
Korzyści ze stosowania produktu

_ Wysoka skuteczność świetlna: nawet do 100 lm/W

Cechy produktu

_ Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
_ Ściemnialne
_ Zdolność do „gorącego restartu"
_ Wysoki wskaźnik oddawania barw: Ra >

Karta katalogowa produktu

HMI 1800 W/SE UVS
HMI | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe

Obszar zastosowań

_ Nagrywanie materiałów filmowych i telewizyjnych w
warunkach oświetlenia dziennego, w studiu lub na
zewnątrz

_ Produkcja filmowa i telewizyjna (lampy wysokiej mocy)
_ Scena (oświetlenie dla uzyskania efektu dramatycznego)
_ Rozrywka
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa 1800,00 W

Napięcie nominalne 140 V

Napięcie pracy lampy 140 V

Prąd znamionowy 14,6 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny 165000 lm

Temperatura barwowa 6000 K

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra › 90

Wymiary i waga

Średnica 42,0 mm

Długość 210,0 mm

Odległość a / LCL 107,0 mm

Trwałość

Trwałość 750 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie) G38

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy Dowolny

Informacje szczegółowe

Karta katalogowa produktu
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Kod produktu Kod METEL SEG-No. STK-Number UK Org

4008321378453 OSRHMI1800SEXS - - -

Karta katalogowa produktu
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Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI
lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure
that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special
safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet
included with the lamp or in the operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość Waga brutto

4008321378453 HMI 1800 W/SE UVS Karton wysylkowy
1

340 mm x 160 mm x
165 mm

8.98 dm³ 488.00 g

4008321662538 HMI 1800 W/SE UVS Karton wysylkowy
1

340 mm x 160 mm x
165 mm

8.98 dm³ 512.00 g

4052899152694 HMI 1800 W/SE UVS Karton wysylkowy
1

340 mm x 160 mm x
165 mm

8.98 dm³ 489.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji podano w następujących broszurach, dostępnych na życzenie w firmie OSRAM:
„Technologia i zastosowania / lampy metalohalogenkowe”
„Wytyczne dotyczące układów zasilających i zapłonowych dla lamp metalohalogenkowych
„Dostępność układów zasilających i zapłonowych”
„Rzym. Ósma wieczorem. Zachmurzenie. To żaden problem. Lampy HMI”
„High Noon” HMI 12.000 i 18.000 W/SE/GX51

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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