DBA PAINEL DE LED
Painéis coloridos modulares
de uso externo

Imagens nítidas do tamanho da sua
imaginação
Tecnologia de ponta, alta resolução, mais de um bilhão de
cores e um conceito modular, que permite juntar isso tudo em
painéis de qualquer tamanho.
Como mídia exterior de alto impacto, os painéis da linha DBA
Colors são utilizados com propósitos informativos ou
comerciais por shopping centers, lojas de departamento e
empresas de mídia exterior.
Campos de futebol podem agora exibir os melhores lances em
tempo real, prestigiando torcedores e substituindo o velho
placar eletrônico por uma ferramenta dinâmica e atual,
associando-a à comercialização de mídia para patrocinadores.
Sinônimo de vanguarda e atualização tecnológica, aproximam
o futuro do presente transmitindo sua mensagem de forma
clara e e ciente.



Exibição de vídeos publicitários, institucionais, imagens
de câmeras;



Mensagens de texto e sequências de imagens (slide
shows);



Painéis coloridos modulares de uso externo, que permitem
sua montagem em diversos tamanhos;

Sistema de programação completo, através de
microcomputador ou cartão de memória, com
possibilidade de atualização remota (internet);



LEDs de altíssimo brilho, com ajuste de intensidade para
operar à noite;

Relatório de exibição com data e hora para controle de
publicidade;



Máxima resolução: Versões com distância entre pontos
(dot pitch) de 16, 20 e 25mm;

Possibilidade de dividir a tela em várias telas (picture in
picture);



Compatível com todos os sistemas de codi cação de
vídeo do mercado;



Pode ser utilizado em conjunto com sistema de áudio,
para uma experiência completa de multimídia;



Facilmente integrável a soluções já existentes,
permitindo o desenvolvimento de aplicações (placar,
previsão do tempo, etc.);

Flexibilidade e e ciência em alta
de nição








Publicidade, informação, notícias e
muito mais

Diversas opções de suportes para xação em fachadas,
pórticos, passeios públicos e projetos especiais,
permitindo montá-los praticamente sob qualquer
estrutura;
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DBA PAINEL DE LED
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de uso externo

Especi cações técnicas

Especi cações sujeitas à alteração sem aviso prévio.

ótica






Dot Pitch: 16mm (disponível também em 20 ou 25mm)
Composição de cor: 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul (2R1G1B)
Vida útil estimada: até 80.000 horas
Ângulo de Visualização: 110 graus Horizontal e 70 graus
Vertical
Densidade: 3.906 pontos/m²
Luminosidade: > 6.000mcd/m²
Máxima visibilidade mesmo sob a luz do sol ou neblina
Melhor distância para visualização: 10 a 50m

elétrica






Alimentação comercial: 110 ou 220Vca
Consumo médio: 650W/m²
Período de operação contínua: 48h
Proteção contra surtos: até 30kVA

mecânica







Gabinetes em alumínio composto ou aço Tratado
Cores: preto, cinza chumbo ou prata fosco
Dimensões do módulo: 1,024m x 0,768m
Peso por módulo: < 48kg
Nível de Proteção frontal: Ip65

ambiente




Temperatura de operação: -20ºC a +60°C
Umidade relativa: 25 a 95%

acessórios








LED Director: Integrador de Equipamentos
TV ao vivo
Câmeras de Vídeo
DVD
VHS
Computador

temperatura de
operação



-25 a +55 graus Celsius

software





Sistema completo de controle da programação
Interface gráfica amigável
Desenvolvido para Windows XP






Seu representante comercial:
DBA Tecnologia é uma empresa voltada ao
desenvolvimento e comercialização de produtos e
soluções nas áreas de trânsito, segurança e controle de
acesso. Através de parcerias com empresas européias e
forte investimento em pesquisa e desenvolvimento nas
áreas em que atua possui tecnologia de ponta em todos os
seus produtos.
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