
INNOWACYJNOŚĆ

Telebimy wewnętrzne

Sterowanie : PC LAN/
LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot

Raster : 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6

 

.ledtechnology.pl

INNOWACYJNOŚĆ | FUNCJONALNOŚĆ

ewnętrzne IP SMD 

LAN/WiFi/Pendrive/3G/4G/Android,iOS
LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot

6 - 7,62 mm  SMD 7-kolorowe

 Polski producent 

SMD

ww
Agencja Reklamowa A-REK

FUNCJONALNOŚĆ | JAKOŚĆ 

3G/4G/Android,iOS 
kolorowe i Full kolor 

SMD 
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Korzyści dla Twojej firmy 

NOWOCZESNA interaktywna forma reklamy przy użyciu technologii LED jest obecnie jedną 
z najpopularniejszych oraz najskuteczniejszych form reklamy. Dynamicznie zmieniające się 
treści i obrazy przyciągają uwagę potencjalnych klientów zwiększając atrakcyjność miejsca 
prowadzenia działalności. 

1. Niskie koszty utrzymania.

Technologia LED jest korzystna ze względu na energooszczędność takiego rozwiązania. 
Wyświetlacz diodowy jest atrakcyjny i wyrazisty, optymalizacji ulegają również koszty 
ekspozycji reklamy. Tablica diodowa zużywa niewielką ilość energii, 
a jest najbardziej zauważalna w przepełnionej różnymi reklamami i sygnałami przestrzeni 
miejskiej. 

2. Widoczność.

Dzięki tablicy diodowej staniesz się widoczny. Twoja oferta dotrze do większej liczby 
odbiorców, a więc potencjalnych klientów. Wyróżnisz się na tle konkurencji. 

3. Prestiż.

Twoja działalność nie będzie już niezauważalna. Wyświetlacz led podkreśli Twoją obecność i 
ułatwi dotarcie do Twojej firmy, podniesiesz wartość swojego wizerunku. 

4. Zysk.

Tablica led to nie wydatek, to inwestycja i szansa na zwiększenie Twojej sprzedaży. 
W prosty sposób może informować o promocjach, wyprzedażach i zmianach 
w ofercie. 
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Ogólne cechy telebimów wewnętrznych IP SMD 

Inne cechy telebimów zewnętrznych IP SMD 

Sterowanie z komputera po LAN 
w standardzie lub opcjonalnie  
przez WiFi. 

Automatyczna synchronizacja czasu. 

Wczytywanie danych z PENDRIVA. Sterowanie z Android lub iOS - Nowość ! 

Możliwość sterowania  
z dowolnego miejsca na świecie 
przez Internet. 

Wszystkie czcionki dla tekstu 
zainstalowane w systemie. 

Sterowanie z pilota. Komunikaty na godziny  
i określone dni tygodnia. 

Pełny zakres kolorów 16,7 mln. Duży kontrast. 

Markowe podzespoły: zasilacze, 
diody i sterowniki. Energooszczędne. 

Modułowa budowa. Liczne efekty dla tekstu i grafiki. 

Wczytywanie plików wideo. Wbudowany zegar, kalendarz, 
termometr. 

Bardzo szeroki kąt widzenia. Możliwość włączenia/wyłączenia 
o określonych godzinach.

Animowane teksty, grafiki 
oraz tła!  Gwarancja 36 miesięcy. 

Maskownice z daszkami 
ochronnymi na każdej diodzie! Polski producent. 
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Komunikaty na określone 
godziny i dni tygodnia! 

Automatyczna/manualna regulacja jasności! 
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Najważniejsze atuty telebimów zewnętrznych IP SMD 

1. Czytelność wyświetlanych treści.

Duża gęstość diod w połączeniu z cieniowaniem obrazu i intensywną jasnością zapewnia wysoką 
jakość wyświetlanych tekstów i obrazów. Dzięki temu prezentowane treści 
są wyraźne i czytelne nawet z dużej odległości. 

