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NOWOCZESNE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE LED
TOT2 system wielkogabarytowych wyświetlaczy numerycznych
SYSTEM TOT2 - karta informacyjna
System wyświetlaczy LED do prezentacji wartości numerycznych, idealny jako prezenter cen dla stacji paliw.
Wyświetlacze zbudowany są na bazie matrycy LED i dostępne są w wielu rozmiarach. Użytkownik ma możliwość
wyboru i zmiany czcionki. Wyświetlacze maja bardzo dużą jasność i mogą pracować w pełnym słońcu.

Budowa systemu.
System ma konstrukcje modułową, do centralnej wiązki dołączane są wszystkie elementy
systemu, a każdy element jest podłączony tylko jednym hermetycznym złączem. Takie
rozwiązanie jest wysoce bezawaryjne i bardzo ułatwia instalację, rozbudowę i serwis, nie
wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. W ramach jednego systemu można stosować
różne rozmiary i kolory wyświetlaczy. System zasilany jest napięciem 5V przez bardzo
wysokiej jakości zasilacze z wbudowanymi zabezpieczeniami, gwarantują bezawaryjne
działanie przez 100.000h.
System TOT2 może być samodzielnie instalowany przez użytkownika z pełna obsługa
gwarancyjną i serwisową.

Sterowanie
Wprowadzanie wartości odbywa się ręcznie za pomocą intuicyjnego w obsłudze
radiowego pilota lub za pomocą aplikacji z komputera lub też automatycznie ze
sterownika stacji. komunikacja odbywa się drogą radiową, nie jest wymagana żadna
dodatkowa instalacja.
System zapewnia automatyczną regulację jasności lecz użytkownik może wpływać na
jasność świecenia wyświetlaczy.
W przypadku gdy w ramach jednego systemu znajduje się kilka pylonów lub tablic cen,
wprowadza się jednorazowo informację o cenach produktów które są automatycznie
wysyłane do wszystkich wyświetlaczy.

Wyświetlacze
Dostarczamy wiele różnych rodzajów wyświetlaczy różniących się rozmiarem, kolorem,
typem obudowy. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej wyświetlaczy
TOT2. Dostępne jest kilka różnych rozmiarów wyświetlaczy [mm] 128x256, 160x320,
128x512, 160x640, 256x512, 320x640, 256x768, 320x960, 384x768, 480x960, 384x1024,
480x1280, 512x1024, 640x1280. Unikalną cechą systemu TOT2 jest możliwość
wyświetlenia mniejszej czcionki niż pole graficzne i swobodne przesuwanie jej po
powierzchni wyświetlacza.
Dostępne kolory: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty.
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