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Sistem lampu sorot Philips ArenaVision LED adalah solusi lampu LED inovatif untuk

lapanganyang mendukung standar penyiaran TV paling mutakhir. Didesain secara

eksklusif untukarena olahraga dan tempat serbaguna, ArenaVision LED menawarkan

kualitas cahaya yang luar biasa,manajemen suhu yang efektif, dan masa pakai yang

lama. Apabila dikombinasikan dengan aplikasikontrol, misalnya sistem manajemen

lampu Interact Sports, ArenaVisionLED dapat menyederhanakan hasil pencahayaan

yang tepat melalui penjadwalan atau penyesuaian real-timedan dapat digunakan

untuk membuat pertunjukan cahaya khusus sebelum, selama,dan setelah acara

utama. Untuk memastikan penggunaan yang dioptimalkan untuk aplikasi di

dalammaupun luar ruangan, rentang lampu tembak mencakup dua versi

housingcetak permanen tekanan tunggal, masing-masing menghosting 2 dan 3

mesin LED. Versi ini juga berfungsi dengankotak driver eksternal – yang terpisah

untuk penggunaan jarak jauh dari lampu tembak (versiBV), atau prapemasangan

pada braket pemasangan lampu tembak (versi HGB). Kotak driver eksternal

inimemastikan kemudahan pemasangan dan biaya awal yang lebih rendah.
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Benefits
• Fleksibilitas desain maksimum agar sesuai dengan arsitektur stadion yang

berbeda-beda dan kualitas pencahayaan tinggi – sesuai dengan standar

penyiaran internasional untuk semua jenis olahraga

• Driver DMX tunggal Daya Tinggi golongan IP66 memungkinkan ArenaVision LED

terhubung ke sistem manajemen pencahayaan Interact Sports, sehingga

memungkinkan pengelolaan lampu jarak jauh dan pembuatan pertunjukan cahaya

dinamis

• Selain memberikan output cahaya maksimum, lampu tembak ini memiliki sistem

manajemen suhu luar biasa, dikombinasikan dengan bobotnya yang rendah dan

golongan IP66 membantu memaksimalkan masa pakai dan meminimalkan biaya

perawatan untuk instalasi yang baru dibuat maupun yang dimodifikasi

• Dilengkapi dengan tag Servis, yakni sistem identifikasi berbasis QR yang

menjadikan setiap lampu dapat diidentifikasi secara unik dan berisi informasi

perawatan, pemasangan, serta suku cadang

Features
• Sepotong housing cetak permanen tekanan, dengan tingkat perlindungan IP66

terhadap debu dan air

• Berbagai optik asimetris dan simetris yang memastikan kesilauan rendah dan

keseragaman pencahayaan terbaik yang melebihi persyaratan semua jenis

standar tingkat pencahayaan olahraga

• Beragam toleransi suhu sekitar sehingga cocok untuk berbagai aplikasi olahraga

• Opsi untuk menambahkan aksesori tambahan guna mencapai kesilauan dan

kontrol lampu sorot atas terbaik

• Driver DMX yang dapat diprogram untuk memungkinkan pemrograman dan

integrasi dengan peralatan pencahayaan hiburan dan aplikasi Interact Sports

lainnya

Application
• Arena luar ruangan, stadion, dan Jalur balap (Kriket, Sepak Bola, Rugbi,

Tenis,Hoki, Golf, Seluncur es, Balap kuda, Balap F1, Atletik, dll.)

• Arena dan aula olahraga dalam ruangan (Kolam renang, Velodrom, Basket, Hoki

es, dll.)

• Berbagai fasilitas dan arena olahraga multiguna

Versions
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