2. Duże możliwości.

Liczne efekty, możliwością wyświetlania informacji nawet w kilku liniach czy regionach 
w dowolnym języku, animowane teksty, grafiki oraz tła, dynamiczne i statyczne obramowania 
tablicy dają znaczące możliwości wyświetlania informacji. Liczba wszystkich możliwych kombinacji 
jest bardzo duża. Dzięki temu reklama nie jest nudna, ciągle się zmienia, 
jest dynamiczna, a więc przyciąga uwagę i wzrok. Oprogramowanie pozwala wczytywać również 
wybrane formaty plików graficznych i wideo. 

3. Modułowa budowa.

Urządzenia są budowane w sposób modułowy, co pozwana na uzyskanie żądanego formatu 
tablicy. Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia lub podzielenia dużego ekranu 
na kilka mniejszych, w celu łatwego transportu i montażu. Tablice posiadają moduły montowane 
od przodu, dzięki czemu wszystkie czynności serwisowe mogą być wykonywane od frontu i w 
przypadku usterki nie ma konieczności zdejmowania całej tablicy. 
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4. Dodatkowe funkcje.

Oprócz informacji tekstowych i graficznych na tablicach można wyświetlać również temperaturę, 
datę i godzinę. Nowością jest możliwość doposażenia wyświetlacza w czujnik prędkości i kierunku 
wiatru oraz czujnik zanieczyszczenia powietrza PM2.5 i PM10. Takie dane są atrakcyjne ponieważ 
mocno przyciągają uwagę, a osoby zainteresowane tymi  parametrami w oczekiwaniu na żądaną 
informacją czytają również reklamę. Tablica posiada funkcję automatycznego włączania 
i wyłączania o zadanych godzinach dzięki czemu jeszcze bardziej można zoptymalizować koszty 
i tak niskiej eksploatacji urządzenia związane z poborem energii elektrycznej. Kolejnymi atutem jest 
możliwość ustawienia określonej jasności świecenia w zadanych godzinach, lub opcja 
automatycznej regulacji jasności. Bez wątpienia duże możliwości daje również opcja wyświetlania 
wybranych informacji w zadanych godzinach. Otwiera to przed użytkownikami naszych urządzeń 
perspektywę tworzenia dniowych lub godzinowych akcji informacyjnych czy promocyjnych. Można 
również wyświetlać inne informacje w godzinach pracy firmy, a inne poza godzinami 
funkcjonowania zakładu.  

5. Klasa urządzeń.

Oferowane urządzenia są wysokiej jakości. Zbudowane są z lekkich i trwałych materiałów 
zapewniających optymalną wytrzymałość. Jakość produkowanych przez nas urządzeń broni się 
sama – wyświetlacze produkujemy do 2008 roku i w dalszym ciągu działają bez zarzutu. Wszystkie 
tablice posiadają certyfikat CE. 

6. Kilka sposobów sterowania.

LAN - Standardowo tablice posiadają przewód sieciowy zakończony wtyczką RJ45. Za jego pomocą 
możemy połączyć urządzenie bezpośrednio z komputerem lub włączyć je do sieci LAN, a następnie 
wysłać projekt reklamy. W przypadku podłączenia urządzenia do sieci możliwe jest programowanie 
tablicy  z dowolnego komputera w danej sieci. 
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WiFi - Programowanie bezprzewodowe. Tablica generuje własną sieć WiFi, z którą należy się 
połączyć, aby móc wgrywać dane na wyświetlacz. Standardowo sieć zabezpieczona jest hasłem. 
Możliwe jest również skonfigurowanie WiFi tak, żeby wyświetlacz łączyć się automatycznie z inną 
siecią w jego zasięgu np. z istniejącą siecią w firmie, co umożliwi zarządzanie ekranem z dowolnego 
komputera w lokalnej sieci. Poprzez sieć WiFi jest również możliwość programowania i zarządzania 
wyświetlaczem poprzez dedykowaną aplikację obsługiwaną przez Android oraz iOS – Nowość! 

Pendrive - Projekt reklamy przygotowuje się w programie na komputerze. Następnie eksportuje 
się go do pliku na pamięć przenośną - pendrive. Pamięć przenośną z plikiem zawierającym projekt 
reklamy podłącza się następnie do gniazda USB na przewodzie wychodzącym z wyświetlacza. Po 
wpięciu nośnika z danymi do gniazda USB sterownik wyświetlacza pobiera dane z pendrive i 
zapisuje je w pamięci wewnętrznej tablicy.  

