplight tilgjengelige for arkitektonisk belysning

Spesialversjoner med kabelhylse for tropiske områder

Materialer og

overflatebehandling

Innfatning og bakdeksel: ikke-korroderende aluminium,

formstøpt under høyt trykk

Optisk deksel: kjemisk herdet glass, 3 mm tykt (for downlight-

versjoner), keramisk, 3 mm tykt (for uplight-versjoner)

Monteringsbrakett: zinc nickel

Klips: rustfritt stål (til å feste bakdekselet)

Reflektor: anodisert aluminium, gjort 99,99 % lysere

Overflate i ubehandlet aluminium

spesifikasjoner

Montering På ramme øverst på mast, tak, vegg og gulv

Lyskilden trenger bare installeres mekanisk – den elektriske

koblingen oppstår når du lukker bakdekselet

Presisjonssikter både øverst og nederst på huset til bruk

sammen med ZVF403 PAD-tilbehøret

Justering av monteringsbrakett: 360º

Omgivelsestemperatur utendørs:

MASTER MHN-SA 2000 W-lyskildeversjon: 35 ºC (utendørs)

MASTER MHN-LA 1000 W-lyskildeversjon: 45 ºC (utendørs og

innendørs)

Motstandsfaktor (Cx): 0.93

Projisert område i 70 º-posisjon: 0,20 m²

Maks. justering fra horisontalen: -90/+90 º

Vedlikehold Tilgang til lyskilden ved å åpne klipsene på bakdekselet (uten

bruk av verktøy)

Utstyrt med sikkerhetsbryter som kutter strømmen når

armaturen er åpen (krever egen kontaktor – leveres av andre)

Behøver ikke å rengjøres på innsiden

Tilbehør Ekstern ventilasjonsåpning (ZVF403 GS), nøyaktig (ZVF403

PAD) og enkel sikteenhet(ZVF403 SAD).

Merknader Utstyrt ned koblingsboks i aluminium med serietenner (SI/ESI)

Trådnetting for å forhindre at store glassbiter faller ut

Ferdigkoblede 230 V-240 V / 50 Hz og 380-400-415-430 V /

50 Hz forkoblingsenheter (ECB/ECP330) samt elektroniske

forkoblingsenheter (ECM330) er tilgjengelige og bestilles

separat."
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Produkt detaljer

Simple aiming device Glare shield

Tilbehør

Zařízení pro přesné zaměření
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