
OptiVision MVP507
MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-FC - 1000 W - smalstrålende

Optivision er et asymmetrisk downlighting-armatur, der kombinerer kompakte

dimensioner med en meget høj effektivitet. Fås med smalle, mellembrede og brede

stråler, hvilket giver fleksibilitet i brugen og fremragende styring af spildlys og

begrænsning af blænding og opadrettet lyslækage. Optivision kan kombineres med

metalhalogenlamper, der sikrer god farvegengivelse, eller højtryksnatriumlyskilder,

der er en mere økonomisk løsning. Fremragende styring af spildlys og begrænsning

af blænding og opadrettet lyslækage sikres ved hjælp af asymmetrisk optik, der

opnår maksimal intensitet ved 60º og en skarp afskæring af lys ved 80º. MHN-

LA/FC-lamperne giver en behagelig og naturlig farvegengivelse og skaber en

behagelig atmosfære.

Produkt data

Generelle oplysninger

Antal lyskilder 1 [ 1 pc]

Lyskildeserie – kode MHN-FC [ MASTER MHN-FC]

Lyskildeeffekt 1000 W

Lyskildefarve 740 Neutral hvid

Kombipakke Lyskilde(r) medfølger

Antal forkoblingsenheder -

Forkobling -

Optikafskærmning/linsetype FG [ plant glas]

Armatur til lysstrålespredning -

Lysstyringsgrænseflade -

Tilslutning Skruestik

Kabel -

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Mærke for brændbarhed -

CE-mærke Ja

ENEC-mærke -

Mærke for boldsikker konstruktion Ball Impact Resistance mark

Garantiperiode 1 år

Mekanisk tilbehør No [ -]

Optiktype til brug udendørs smalstrålende

Konstant lysudbytte Nej

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med

dele, der kan udføres service på (hvis

det er relevant): LED-plade, driver,

lysstyringsenheder, enhed til sikring

mod spændingsudsving, optik,

frontafskærmning og mekaniske dele
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Produktseriekode MVP507 [ OPTIVISION]

 

Lysteknisk

Standardhældningsvinkel, stolpetop -

Standardhældningsvinkel, sidemontering -

 

Drift og el

Lyskildespændingsangivelse 230 V [ 230]

Indgangsspænding 230 V

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Tænder SI [ Series]

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus Aluminium

Reflektormateriale Aluminium

Optikmateriale Aluminium

Optikafskærmning/linsemateriale -

Beslagmateriale Stål

Monteringsenhed MBA [ Mounting bracket adjustable]

Optikafskærmning/linseform -

Optikafskærmning/linsefinish -

Samlet højde 386 mm

Effektivt projekteret område 0,16 m²

Farve Aluminium

Mål (højde x bredde x dybde) 386 x NaN x NaN mm

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP65 [ Beskyttet mod

støvindtrængning, stænktæt]

Kode for mekanisk slagfasthed IK08 [ 5 J, hærværksbeskyttet]

Sikring mod spændingsudsving (fælles/

differential)

-

Bæredygtighedsvurdering -

 

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende korreleret farvetemperatur 4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks >70

 

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde -30 til +35 °C

Maks. dæmpningsniveau Ikke gældende

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 872790029149000

Ordreproduktnavn MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB

SI

EAN/UPC – produkt 8727900291490

Ordrekode 29149000

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

SAP-materiale 910403748712

Kopiér nettovægt (stykke) 17,200 kg

Målskitse

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI
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