3G/4G Cloud – Nowość! Możliwość sterowania wyświetlaczami za pomocą aplikacji umieszczonej 
w „chmurze”. Przygotowane animacje przesyła się przez dedykowaną stronę WEB do chmury 
danych a następnie wysyła do wyświetlaczy, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu na 
świecie, dzięki możliwości połączenia się z Internetem przez sieć telefonii komórkowej 3G/4G. 
Poprzez stronę WEB można również sterować wieloma parametrami wyświetlaczy jak jasność czy 
też czasy wyświetlania animacji, jak i zdalnie włączać bądź wyłączać urządzenie. 

Pilot IR - Proste kontrolowanie pracy wyświetlacza można zrealizować za pomocą pilota 
podczerwieni. W przeciwieństwie do poprzednich metod sterowania pilot ma ograniczoną 
funkcjonalność i niewielki zasięg. Przy jego wykorzystaniu można włączać i wyłączać tablicę, 
regulować jasność oraz przełączać się do określonych projektów w spocie. 

7. Dobre, bo polskie.

Projektujemy i produkujemy wyświetlacze w Polsce od 2008 roku. Wybierając polską markę 
wspieramy naszą myśl techniczną i miejsca pracy w Polsce. Nasze produkty są cenione w całej 
Europie i na Świecie m.in. ze względu na ich jakość, funkcjonalność i możliwości. Łatwy dostęp do 
części serwisowych, szybki serwis, możliwość uzyskania wsparcia nawet po okresie gwarancji to 
niewątpliwe atuty, które niesie za sobą wybór naszego urządzenia. 

8. Wsparcie techniczne.

Wybierając urządzenia z naszej oferty uzyskujecie Państwo dostęp to telefonicznej 
i e-mailowej pomocy technicznej, która działa w ramach wsparcia naszych klientów. 
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Specyfikacja modułu IP

170°

Pionowy

 Bardzo szerokie kąty - świecenia 

 Energooszczędność - tylko 100 W/m2

 Niska waga – tylko 8 kg/m2, łatwy

 Markowe diody - trwałość 100 000 h
Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie

NOLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Specyfikacja modułu IP2,5 SMD

Szerokość/Wysokość

Raster
Ilość pikseli

Układ pikseli
Liczba pikseli

Jasność
Ilość kolorów

Poziomy kąt świecenia
Pionowy kąt świecenia

Średni pobór mocy
Maksymalny pobór mocy

Waga
Stopień ochrony

Zastosowanie
Temperaturowy zakres pracy
Wilgotnościowy zakres pracy

 Kąty świecenia 

170°

Poziomy 

świecenia 170° 

0 W/m2 - niskie koszty utrzymania urządzenia

, łatwy montaż we wszystkich lokalizacjach 

000 h
Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

SMD 

/Wysokość 160  mm / 160 mm lub 
320 mm / 160 mm 

Raster 2,5 mm 
Ilość pikseli 64x64 lub 64 x 128pikseli 

Układ pikseli 1R, 1G, 1B SMD 3 w 1 
Liczba pikseli 4096 lub 8192 pixels/m2

Jasność 1 200 cd/m2 (1 200 nit) 
Ilość kolorów 16 777 216 

Poziomy kąt świecenia 170° 
Pionowy kąt świecenia 170° 

Średni pobór mocy 100 W/m2 
Maksymalny pobór mocy 300 W/m2 

Waga 8 kg/m2 
Stopień ochrony IP20 

Zastosowanie Wewnętrzne 
Temperaturowy zakres pracy od 10°C do +50°C 
Wilgotnościowy zakres pracy 10 - 80% 

 Dioda SMD!

stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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 Specyfikacja

170°

Pionowy

 Bardzo szerokie kąty - świecenia 

 Energooszczędność - tylko 100 W/m2

 Niska waga – tylko 8 kg/m2, łatwy

 Markowe diody - trwałość 100 000 h
Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę h

NOLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Specyfikacja modułu IP3 SMD

