Lighting

SportsStarBVP621/BVP622/
EVP622
BVP621 LED1008/NW 960W 220-240V NB GM
Το Σύστημα προβολέων LED Philips SportsStar θέτει το πρότυπο στην οπτική κατανομή
υψηλής ποιότητας με κορυφαία απόδοση και χαμηλή φωτορρύπανση (ή αποδοτικό έλεγχο
φωτισμού). Από τον φωτισμό Αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι τους Υπαίθριους χώρους, το
σύστημά μας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ιστών που απαιτούνται, ρίχνει φως
ακριβώς στα σημεία που πρέπει. Επιλέξτε τα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού για κάθε
περίσταση με το Σύστημα προβολέων LED Philips SportsStar.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Κατηγορία προστασίας IEC

Safety class I (I)

Κωδικός σειράς λαμπτήρων

-

Σήμανση ευφλεκτότητας

NO [ -]

Χρώμα πηγής φωτός

Neutral white

Σήμανση CE

CE mark

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός

Όχι

Σήμανση ENEC

-

Αριθμός οργάνων

2 units

Περίοδος εγγύησης

3 years

Οργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας

PSU [ Power supply unit]

Optic type outdoor

Narrow beam

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης

Όχι

Σταθερή φωτεινότητα

No

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος

PC-MLO [ Polycarbonate micro lens

Σήμανση RoHS

-

optic]

LED engine type

LED

Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού

13°

Διασύνδεση ελέγχου

-

Τεχνικός φωτισμός

Σύνδεση

Flying leads/wires

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού

Καλώδιο

Cable 1.5 m without plug (C1K5)
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Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

-

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Αρχική φωτεινή ροή

108000 lm

Ανοχή φωτεινής ροής

+/-10%

Τάση εισόδου

220 to 240 V

Αρχική απόδοση φωτιστικού LED

112,50 lm/W

Συχνότητα εισόδου

50 ή 60 Hz

Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος

4000 K

Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)

0.95

Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης

70

Αρχική χρωματικότητα

SDCM<7

Αρχική ισχύς εισόδου

960 W

Ανοχή κατανάλωσης ισχύος

+/-10%

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Όχι

Συνθήκες εφαρμογής

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Υλικό περιβλήματος

Aluminum extruded

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

-40 to +50 °C

Υλικό ανακλαστήρα

-

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης

Not applicable

Υλικό οπτικού συστήματος

Polycarbonate

Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος

Polycarbonate

Στοιχεία προϊόντος

Υλικό στερέωσης

Steel

Πλήρης κωδικός προϊόντος

911401825698

Εξάρτημα στήριξης

MBA [ Mounting bracket adjustable]

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

BVP621 LED1008/NW 960W

Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος

-

Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος

Frosted

Κωδικός παραγγελίας

01825698

Overall length

680 mm

Local Code

BVP621L100NNB

Overall width

740 mm

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Overall height

307 mm

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

1

Effective projected area

0,42 m²

Αρ. υλικού (12NC)

911401825698

Χρώμα

White and black

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

34,999 kg

220-240V NB GM

Έγκριση και εφαρμογή
Βαθμός προστασίας από τις εισροές

IP66 [ Dust penetration-protected,
jet-proof]

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής

Επίπεδο προστασίας από υπέρταση

λειτουργίας)

έως 15 kV διαφορικής λειτουργίας και 15
kV κοινής λειτουργίας

W

624

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

24

637

226

21

H

110 110

55

21

L

BVP621/BVP622/EVP622 SportsStar
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© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και

www.lighting.philips.com

το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.
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