SVÌTELNÉ NOVINY

SU 332

Svìtelné noviny SU 332 slouží k zobrazení nejrùznìjších textových informací pro reklamní úèely
i jako souèást jiných informaèních systémù.
Svojí konstrukcí, velikostí a funkcemi patøí do
støední kategorie našeho sortimentu.
Zobrazovacím prvkem je svìtelná dioda LED,
která má velmi malou spotøebu elektrické energie, a velmi dlouhou životnost vzhledem k využitému principu pøímé pøemìny elektøiny ve svìtlo v polovodièovém èipu.
Jeden svìtelný bod tvoøí ètyøi LED diody èervené,
žluté nebo zelené barvy. Tyto body jsou s rozteèí
20 mm uspoøádány do standardního rastru
o osmi øadách a 128 sloupcích (na pøání lze vyrobit i kratší noviny, minimálnì však s 96 sloupci).
Na svìtelných novinách tak lze najednou zobrazit zhruba dvacet znakù vèetnì diakritiky, výška znaku 132 mm umožòuje èitelnost až ze
vzdálenosti 60 m.
Vlastní noviny jsou vybaveny pamìtí EEPROM
pro uložení informací o kapacitì více než 27 tisíc znakù. Tak mohou být noviny v provozu bez
pøipojení k poèítaèi.
Skøíò svìtelných novin je vyrobena z hliníku a
opatøena práškovou vypalovací barvou.
Provedení skøínì umožòuje umístìní v interiéru i
exteriérech.

Noviny jsou ovládány ze standardního PC. S novinami dodávaný ovládací program umožòuje
vkládat a editovat texty. Zobrazené informace
je možno zvýraznit rùznými efekty, napøíklad bìžícím textem (i po jednotlivých znacích), rolováním, najíždìním èi odjíždìním textu.
Program lze na objednávku doplnit o pøíjem a
zobrazení výstupu ze stopek, pøíjem DCF (rádiový èasový signál) èi upravit pro spolupráci s vyšším informaèním systémem.

Základní technické údaje:
Rozmìry novin:

2 600 x 340 x 120 mm
(1 960 x 340 x 120 mm)

Rozmìry displeje: 2552 x 152mm
(1912 x 152mm)

Výška znaku:
Hmotnost novin:
Napájení zdroje:
Pøíkon:

132 mm - èitelnost 60 m
cca 40 kg podle
provedení
230 V, 50 Hz
200 VA

(Údaje v závorkách platí pro provedení svìtelných novin
s 96 sloupci.)
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