Szerokość/Wysokość

Raster
Ilość pikseli

Układ pikseli
Liczba pikseli

Jasność
Ilość kolorów

Poziomy kąt świecenia
Pionowy kąt świecenia

Średni pobór mocy
Maksymalny pobór mocy

Waga
Stopień ochrony

Zastosowanie
Temperaturowy zakres pracy
Wilgotnościowy zakres pracy

 Kąty świecenia 

170°

Poziomy 

świecenia 170° 

W/m2 - niskie koszty utrzymania urządzenia

, łatwy montaż we wszystkich lokalizacjach 

000 h
oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę h

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

modułu IP3 SMD 

/Wysokość 192  mm / 96 mm lub 
192 mm / 192 mm 

Raster 3 mm 
Ilość pikseli 32x64 lub 64 x 64 pikseli 

Układ pikseli 1R, 1G, 1B SMD 3 w 1 
Liczba pikseli 2048 lub 4096 pixels/m2

Jasność 1 200 cd/m2 (1 200 nit) 
Ilość kolorów 16 777 216 

Poziomy kąt świecenia 170° 
Pionowy kąt świecenia 170° 

Średni pobór mocy 100 W/m2 
Maksymalny pobór mocy 300 W/m2 

Waga 8 kg/m2 
Stopień ochrony IP20 

Zastosowanie Wewnętrzne 
Temperaturowy zakres pracy od 10°C do +50°C 
Wilgotnościowy zakres pracy 10 - 80% 

 Dioda SMD!

oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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Specyfikacja mod

170°

Pionowy

 Bardzo szerokie kąty - świecenia 

 Energooszczędność - tylko 100 W/m2

 Niska waga – tylko 8 kg/m2, łatwy

 Markowe diody Nationstar - trwałość 100
Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy

NOLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Specyfikacja modułu IP4 SMD

Szerokość/Wysokość

Raster
Ilość pikseli

Układ pikseli
Liczba pikseli

Jasność
Ilość kolorów

Poziomy kąt świecenia
Pionowy kąt świecenia

Średni pobór mocy
Maksymalny pobór mocy

Waga
Stopień ochrony

Zastosowanie
Temperaturowy zakres pracy
Wilgotnościowy zakres pracy

 Kąty świecenia 

170°

Poziomy 

świecenia 170° 

W/m2 - niskie koszty utrzymania urządzenia

, łatwy montaż we wszystkich lokalizacjach 

trwałość 100 000 h 
Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

SMD 

/Wysokość 256  mm / 128 mm lub 
256 mm / 256 mm 

Raster 4  mm 
Ilość pikseli 32x64 lub 64 x 64 pikseli 

Układ pikseli 1R, 1G, 1B SMD 3 w 1 
Liczba pikseli 2048 lub 4096 pixels/m2

Jasność 1 200 cd/m2 (1 200 nit) 
Ilość kolorów 16 777 216 

Poziomy kąt świecenia 170° 
Pionowy kąt świecenia 170° 

Średni pobór mocy 100 W/m2 
Maksymalny pobór mocy 300 W/m2 

Waga 8 kg/m2 
Stopień ochrony IP20 

Zastosowanie Wewnętrzne 
Temperaturowy zakres pracy od 10°C do +50°C 
Wilgotnościowy zakres pracy 10 - 80% 

 Dioda SMD!

i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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Specyfikacja mod

170°

Pionowy

 Bardzo szerokie kąty świecenia - 170

 Energooszczędność - tylko 100 W/m2

 Niska waga – tylko 8 kg/m2, łatwy montaż we wszystkich lokalizacjach

 Markowe diody Nationstar - trwałość 100

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie

NOLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Specyfikacja modułu IP5 SMD

