
OptiVision
MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI

MVP507 - MASTER MHN-FC - 2000 W - feixe médio

Optivision is an asymmetric downlighting luminaire that combines
compact dimensions with very high efficiency. Available with narrow,
medium and wide beams for flexibility in application, it provides
excellent control of spill light and limitation of glare and upward
leakage of light. Optivision can accommodate metal-halide lamps for
good color rendering or high-pressure sodium lamps for economical
operation. Excellent spill-light control, limitation of glare and upward
leakage of light is secured by asymmetric optics that achieve peak
intensity at 60º and a sharp cut-off of light at 80º. The MHN-LA/FC
lamps guarantee pleasant and natural color rendering and comfortable
atmosphere.

Dados do produto

• General information
Código da família de
produto

MVP507 [MVP507]

Número de lâmpadas 1 [1 pc]
Código da família da
lâmpada

MHN-FC [MASTER MHN-FC]

Potência da lâmpada 2000 W [2000 W]
Código de côr da
lâmpada

740 [740 cool white]

Lâmpada incluida K [Lamp incluida]
Classe de segurança I [Classe de protecção I]
Código IP IP65 [Protecção à penetração de pó,

prova de jacto de água]
Ball Impact Resis-
tance mark

BIR [Ball Impact Resistance mark]

Óptica MB [feixe médio]
Côr ALU [Alumínio]
Ignitor SI [Serie]
European Commu-
nity mark

CE [CE mark]

ENEC mark ENEC [ENEC mark]

• Electrical
Tensão de alimen-
tação da lâmpa

400 V [400 V]

Tensão de alimen-
tação

400 V [400 V]

• Dados do Produto
Código de Enco-
menda

291353 00

Código do Produto 872790029135300
Nome do Produto MVP507 MHN-FC2000W/740 400V

MB SI
Nome de Encomenda
do produto

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V
MB SI

Unidades por Emba-
lagem

0

Embalagens por
Caixa Exterior

1

Código de barras da
Embalagem exterior

8727900291353

eop_12nc 910403747412
Peso Líquido por
unidade

17.200 kg



Desenho dimensional

MVP507

Adjustment possibilities
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Dados fotométricos

MVP507 1xMHN-FC2000W/400V/740 MB/62
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