Lighting

ArenaVision MVF403
– maailmanluokan
suorituskykyä
ArenaVision MVF403
Luotettavan ja joustavan ArenaVision MVF403 -valaisimen korkea valovirta ja
optinen tehokkuus vie urheilualueiden valonheitinvalaistuksen uudelle tasolle.
Helposti asennettava ArenaVision MVF403 on ihanteellinen liikuntahalleihin (1000
W:n versio), ulkourheilualueille ja muihin urheilukäyttökohteisiin. Soikean optiikan ja
pienikokoisten, kaksikantaisten 1000 W:n MHN-LA-lamppujen tai 2000 W:n MHNSAHO-lamppujen muodostama järjestelmä varmistaa erinomaisen
järjestelmätehokkuuden ja vähäisen häikäisyn. Sisäänrakennettu heijastin vähentää
hukkavaloa ja häikäisyä entisestään.ArenaVisionissa käytetyt 2000 W:n MHN-SA HO
(956)- ja 1000 W:n MHN-LA (956) -lamput ovat täysin kansainvälisten CTVvaatimusten mukaisia. 1000 W:n MHN-LA (842) -lampun luonnollinen värintoisto ja
miellyttävä valo sopivat erityisesti TV-kuvaukseen, mutta myös muihin valonheitintä
vaativiin käyttökohteisiin. Kaikki lampputyypit voidaan varustaa
pikajälleensytytystoiminnolla, joka mahdollistaa valaistuksen välittömän
palautumisen virtakatkoksen jälkeen.Saatavana myös välkkymättömän valon
tuottava 1000 W:n MVF403 MNH-LA -versio, joka on kehitetty takaamaan korkea
laatu erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle. Se on varustettu erityisellä
elektronisella sytyttimellä, joka toimii yhdessä erikseen tilattavan ECM330liitäntälaiteyksikön kanssa.

Hyödyt
• Innovatiiviset ArenaVision-valonheittimet perustuvat erittäin tehokkaisiin
kaksikantaisiin lamppuihin
• Kvartsimonimetallilamppujen värintoisto vastaa valaistusta ja TV-kuvausta
koskeviin vaatimuksiin
• Saatavana välkkymättömän valon tuottava versio, joka eliminoi välkkyvän valon
täysin ja takaa näin ollen täydellisen kuvanlaadun erikoiskameroilla kuvatulle
hidastetulle kuvalle
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ArenaVision MVF403

Ominaisuudet
• Kaksikantainen monimetallilamppu erinomaisella värintoistolla ja pitkällä eliniällä
• Tarkkuusoptiikka
• Varustettu turvakatkaisimella
• Elektroninen pikajälleensytytystoiminto
• Philips-järjestelmä, joka sisältää lampun, optiikan ja liitäntälaitejärjestelmän
• Saatavana myös välkkymätöntä valoa tuottava versio, joka on suunniteltu
erityisesti hidastettua kuvaa kuvaaville erikoiskameroille

Käyttökohteet
• Urheilustadionien ulkotilat
• Sisäliikuntahallit

Spesifikaatiot
Tyyppi

MVF403

Valonlähde

1 x MASTER MHN-SA / XW / 2000 W

jää muistiin myös huoltotoimenpiteiden ajaksi

1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W

Pikajälleensytytyksellä varustetut versiot mahdollistavat

Kyllä (K tai valon väri 842 tai 956)

valaistuksen välittömän palautumisen virtakatkoksen jälkeen

Valonlähde sisältyy

Valinnaiset

toimitukseen
Optiikka

Aiming memory (AM) -toiminnon ansiosta valaisimen asento

Uplight-versioita saatavana arkkitehtoniseen valaistukseen
Valokeilan luokka A1 (A1)

Materiaalit ja

Runko ja takakansi: painevalettua alumiinia, korroosionkestävä

Valokeilan luokka A2 (A2)

viimeistely

Optinen kupu: kemiallisesti karkaistua lasia, 3 mm paksu

Valokeilan luokka A3 (A3)

(downlight-versioille), keraaminen 3 mm paksu (uplight-

Valokeilan luokka A4 (A4)

versioille)

Valokeilan luokka A5 (A5)

Asennuskiinnike: kuumasinkitty, lakattu teräs

Valokeilan luokka A6 (A6)

Kiinnittimet: ruostumatonta terästä (tukevat takakantta)

Valokeilan luokka A7 (A7)

Heijastin: eloksoitua alumiinia, kirkastettu 99,99 %

Valokeilan luokka A8 (A8) (ei MHN-SA 2000 W -versiolle)

Rungon pintakäsittelynä raaka-alumiini

Optinen kupu

Etulasi downlight-versiolle (DOWN) ja uplight-versiolle (UP)

Sytytin

Sarja (SI/ESI), integroitu
Pikajälleensytytys (HRE), integroitu

Spesifikaatiot
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Asennus

Säätövara vaakasuunnasta: –90 / +90º

Asennus pylväsorteen, kattoon, seinään tai maahan/lattiaan
Huolto

Lamppu täytyy asentaa mekaanisesti; sähköliitäntä tehdään

Lamppuun pääsee käsiksi avaamalla takakannen kiinnikkeet

sulkemalla takakansi

(ilman työkaluja)

Rungon ylä- ja alaosan tarkkuustähtäystoimintoa käytetään

Turvakatkaisin katkaisee virran, kun valaisin avataan (vaatii

yhdessä ZVF403 PAD -lisävarusteen kanssa

kolmannen osapuolen toimittaman lisäkontaktorin)
Ei vaadi sisäpuolista huoltoa

Asennuskiinnikkeen säätö: 360º
Lisävarusteet

Ympäristön lämpötila:

Ulkopuolinen häikäisysuoja (ZVF403 GS)
Tarkka tähtäinlaite (ZVF403 PAD)

MASTER MNH-SA HO 2000 W -versio: 35 °C (vain

Yksinkertainen tähtäinlaite (ZVF403 SAD)

ulkokäyttöön)
Huomautukset

MASTER MHN-LA 1000 W -versio: 45 °C (ulko- ja sisäkäytössä)

Varustettu alumiinisessa kytkentäkotelossa sijaitsevalla

Vetokerroin (Cx): 0,93

sarjasytyttimellä (SI/ESI)

Kantama 70°:ssa: 0,2 m²

Verkkoristikko estää suurten lasinsirujen putoamisen ulos

Maksimi säätövara vaakasuunnassa: 90 / + 90°

Esijohdotetut (230-240 V/50 Hz ja 380-400-415-430 V/50 Hz)

MASTER MHN-SA 2000 W:n lamppuversio: 35 ºC

ECB/ECP330-liitäntälaiteyksiköt ja elektroninen,

(ulkovalaistus)

välkkymättömän valon varmistava (220-480 V / 50-60 Hz)

MASTER MHN-LA 1000 W:n lamppuversio: 45 ºC (ulko- ja

ECM330-liitäntälaiteyksikkö, on tilattava erikseen

sisävalaistus)

elektronisia liitäntälaiteyksiköitä (ECM330) on tilattavissa

Vetokerroin (Cx): 0,93

erikseen

Heijastettu alue 70º:n asennossa: 0,20 m

Versions

MVF403 - MASTER MHN-LA - 1000 W

Tuotetiedot
Simple aiming device
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Tuotetiedot
E-sytyttimellä varustettu
elektroninen kytkentäkotelo

Lisätarvikkeet
Zařízení pro přesné zaměření
Ordercode 89695000
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