Szerokość/Wysokość

Raster
Ilość pikseli

Układ pikseli
Liczba pikseli

Jasność
Ilość kolorów

Poziomy kąt świecenia
Pionowy kąt świecenia

Średni pobór mocy
Maksymalny pobór mocy

Waga
Stopień ochrony

Zastosowanie
Temperaturowy zakres pracy
Wilgotnościowy zakres pracy

 Kąty świecenia 

170°

Poziomy 

170° 

W/m2 - niskie koszty utrzymania urządzenia

montaż we wszystkich lokalizacjach

trwałość 100 000 h 

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

SMD 

/Wysokość 160  mm / 160 mm lub 
320 mm / 160 mm 

Raster 5 mm 
pikseli 32x32 lub 32 x 64 pikseli 

Układ pikseli 1R, 1G, 1B SMD 3 w 1 
Liczba pikseli 1024 lub 2048 pixels/m2

Jasność 1 200 cd/m2 (1 200 nit) 
Ilość kolorów 16 777 216 

Poziomy kąt świecenia 170° 
Pionowy kąt świecenia 170° 

Średni pobór mocy 100 W/m2 
Maksymalny pobór mocy 300 W/m2 

Waga 8 kg/m2 
Stopień ochrony IP20 

Zastosowanie Wewnętrzne 
Temperaturowy zakres pracy od 10°C do +50°C 
Wilgotnościowy zakres pracy 10 - 80% 

 Dioda SMD!

stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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Specyfikacja modułu IP6

170°

Pionowy

 Bardzo szerokie kąty świecenia - 170

 Energooszczędność - tylko 100 W/m2

 Niska waga – tylko 8 kg/m2, łatwy montaż we wszystkich lokalizacjach

 Markowe diody Nationstar- trwałość 100

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią

OLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Specyfikacja modułu IP6 SMD

Szerokość/Wysokość
Raster

Ilość pikseli
Układ pikseli
Liczba pikseli

Jasność
Ilość kolorów

Poziomy kąt świecenia
Pionowy kąt świecenia

Średni pobór mocy
Maksymalny pobór mocy

Waga
Stopień ochrony

Zastosowanie
Temperaturowy zakres pracy
Wilgotnościowy zakres pracy

 Kąty świecenia 

170°

Poziomy 

170° 

W/m2 - niskie koszty utrzymania urządzenia

montaż we wszystkich lokalizacjach

trwałość 100 000 h 

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

SMD 

/Wysokość 192  mm / 192 mm 
Raster 6  mm 

Ilość pikseli 32 x 32 pikseli 
Układ pikseli 1R, 1G, 1B SMD 3 w 1 
Liczba pikseli 1024 pixels/m2

Jasność 1 600 cd/m2 (1 200 nit) 
Ilość kolorów 16 777 216 

Poziomy kąt świecenia 170° 
Pionowy kąt świecenia 170° 

Średni pobór mocy 100 W/m2 
Maksymalny pobór mocy 300 W/m2 

Waga 8 kg/m2 
Stopień ochrony IP20 

Zastosowanie Wewnętrzne 
Temperaturowy zakres pracy od 10°C do +50°C 
Wilgotnościowy zakres pracy 10 - 80% 

 Dioda SMD!

podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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Specyfikacja modułu

170°

Pionowy

 Bardzo szerokie kąty świecenia - 
 Energooszczędność -  tylko 100 W/m2
 Niska waga – tylko 8 kg/m2, łatwy montaż we wszystkich
 Markowe diody Nationstar– trwałość 100

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować ja
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Specyfikacja modułu IP7,62 SMD

Szerokość/Wysokość
Raster

Ilość pikseli
Układ pikseli
Liczba pikseli

Jasność
Ilość kolorów

Poziomy kąt świecenia
Pionowy kąt świecenia

Średni pobór mocy
Maksymalny pobór mocy

Waga
Stopień ochrony

Zastosowanie
Temperaturowy zakres pracy
Wilgotnościowy zakres pracy

 Kąty świecenia 

170°

Poziomy 

 170° 
W/m2 - niskie koszty utrzymania urządzenia

, łatwy montaż we wszystkich lokalizacjach 
trwałość 100 000 h 

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

SMD 

/Wysokość 244 mm / 244 mm 
Raster 7,62 mm 

Ilość pikseli 64 x 64 pikseli 
Układ pikseli 1R, 1G, 1B SMD 3 w 1 

pikseli 1024 pixels/m2

Jasność 1 500 cd/m2 (1 200 nit) 
Ilość kolorów 16 777 216 

Poziomy kąt świecenia 170° 
Pionowy kąt świecenia 170° 

Średni pobór mocy 100 W/m2 
Maksymalny pobór mocy 300 W/m2 

Waga 8 kg/m2 
Stopień ochrony IP20 

Zastosowanie Wewnętrzne 
Temperaturowy zakres pracy od 10°C do +50°C 
Wilgotnościowy zakres pracy 10 - 80% 

