LED Displays

Digitale LED signalisatie
Dynamische signalisatie & reclame

Voor al uw communicatiedoeleinden
Remotec Nederland zet volledig in op ledsignalisatie in de
vorm van ledschermen. Ledschermen zijn panelen die een
reeks licht gevende diodes gebruikt als pixels en zijn zo het
ideale medium om uw boodschappen tastbaar te maken.
De pixels staan in de ledwereld beter gekend als pitches. Hoe
lager het aantal pitches, hoe scherper het beeld. Pitch 20 komt
bijvoorbeeld in aanmerking voor een ledscherm aan een voetbalveld en pitch 3 voor een ledscherm in uw zaak, zo krijgt u
een pixelperfect beeld.
Onze ledschermen worden door ons eigen productieteam
ingebouwd in frames, reclamepanelen, totems, lichtbakken .
De bediening van de schermen gaat via een vaste datakabel
of draadloos vanop grote afstand. Lichtsterkte is manueel
of automatisch instelbaar en via de toegankelijke software
gemakkelijk aanpasbaar. Dankzij hun helderheid kunnen ze
zowel binnen als buiten gebruikt worden waardoor ze een
dynamische en flexibele oplossing vormen voor infoborden,
spandoeken, affiches, muurdecoratie …

Pitch 3

Pitch 8

Input via USB, wifi, lan of 4G

Bestuurbaar via uw pc of smartphone

Modulair, op uw maat gemaakt

Plug & play

Aanpasbare lichtsterkte, perfecte
zichtbaarheid

Indoor

Outdoor

Zet indoor ledschermen in om klanten te begeleiden aan de
receptie, aandacht te trekken op uw beursstand of bezoekers te
informeren en te entertainen.

Versterk uw aanwezigheid in het straatbeeld met een outdoor
ledscherm. Zo trekt u extra aandacht en kunnen bezoekers en
klanten u snel terugvinden.

Totem

Ledvloeren

Val op met een verhoogd ledscherm op een paalconstructie in uw
merkkleuren of een volledig uitgewerkte totem met een geïntegreerd ledpaneel.

De ledvloeren zijn van dezelfde hoogstaande kwaliteit als onze
schermen maar zijn extra schokbestendig zodat erop wandelen,
dansen, springen … mogelijk wordt!

Flexibility Curved

Transparant

Ledschermen zijn zelf steeds flexibeler en vouwen zich moeiteloos in alle bochten voor u. Een ledscherm op een van uw silo’s of
op een afgebogen muur of plafond, het is allemaal mogelijk.

Maak van uw étalage uw grootste uithangbord met onze transparante ledschermen, zónder lichtinval te verliezen.

Poster

Veiligheidsdisplay

Onze ledposters lenen zich uitstekend tot mobiele toepassingen
dankzij hun ultradunne uitvoering en vaste basis op wieltjes.
Gebruik ze individueel of in combinatie voor een 1080p, full HD
scherm.

Een ledscherm biedt een dynamische oplossing voor het
communiceren van uw vaste veiligheidsregels én om in te spelen
op onvoorziene omstandigheden.

INDOOR

OUTDOOR

POSTER

Pitches

1.9-4

4-20

1,8 - 3

IP-waarde (voor/achter)

40/40

65/54

40/40

Helderheid (cd/m2)

> 800

> 6000

> 800

Refresh Rate (Hz)

> 1920

> 1920

> 1920

500 x500 x 80

1280 x 960 x 101

584 x 1930 x 35

Afmetingen paneel (mm)

TRANSPARANT
Pitches
IP-waarde
Helderheid (cd/m2)
Afmetingen paneel (mm)
Transparantie
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3,9 - 7,8
57
> 5000
500 x 1000 x 75
Max 85%
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