Eco-Display Compact
CHARAKTERISTIKA









Jednoduchý a efektivní
Vizuálně atraktivní
Viditelné i v noci (podsvíceno)
Malý a lehký
Snadná montáž
Možnost volby zobrazení (barva písma, vlastní text)
Lze jej využít i na komunikacích se smíšeným provozem (selektivní sčítání)
Zobrazení hodnot ze sčítání na webu

Jak to funguje
Základem Eco-Display Compact jsou dvouřádkové RGB LED displeje. Tyto nové
typy displejů umožňují nejen uživatelské nastavení zobrazovaných informací
a též uživatelsky měnit až 16 barev písma. Jednotlivé LED displeje mohou
zobrazovat denní nebo roční naměřené hodnoty, včetně odlišných směrů. Je
zde i možnost zobrazení vlastního textu, kterým lze například propagovat
různé akce či události. Eco-Display Compact může být v oboustranném nebo
jednostranném provedení. Na každé straně je jeden displej s dvěma řádky.
LED displeje se svým jasem automaticky přizpůsobují světelným podmínkám.
Grafika a barva rámu je dodávána dle přání zákazníka. Eco-Display Compact
lze připojit ke sčítačům PYRO, ZELT a nebo MULTI a CITIX 3D.

Technický popis
Použití se sčítači

Počet displejů
Rozměr displeje
Počet barev
displeje
Instalace
Rozlišení směrů
Napájení
Přenos dat
Odolnost vůči
prachu a vlhkosti
Provozní teplota
Rozměry
Váha
Materiál panelu
Materiál rámu
Barva rámu

 PYRO (pěší)
 ZELT (cyklisté)
 MULTI (pěší x cyklisté)
 CITIX 3D (pěší, dvoustopá vozidla, automobily)
1 dvouřádkový RGB LED na každé straně
48 x 16 cm
16 RGB barev (automatické přizpůsobení jasu)
Stálá na sloup či zeď
Dle připojeného sčítače
El. přípojka 110 - 230 V A, max. 90 W (oboustranný)
a) Přes GSM (standardně 1x denně, min. 1x za 15 minut)
b) Přes datový kabel TCP/IP (v reálném čase)
IP 41 – odolnost proti dešti a prachu
-30° C až +50° C
62 x 72 x 19 cm
16,5 kg
Nárazuvzdorný polykarbonátový panel (Lexan)
Hliník
Černá (RAL 9005)
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Eco-Display Compact

Instalace

Příklady instalace s různými sčítači

Eco-Display Compact na sloupu a sčítač ZELT

Eco-Display Compact na zdi a sčítač MULTI
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