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P75                                       Lido plafond Amsterdam

           geschikt voor binnengebruik

           beeldpunt afstand 75mm

           LED module maat 595 x 595 mm

           LED module resolutie 8 x 8 beeldpunten (pixels)

aantal beeldpunten (pixels) 47.500

          afmetingen op afbeelding —

effectief oppervlak 160 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type SMD

           lichtsterkte 2000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type plafond platen op maat

          plafondplaat kleur RAL 9005

            voedingspanning 3 x 230VAC (380VAC - ster)

            opgenomen vermogen 4.000 Watt

            aansturing IPC met touch screen
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P16                                        ABN-AMRO egg

           geschikt voor binnengebruik

           beeldpunt afstand 8~16mm

           LED module maat ellipsvorm

           LED module resolutie

resolutie op afbeelding

          afmetingen op afbeelding h = ±6 meter

effectief oppervlak —

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type SMD

           lichtsterkte 2000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type aluminium ribben-frame op maat

          behuizing kleur frame RAL 9010 

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 400 Watt

            aansturing LED video processor
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RGB glas                                   Holland Casino

           geschikt voor indoor

           beeldpunt afstand 3,33mm

           LED module maat 30mm

           LED module resolutie 9 per LED bar - 30cm

resolutie op afbeelding n.v.t.

          afmetingen op afbeelding

effectief oppervlak

            aantal kleuren weergave 256

            LED type SMD 5050

           lichtsterkte 2000mCd per LED

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type glashelder acrylaat glas

          behuizing kleur RAL 9005 (ophangconstructie)

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 2.000 Watt

controller op maat
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MOV lite                                       Heineken Nederland

           geschikt voor binnengebruik

           beeldpunt afstand 16.86mm

           LED module maat L-395mm | Top 20mm | Bottom 10mm

           LED module resolutie 24 LEDs in line

resolutie op afbeelding n.v.t.

          afmetingen op afbeelding n.v.t.

effectief oppervlak n.v.t.

            aantal kleuren weergave 256 stappen dimming

            LED type SMD

           lichtsterkte 1200mCd

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type kunststof

          behuizing kleur wit | voorzijde met opdruk

            voedingspanning 24VAC

            opgenomen vermogen 3 Watt

            aansturing stand-alone
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KV                                Stukton | Pro-rail

           geschikt voor buitengebruik IP67

           beeldpunt afstand 8mm

           behuizing  maten 500 x 500mm

           LED type Nichia rood en pure green (3000~5000mCd)

aantal weergaven 4

uitleeshoek 70º

levensduur >60.000 branduren

behuizing kleur RAL 9005 (polyester coating)

behuizing type dubbelwanding alumnium 

voedingspanning 24VDC

opgenomen vermogen 50 Watt

aansturing maak- en verbreekcontacten
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VOL vrij                                           Q-park

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 5mm

           karakterhoogte 140mm (leesafstand tot 70 meter)

           weergaven VOL | VRIJ 

aansturing middels maak- en verbreekcontacten

          behuizing afmetingen 520b x 215h x 100d mm

LED type Nichia rood/groen 2000mCd - 70º

branduren LEDs >60.000

behuizing geanodiseerd alumnium

voedingsspanning 230VAC

opgenomen vermogen 30 Watt
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LATE night                                       McDonalds Nederland

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 20mm (telkens clusters van 4 LEDs)

           karakterhoogte 140mm (leesafstand tot 70 meter)

           weergaven P1 t/m P3 (3x knipperen bij inschakeling waarna AAN)

aansturing middels drukknoppen 

          behuizing afmetingen 200b x 600h x 100d mm

LED type Nichia wit 2000mCd - 70º - CCT 6000K

branduren LEDs >60.000

behuizing geanodiseerd aluminium

behuizing kleur RAL 7022

opgenomen vermogen 30 Watt

voedingsspanning 230VAC


