
WYŚWIETLACZ DO SYSTEMÓW KOLEJKOWYCH

Charakterystyka.

Wyświe t lacze  ko le j kowe LDA-4 /60 -ALR są  
przeznaczone  do obiektów użyteczności publicznej, 
g d z i e  p o t r z e b n a  j e s t  i n f o r m a c j a  o  
numerze/identyfikatorze  aktualnie obsługiwanej osoby. 
Zapewnione jest wyświetlanie 4 dużych, czytelnych cyfr, 
liter i innych znaków w 3 kolorach: czerwonym zielonym 
lub żółtym. Kolor oraz jasność może być  na bieżąco 
zmieniana.
Wyświetlacz ma płaską estetyczną obudowę i jest łatwy w 
instalacji.
Wyświetlacze są sterowane przez specjalnie 
zapro jektowaną s ieć  kab lową.  Przy użyc iu  
dedykowanych rozdzielaczy sieć można rozbudować na 
przestrzeni setek metrów, obsługując kilkadziesiąt 
wyświetlaczy. Do każdego wyświetlacza przyłącza się 
tylko jeden przewód zapewniający jednocześnie zasilanie 
napięciem bezpiecznym i transmisję danych. System 
wyświetlaczy może być sprzęgnięty z siecią 
komputerową lub podłączony przez konwerter do 
komputera. Protokół komunikacyjny jest prosty, dzięki 
czemu można go łatwo zrealizować w oprogramowaniu 
zarządzającym obsługę klientów. 

WYSOKOŚĆ ZNAKÓW 60mmF
4 ZNAKI 5x8 PIKSELIF
WYŚWIETLANIE W 3 KOLORACH: F
CZERWONY, ZIELONY, ZÓŁTY

PRZEWIJANIE DŁUGICH KOMUNIKATÓWF
ZAKRES WIDOCZNOŚCI DO 30mF
STEROWANIE RS-485F
TRWAŁA I ESTETYCZNA OBUDOWA F
ALUMINIOWA
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Dane techniczne

matryca LED            24x8 pikseli
wysokość znaków 60mm
rozdzielczość znaku
ilość wyświetlanych znaków

   przewijanie 250 znaków 
kolory znaków           czerwony, zielony, żółty
                                                 
interfejsy komunikacyjny    RS485                                                                                                            

protokół komunikacyjny   ASCII
napięcie zasilania    24VDC  +/-20%

stopień ochrony     IP- 40

wymiary      256(246)x105,5x36(30)mm

5x7pikseli

   statycznie 4 znaki

pobór mocy     9W
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LDA-4/60-ALR

Rs485

Ethernet

230VAC

Zasilacz

Wyświetlacze LDN/LDA

Koncentrator
RSC-04

Konwerter

24V=

A351 K227

C352 L221

A354 A239

M823 F222

Schemat sieci transmisji danych i zasilania
wyświetlaczy LDN/LDA.



                              LD120A/64 - SR - 24 - IRS

 Rodzaj wyświetlacza:
 

 Liczba znaków:
 64, 128, 192

 
 

 Napięcie zasilania:
 24 – 24VDC

 Rodzaj wejścia:
 IRS – interfejs szeregowy
 RS485/RS232/TTY

 Kolor i jasność znaków:
 SR  – czerwony jasny 
 (wykonanie podstawowe)
 SY  – żółty jasny
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LD120A

 - wyświetlacz tekstowy o 

wysokości matrycy 120mm 

w obudowie typu A
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