Sklopný panel s LED symboly HIT-LEDIS_02 R16
48x48RGB
Sklopný panel s LED symboly slouží k pohotovému označení pracovního
místa nebo nehody na silnicích. Sklopný panel je označován jako Zařízení
pro provozní informace nebo sklopné PDZ na vozidla. Vysoce svítící LED a
kvalitní optika zajišťuje velice dobrou viditelnost za jakéhokoliv počasí.
Výklopný rám s LED se montuje na střešní nosiče automobilu. Kompaktní
design zajišťující nízký odpor vzduchu a bezhlučný provoz za jízdy.
zvedání a sklápění panelu je pomocí lineárního motoru
panel je osazen vysoce svítícími LED a optickým systémem
zabraňující jejich oslepnutí a znečištění, čočky jsou opatřeny
antistatickou úpravou
LED panel je schválen podle ČSN EN 12966-1
rozměr panelu (ŠxV) 855x855mm
panel obsahuje RGB LED 48x48ks v rastru 16mm, max. rozměr
symbolu 768x768mm
řízení svítivosti LED je automatické v závislosti na okolním osvětlení
nebo je možné manuální nastavení
k ovládání slouží dálkové ovládání s dotykovým grafickým displejem
zobrazující všechny provozní informace
dálkové ovládání je rádiové s možností propojení kabelem s panelem
symboly jsou uživatelsky programovatelné a je možné zobrazit
všechny dopravní značky i libovolné textové zprávy
obsahuje například proměnné dopravní značky A22, A15, A23, A27,
B21a, B22a a S8c – "Světelná šipka vlevo", S8d – "Světelná šipka
vpravo", S8e – "Světelný kříž" atd.
pro zvýraznění zobrazovaných symbolů je možné jejich blikání
pro názornost je možné zobrazit jednoduchou animaci
kapacita systému je 1500 dopravních značek, textů nebo animací
ve spodní části je možné použít naprogramované texty: např.
NEHODA, STOP POLICIE, KLUZKÁ VOZOVKA, DOPRAVNÍ
KONTROLA, 100m
v horních rozích jsou umístěna žlutá nebo modrá LED světla

Maximální rychlost vozidla vybaveného sklopným panelem při zvednutém
panelu 60km/h a při sklopeném panelu 100km/h.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí

12V=

Rozměry (ŠxVxD)

1050x258x985mm

Hmotnost

50,2kg

NA PŘÁNÍ I JINÉ ROZMĚRY A
PARAMETRY LED PANELŮ

PRODUKTY
Kód produktu

Název produktu

Množství

1-070-100500

Sklopný panel s LED symboly HIT-LEDIS_02 R16
48x48RGB

1 ks
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