
OptiFlood MVP506
MVP506 SON-TTP250W K A ST

OptiFlood - SON-T PIA Plus - 250 W - Asimetric

OptiFlood MVP506 este un proiector elegant care poate fi utilizat pentru iluminatul arenelor
sportive şi pentru iluminatul general al zonelor exterioare, precum şi pentru aplicaţii de
iluminat arhitectural. Asigură un control excelent asupra luminii risipite şi a efectului de
orbire. Reflectorul – asimetric sau POT pentru iluminat stradal – asigură flexibilitatea în
utilizare. OptiFlood MVP506 poate găzdui lămpi cu descărcare în halogenuri metalice,
pentru o bună redare a culorilor, sau lămpi cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă
presiune, pentru o funcţionare economică. Mecanismul balamalei pentru reglarea unghiului
a fost integrat în construcţia produsului, pentru a menţine aspectul general al acestuia. O
mască optică este disponibilă ca accesoriu pentru reducerea nivelului de iluminare existent
exact sub proiectorul instalat.

Catalog de date

General Information

Numărul surselor de lumină 1 [ 1 pc]

Cod familie lămpi SON-TPP [ SON-T PIA Plus]

Putere lampă 250 W

Pachet combinat K

Echipament CONV [ Convenţional]

Capac optic/tip lentilă FG [ Sticla plata]

Clasă de protecţie IEC Clasa de siguranţă I

Test de incandescenţă Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj CE CE mark

Marcaj ENEC ENEC mark

Accesorii reflector anti-orbire No [ -]

Accesorii mecanice No [ -]

Optic type outdoor Asimetric

Product Family Code MVP506 [ OptiFlood]

 

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V

Ignitor ST [ Semi paralel cu temporizare]

 

Approval and Application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului,

protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecţie împotriva impactului mecanic IK09 [ 10 J]

 

Product Data

Cod complet produs 871155972020300

Nume comandă produs MVP506 SON-TTP250W K A ST

EAN/UPC - Produs 8711559720203
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Cod de comandă 72020300

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 1

Material nr. (12NC) 910403041812

Greutate netă (bucată) 19.300 kg

Cote

OptiFlood MVP506
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