Lighting

ComfortVision –
asymmetrische
downlighting
ComfortVision SNF111
ComfortVision is een zeer efficiënte, asymmetrische schijnwerper met een gelijkmatige en
nauwkeurige bundelverdeling met geringe verblinding. De schijnwerper kan worden
uitgerust met metaalhalogeenlampen voor een uitstekende kleurweergave of met
hogedruk-natriumlampen voor een gering energieverbruik. De leverbare uitvoeringen met
middelgrote of smalle bundels werken met één lamp van 1000 W of met twee lampen van
400 of 600 W. De uitvoering met twee lampen biedt flexibele schakelmogelijkheden die
kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker terwijl tegelijkertijd op energie
kan worden bespaard.De stevige weersbestendige constructie is zo ontworpen dat richten,
schoonmaken en onderhoud eenvoudig en snel kunnen plaatsvinden. Voor optimale
downlighting moet de armatuur horizontaal worden gemonteerd op een hoogte van 15-25
meter. Het instelbereik bedraagt ± 12º vanuit de horizontale positie. Dankzij een universele
montagebeugel is montage op topframes, plafonds en wanden mogelijk.

Voordelen
• Uiterst efficiënt
• Makkelijk te installeren en uit te richten
• Snel en eenvoudig onderhoud

Kenmerken
•
•
•
•
•

Robuuste, weerbestendige constructie
Eén 1000 W- of twee schakelbare 400 of 600 W-lampen
Middelbrede of smalle bundel
Instelbereik van ±12º vanuit de horizontale positie
Universele montagebeugel
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Toepassing
•
•
•
•

Industrieterreinen
Rotondes
Parkeerplaatsen
Sportverlichting

Specificaties
Type

SNF111

Lichtbron

HID:

Kleur

montagedoppen

- 1 x SON-T/ E40 / 1000 W

Lamp meegeleverd

Optiek

Installatie

Op paaltopframe, plafond- en wandmontage

- 2 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 400, 600 W

Frontglas in scharnierend venster, twee PG16 kabelwartels, intern

- 1 x HPI-T / E40 / 1000 W

aansluitblok

- 2 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 400 W

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Ja (K)

Windbelastingsfactor (Cx): 1.00

Nee

Projectiegebied in horizontale positie: 0,19 m

Smalle bundel (NB)

Max. instelling vanuit horizontaal: 12º

Middelbrede bundel (MB)
Ontsteker

Afwerking van vensterframe in gelakt zwart met blauwe kunststof

Onderhoud

Serie (SI), integraal

Toegang tot lamp door openen van het scharnierende frontglas voor
lampvervanging in positie

Semi-parallel (SP), extern op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Geen interne reiniging vereist

Parallel (PA), extern op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Opmerkingen

Uitgerust met aluminium aansluitdoos met ontsteking, geïnstalleerd

Opties

Externe aansluitdoos met leiding voor serie-ontsteker

op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Materiaal en afwerking

Behuizing: niet-corroderend, hogedruk-gietaluminium

Tweede voedingskabelwartel, met interne stop verwijderbaar voor

Glas: thermisch gehard, 6 mm dik

uitvoeringen met twee lampen

Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd staal

Voorbedrade VSA-units voor 220 - 240 V / 50 Hz (ZVF320) zijn

Klemmen en scharnieren: roestvast staal

verkrijgbaar, moeten afzonderlijk worden besteld

Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig

Belangrijkste

Reflector: hoogwaardig geanodiseerd aluminium; gehamerd voor

toepassingen

industriegebieden, rotondes, parkeerterreinen, sportaccommodaties

middelbrede bundel, halfmat voor smalle bundel

Versions
ComfortVision SNF111
terreinverlichtingsarmatuur
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Maatschets

ComfortVision SNF111

Productgegevens
Tweede kabelwartel

Snelverbindingsklemmen voor
eenvoudige toegang

Algemene informatie
CE-markering

CE-markering

ENEC-markering

Nee

VSA

CONV

Algemene informatie
order

Code

order

Code

code

lampenfamilie

Lampvermogen lichtbronnen

Aantal
Optiektype

Productfamiliecode

code

lampenfamilie

Lampvermogen lichtbronnen

Optiektype

Productfamiliecode

54752700

HPI-TP

1000

Smalle

SNF111

41639500

SON-T

400

Smalle

SNF111

1

Aantal

2

bundel
54753400

HPI-TP

1000

1

Middelbrede

bundel
SNF111

41640100

SON-T

400

2

bundel
41635700

SON-T

1000

1

Smalle

SON-T

1000

1

Middelbrede

SNF111

42132000

SON-T

600

2

Middelbrede

SNF111

bundel
SNF111

42133700

bundel
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bundel

bundel
41636400

Middelbrede

SON-T

600

2

Smalle

SNF111

bundel
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