Full color LED informatiekar
Dynamisch, ﬂexibel en opvallend communiceren
bij evenementen, omleidingen, waarschuwingen.

Brede kijkhoek

960 mm

Het LED scherm heeft een afmeting van 1920x960 mm en
is uitgevoerd met energiezuinige SMD LED modules. Naast
een hoge lichtsterkte en relatief hoge resolutie heeft het
scherm een brede kijkhoek waardoor het van alle kanten
duidelijk leesbaar is.

1920 mm

4G
Full color
Energiezuinige SMD LED modules met een hoge lichtsterkte
en een brede kijkhoek.

4G & Wi-ﬁ

Auto brightness

Accuguard

Op afstand te bedienen en te
programmeren.

Een lichtsensor zorgt voor
automatische aanpassing van
de lichtsterkte.

Onderhoudsvrije accu’s optioneel te voorzien van Accuguard
met SMS functie.

Altijd operationeel

360° draaibaar

De voeding geschiedt d.m.v. accu’s en optioneel een zonnepaneel. Door deze combinatie is het systeem altijd bedrijfszeker. De accu’s kunnen door de slimme lader op elk
gewenst moment via het stroomnet bijgeladen worden.

Met behulp van een lier is het scherm in hoogte te stellen.
De maximaal operationele hoogte is 330 cm (bovenkant
sc h e rm), in rijstand is dit 195 cm. De mast kan draaien
waardoor de kar in elke situatie prima gestationeerd kan
worden.

Technische speciﬁcaties:
LED scherm
LED type
Pixel pitch
Resolutie
Schermafmeting
Kijkhoek
Kijkafstand
Lichtsterkte
Processor
Brightness
Certiﬁcering
Behuizing

Voeding
: RGB SMD
: P10
: 192x96 pixels
: 1920x960 mm
: 120° horizontaal
: 10 – 250 meter
: automatisch via sensor
: 16 bit/full color
: > 6500cd – automatisch dimmend
: CE,FCC,ETL,RoHS (EN optioneel)
: aluminium zwart poedercoating

Display min/max tekst
Display gemiddeld
Accu systeem
Totaal vermogen
Laadsysteem
Protectie
Controle/info
Zonnepaneel

Aanhanger
: 70/300 Wh
: 150 Wh
: 3x 24V/125A
: 9000 Watt
: Victron Smart Charge System 230
24V/50A (1200W)
: Victron Accu Guard
: Victron BMV700 informatie unit
: Energie 300Wp

Chassis
Uitvoering
Poten
Afmeting
Behuizing
Mast

: staal thermisch verzinkt
: V-dissel en geremd
: handmatig uitschuifbaar
: 3100x1540 mm
: aluminium in RAL gecoat
: handmatig 360° draaibaar
en in hoogte te stellen
Hoogte rijstand
: 1950 mm
Hoogte operationeel : maximaal 3300 mm
Gewicht totaal
: 660 kg

Stelpoten en neuswiel zijn vergrendelbaar
d.m.v. discussloten.

360º
Duurzaamheid

Rijbewijs B

Draaibaar

X platform

Duurzame accu’s, SOLAR en
energiezuinige LED’s dragen bij
aan het milieu.

De kar weegt 660 kg en heeft
geen kentekenplicht. Rijbewijs
B volstaat voor transport.

Hoogte handmatig instelbaar
en eenvoudig in 20 standen te
draaien.

Inclusief software voor PC,
tablet of smartphone
(iOS & Android)

Programmeren op afstand

Radar snelheidssysteem

De bediening en het programmeren van het scherm kan
via een WiFi of 4G verbinding of een USB stick. De informatiekar wordt incl. gebruiksvriendelijke software geleverd voor PC, tablet of smartphone (iPhone/ Android).

Optioneel is er de mogelijkheid om, geïntegreerd in het
LED scherm, een radar snelheidssysteem toe te passen.
Het scherm geeft de gereden snelheid in combinatie met
symbolen weer.

Full color toepassingen
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