Klimatsmarta belysningslösningar
med garanterad avkastning

Modus R 1000

Framtidssäkrad Fotbollsbelysning
•

Europeisk innovation, europeisk tillverkning

•

För fotbollsplaner och annan arenaidrott

•

Levererar enligt krav i mer än 100 000
drifttimmar

•

Det ultimata utbytet som ersätter 2 000W
metallhalogen ett mot ett! Förbättrar
belysningen med 58 % lägre installerad effekt

•

10 års funktionsgaranti

Monteras i befintliga master
Tack vare externt, IP66-klassat drivdon och smart design är
armaturen extremt kompakt. Låg vikt och projicerad vindyta
gör att Modus R kan ersätta urladdningsteknik i befintliga
belysningsmaster. Att inte behöva använda onödigt grova
belysningstorn bidrar även till bästa totalekonomi vid
nyetablering.

Belysning specifikt utvecklad för fotboll
Europatillverkade Modus R 1 000 är utvecklad av engelska
Midstream Lighting specifikt för fotbollsplaner. Anpassad
optik och armaturljusflöde på hela 120 000 lumen hjälper
svenska klubbar att uppnå ljuskraven för såväl breddfotboll
som högre divisioner. Armaturen kan med fördel användas
för belysning av annan arenaidrott, exempelvis bandy, tennis,
hästhoppning, trav och galopp.
Bättre, jämnare belysning av planen
Den patenterade linstekniken hos Modus R fördelar
ljuset med perfektion över planen och bländande spilljus
minimeras. Resultatet är bättre, jämnare belysning till lägre
installerad effekt. Modus R uppfyller kraven för UHD och
superslowmotion och levereras, vid behov med Ra90.
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Framtidssäkrad lösning
Modus R har rostfritt stålchassi, väderbeständig optik och
håller korrosivitetsklass C4. Armaturen är byggd för att
leverera enligt krav i 100 000 drifttimmar. Modus R har väl
tilltaget skydd mot strömspikar vilket kan rädda armaturen
vid blixtnedslag. Armaturen har även överhettningsskydd
och skydd mot variationer i nätet. Modus R återställs
automatiskt när förhållanden normaliserats. Funktionsgaranti
för de tio första åren ingår, vilket gör Modus R till det trygga
valet för planbelysning.
Styr belysningen efter behov och önskemål
Armaturens externa drivdon integreras med trådbunden eller
trådlös styrning. DALI eller 1-10V för enkel ljusreglering
(t ex tränings- respektive matchbelysning) alternativt DMX för
ljusshow.
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Produktegenskaper

Linsalternativ och artikelnr.

Modell

Modus R 1000

Armaturljusflöde

120 000lm

Systemeffekt

1 000W

Armaturljusutbyte

120 lm/W

Driftspänning
Montage, installation

200-480 VAC, 50Hz
Rostfri montagebygel, vridbar 360°. Monteras med M20-bult
(svensk maststandard)

Anslutning

Via medföljande kontaktdon VAC samt styrning

Mått armatur

420 x 437 x 226mm

Proj. vindyta

0,077 - 0,209m beroende på uppvinkling

Vikt armatur

19kg

Material

Pulverlack RAL9005

Korrosivitetsklass

C4

Skyddsklass

LED fabrikat, modell

IP66, IK09
-40°C till 50°C. Överhettningsskyddet dimmar ner armaturen vid
högre temperaturer
Cree XP-G3 (Ra70, Ra80), Samsung lh351d (Ra90)

Antal LED/modul

128

Antal Moduler
Färgtemperatur CCT

2
Ra70 (standard), Ra80, Ra90 (alternativ)

Bibehållningsfaktor

90 700h (L90), >100 000h (L80), >150 000h (L70)

Drivdon fabrikat, modell

Inventronics EFD1K2

Mått drivdon

398 x 230 x 152mm

Vikt drivdon

9kg

Max kabellängd
drivdon-armatur

100m

Livslängd elektronik

203 000h
Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot
strömspikar 10kV, skydd mot kortslutning med
automatisk systemåterställning

Startström

37.5 A2s, 1.18 ms

Avsäkring

10A typ D

Funktionsgaranti

10 år

Certifieringar

CE, ENEC

Ljusreglering

0-10V (standard), DALI, DMX, kundanpassad trådlös styrning
(alternativ)

Medföljande tillbehör

Montagebygel, anslutningsdon VAC, anslutningsdon styrning,
säkerhetswire, bländskydd, externt drivdon. Kablage mellan
drivdon och armatur medföljer ej.

Exklusiv, svensk försäljningsrätt:

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker

MS Art./Enr: 77 672 89

5 000K (standard) 3 000K, 4 000K, 5 700K (alternativ)

Färgåtergivning

Skyddsfunktioner

WR Art./Enr: 77 672 83

Stomme i rostfritt stål Nirosta 4003 / 3CR12,
kyflänsar i extruderad aluminium

Ytbehandling

Omgivningstemperatur

FS Art./Enr: 77 672 81

Tillverkare:

Tel. 0155–975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se

NS Art./Enr: 77 675 41

