Lighting

ArenaVision MVF403
MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI
ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W
O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação esportiva a um novo nível de
desempenho, oferecendo saída de luz alta, facilidade de instalação, confiabilidade e
flexibilidade. É ideal para eventos esportivos em áreas cobertas, bem como para
vários outros realizados ao ar livre e para outros usos em iluminação geral. O
sistema integrado de óticas ovais e lâmpadas compactas de dois terminais MHN-LA
de 1000 W ou MHN-SA de 1800 W garante a eficiência inigualável do sistema e
baixo ofuscamento. As lâmpadas MHN-SA de 1800 W/956 e MHN-LA de 1000
W/956 satisfazem os mais exigentes padrões internacionais de TV (IRC = 90,
Temperatura de cor = 5600 K). Com a lâmpada MHN-LA 1000 W/842 (IRC = 80) e
temperatura de cor de 4200K, são perfeitas para a produção de TV e filmagens,
além de outras aplicações. Versões com reacendimento a quente (hot restrike) estão
disponíveis para todos os tipos de lâmpada, possibilitando a restauração imediata
da luz após uma queda inesperada de energia.

Dados do produto
Informações gerais

Escala com memória de direcionamento

Não

Código da família de produtos

MVF403 [ ARENAVISION]

Número de fontes de luz

1 [ 1 pç]

Código da família das lâmpadas

MHN-SA [ MASTER MHN-SA]

Potência da lâmpada

2000 W

Dados elétricos e de operação

Cor da fonte de luz

956

Tensão de alimentação da lâmpada

400 V [ 400]

Pacote combinado

K

Tensão de entrada

380-415 V

Equipamento

-

Ignitor

SI [ Em série]

Tipo de acessório de lente/difusor ótico

DOWN [ Vidro frontal versão downlight]

Proteção/Classe IEC

CLI (I)

Aprovação e aplicação

Marca CE

CE

Código de proteção de entrada

Marca ENEC

ENEC

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [ IK08]

Tipo de óptica externa

Categoria do feixe A1
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IP65 [ IP65]

Dados sujeitos a alteração

ArenaVision MVF403

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Código de encomenda

910925748312

Temperatura de cor correlacionada inicial

Código de encomenda local

910925748312

5600 K

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Condições de aplicação
Intervalo de temperatura ambiente

-30 a +35 °C

Numerador SAP – Embalagens por exterior

1

Nº do material (12NC)

910925748312

Peso líquido SAP (peça)

14,500 kg

Dados do produto
Código do produto completo

871829106913300

Nome de produto da encomenda

MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI

EAN/UPC – Produto

8718291069133

Desenho dimensional

ArenaVision MVF403/MVF404
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