LED-skärmar
Få effektiva
och snabba
resultat!

anpassade LED-lösningar utifrån era behov

Färdiga LED-paket
Har du en liten eller stor verksamhet, så finns behovet av att synas för ditt företag.
Vi arbetar ständigt med att du skall synas på bästa och effektivaste sätt mot dina kunder.
Rätt LED-skärm på rätt plats är alltid effektivare än en vanlig skylt. Detta beror på att du
kan byta budskap och dessutom spela upp video som gör att du uppmärksammas och
syns på ett helt nytt sätt. Här finner ni tre av de mest populära och praktiska enheter ur
vårt sortiment.
populär
LED-display
inomhus

P3 / Inomhus
För betraktningsavstånd från 2-3 m
Placeras innanför skyltfönster eller vid entré.
Storlek: från 1 150x1 150 mm, kan byggas
valfritt kvadratisk eller rektangulär.
Allt ditt bildmaterial från foton, logos till
senaste webreklam eller Facebook reklam
kan publiceras. Du kommunicerar med kund.
Prisex. 1 - Inomhus
1 728 x 1 152 mm, 1,99 kvm
Leasing 5 år / 1 260:-/mån

Prisex. 2 - Inomhus
1 728 x 1 728 mm, 2,98 kvm
Leasing 5 år / 1 660:-/mån

P3 - Egenskaper
LED-chip: SMD 2121
Avstånd mellan LED-pixlar: 3 mm
Pixeldensitet: 111 111 pixlar/kvm
Kabinettstorlek: 576x576 mm

Ljusstyrka: > 6000 cd/kvm
(varierbar i 255 steg)
Hög färgmättnad/kontrast

P6 - Egenskaper
LED-chip: SMD 3528 / SMD 3535
Avstånd mellan LED-pixlar: 6 mm
Pixeldensitet: 27 777 pixlar/kvm
Kabinettstorlek: 960x960 mm

Ljusstyrka: > 6000 cd/kvm
(varierbar i 255 steg)
Hög färgmättnad/kontrast

P6 / inom-utomhus
För betraktningsavstånd från 5-6 m
Placeras mot bakgrundsvägg i butik, gym,
sportanläggning eller köpcentrum.
Storlek: från ca 2x1 m, kan byggas valfritt
kvadratisk eller rektangulär. Byggs mot vägg
eller hängs från tak.
Tillsammans med ljud får du en komplett
upplevelse som stimulerar kund/utövare.
Allt ditt bildmaterial från foton, logos till senaste
webreklam eller Facebook reklam kan publiceras.
Du kommunicerar med kund.
Prisex. 1 - Inomhus
3,84 x 2,88 m 11 kvm
Leasing 5 år / 2 950:-/mån

Prisex. 2 - Utomhus
3,84 x 2,88 m 11 kvm
Leasing 5 år / 3 450:-/mån

P10 / inom-utomhus
För betraktningsavstånd från 8-10 m
Placeras mot bakgzrundsvägg eller från tak.
Avsedd för kommunikation på större avstånd tex i ishallar,
bilhallar, köpcentrum eller större företag etc.
Storlek: från ca 4x3 m, kan byggas valfritt kvadratisk eller
rektangulär. Byggs mot vägg eller hängs från tak.
Tillsammans med ljud får du en komplett upplevelse som
stimulerar kund/utövare.
Allt ditt bildmaterial från foton, logos till senaste webreklam
eller Facebook reklam kan publiceras. Du kommunicerar
med kund.

P10 - Egenskaper
LED-chip: SMD 3528 / SMD 3535
Avstånd mellan LED-pixlar: 10 mm
Pixeldensitet: 10 000 pixlar/kvm
Kabinettstorlek: 960x960 mm
Ljusstyrka: > 6000 cd/kvm
(varierbar i 255 steg)
Hög färgmättnad/kontrast

Prisex. 1 - Inomhus
4,80 x 3,84 m 18,4 kvm
Leasing 5 år / 3 780:-/mån
Prisex. 2 - Utomhus
4,80 x 3,84 m 18,4 kvm
Leasing 5 år / 4 350:-/mån

I alla paket ingår:
• LED-skärm av hög kvalité
• Visar bilder, video och text
• Hög ljusstyrka > 6 000 cd/kvm

Våra tjänster:

• Livslängd >100.000 tim
• Miljö utomhus IP65, -30°+65°C

3 Hårdvara LED-skärm och
leasingfinansiering

• Arbetstemperatur -20° - +65°C
• Komplett kablage för inkoppling

3 Byggnation och montering
av LED-skärm

• Programvara och kort för kommunikation med LED-skärmen
• 2 års garanti
• Elklassning framsida IP65,
baksida IP43 (gäller utom-		
huskvalitet)

3 Service och underhåll i olika steg
3 Produktion av material/film
3 Uthyrning av LED-skärm

TEKNISK BESKRIVNING
En LED-skärm har ofta lägre upplösning än en TV-skärm men avsevärt
högre ljusstyrka.
Den minsta enheten i en LED-skärm är en LED-diod som kan displaya
alla färger. LED-dioder är sammanfogade till LED-moduler ca
250x250 mm som är monterade i ett sk kabinett.
Ett kabinett är typiskt runt 1 kvm stor. Med
flera kabinett kan en valfritt stor LED-skärm
byggas upp.
Beroende på typ av LED-skärm som inomhus/
utomhuskvalitet samt upplösning väljes olika
LED-dioder. Man brukar beskriva upplösningen med P och en siffra. Siffran anger
minsta betraktningsavstånd för att få en bra
bildupplevelse. P3 anger alltså 3 m som minsta
betraktningsavstånd osv. Utomhuskvaliteten är
dyrast eftersom kabinetten då är fukt/vattenskyddade.
Det är relativt stor effekt på en LED-skärm.
Typisk medelförbrukning kan vara 400 w/kvm
med upp till 1000w/kvm som maxvärde.

LED-moduler som monteras
i kabinett

Kabinett, fram och baksida

LED-skärmen drivs via en dator eller videoprocessor med ett sk
sändningskort installerat.
All form av grafik fast/rörlig kan matas ut på LED-skärmen liksom
på en vanlig datorskärm/TV-skärm.

HÖG
UPPDATERING
Hög uppdateringsfrekvens av skärmen
ger en flimmerfri
och skarp bild.
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