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      PYLONER
SMD & DIP

LED skærm uden kompromis

Ultra lavt strømforbrug

5 års garanti

Konstant overvågning 

2
Gennemsnitligt el-forbrug fra kun 76W/m

Overvågning og tilbagemelding fra 
hvert enkelt modul gør at enhver fejl
vil blive meddelt øjeblikkeligt

Automatisk kalibrering 
CPU´en i hvert modul registrerer farve
og lysstyrke kalibrering i forhold til 
brugs tid. Data  vil blive synkroniseret med 
udskiftede paneler og vil derfor have  
præcis samme farve og lysstyrke

h

h

h

h

Du bestemmer størrelsen på både pylon og skærm

Angiv ønskede mål, så bygger vi din pylon af vores 

standard komponenter, nemt enkelt og uden 

omkostninger til projekt og smedefirma.

Skærmen bygges af LED-paneler på 256×256 mm og 

pylonen bygges med vores unikke profilsystem Visurig og 

samles/monteres på stedet eller leveres samlet.
Særdeles velegnet til indbygning i eksisterende pyloner.

Samme system gælder for facadeskærme.

LEASING af færdigløsning                 
Månedlige ydelser* fra:

Lille Pylon, Pitch 6,4 mm:                    kr. 1.460,-       

3,1x1,1m  /  1,84m2 skærm                                                      
Mellem Pylon, Pitch 8 mm:                 kr. 1.720,-       

3,1x1,35m  / 2,62m2 skærm  
Stor Pylon, Pitch 10,6 mm:                  kr. 1.890,-       

3,65x1,1,6m  /  3,54m2 skærm  
Ekstra stor Pylon, Pitch 10,6 mm:       kr. 2.880,-       
4,3*2,1m  /  6,3m2 skærm
*forbehold for leasingselskabets godkendelse af kunde.
*månedlig ydelse beregnet på 60 måneders leasing.
*Priser opgivet eksklusiv moms, fundament og montage.



24 x 7 paneler - 1,84m

SPECIFIKATIONER
      PYLONER
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24 x 7 paneler - 3,68m

Dobbelt siddet Enkelt siddet

Skærm

Skærm mål

Enkelt siddet Dobbelt siddet

m2 1,84m2 3,68m2

Pylon dybde 160mm 410mm

Pylon mål BxH

Pylon areal

OPLØSNING PR. SKÆRM

Pixel 6mm

Pixel 8mm

Pixel 10mm

128 x 224

96 x 168

PIXEL

SPECIFIKATIONER

4×7 Paneler á 256x256mm

1024×1792 mm

1100×3000 mm

3,34 m2

160 x 280
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