 Dioda SMD!

niskie koszty utrzymania urządzenia

ko ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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A - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

Opcje dodatkowe 

Opcja Cena netto Cena brutto 

sterownik full color „FC” 
(dla wyświetlacza powyżej kwoty 1500 zł netto sterownik „FC” gratis) 300,00 zł 369,00 zł 

Sterownik full color synchroniczno/asynchroniczny HDMI 
i skalerem 3300,00 zł 4 059,00 zł 

zegar, kalendarz, termometr 0,00 zł 0,00 zł 

moduł LAN 0,00 zł 0,00 zł 

moduł PENDRIVE 122,00 zł 150,06 zł 

moduł WiFi 
oraz dedykowana aplikacja 204,00 zł 250,92 zł 

moduł 3G / 4G (LTE) 
(tylko w przypadku zastosowania sterownika „FC”) 569,00 zł 700,00 zł 

pilot 82,00 zł 100,86 zł 

czujnik wilgotności 
(w przypadku zastosowania sterownika „FC” - 0 zł netto) 122,00 zł 150,06 zł 

Synchronizacja czasu GPS 200,00 zł 246,00 zł 

Stelaż prostopadły (semafor) wysokość 16 cm* 204,00 zł 250,92 zł 

Stelaż prostopadły (semafor)  wysokość 32 cm* 253,00 zł 311,19 zł 

Stelaż prostopadły (semafor)  wysokość 48 cm* 301,00 zł 370,23 zł 

nietypowy stelaż wykonany według 
indywidualnego projektu indywidualna cena indywidualna cena 

* standardowe stelaże dla wyświetlaczy graficznych do maksymalnej szerokości 160 cm

Przewody Cena netto Cena brutto 

przedłużenie przewodu zasilającego o 1 m 
(standardowa długość przewodu: 10 m) 2,44 zł 3,00 zł 

przedłużenie przewodu do komputera o 1 m 
(standardowa długość przewodu: 10 m) 2,44 zł 3,00 zł 

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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 Opcje dodatkowe

Nowością jest możliwość doposażenia wyświetlacza w czujnik prędkości i kierunku wiatru oraz
czujnik zanieczyszczenia powietrza
przyciągają uwagę, a osoby zainteresowane tymi parametrami w oczekiwaniu na żądan
informacją czytają również reklamę. Wskazania z dowolnego czujnika można wyświetlać w
dowolnym momencie i we wskazanym miejscu na ekranie, edytowalna jest czcionka, jej rodzaj oraz
wielkość. Jednocześnie w tle może być wyświetlana grafika lub być odtwarz
zależy od wyobraźni…

W wyświetlaczach bez sterownika „FC” stosować można poniższy czujnik:

Foto 

W wyświetlaczach ze sterownika „FC” stosować można poniższe

Foto 

(wymagany do obsługi poniższych czujników)

CZUJNIK : PM2,5 i PM10, temperatury, wilgotności,

STELAŻ w przypadku zakupu całego kompletu

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je

NOLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Opcje dodatkowe 

jest możliwość doposażenia wyświetlacza w czujnik prędkości i kierunku wiatru oraz
czujnik zanieczyszczenia powietrza PM2.5 i PM10. Takie dane są atrakcyjne ponieważ mocno
przyciągają uwagę, a osoby zainteresowane tymi  parametrami w oczekiwaniu na żądan
informacją czytają również reklamę. Wskazania z dowolnego czujnika można wyświetlać w
dowolnym momencie i we wskazanym miejscu na ekranie, edytowalna jest czcionka, jej rodzaj oraz
wielkość. Jednocześnie w tle może być wyświetlana grafika lub być odtwarz

W wyświetlaczach bez sterownika „FC” stosować można poniższy czujnik:

Opcja 

CZUJNIK: PM2,5 i PM10 

W wyświetlaczach ze sterownika „FC” stosować można poniższe czujniki:

Opcja 

CONTROL BOX CZUJNIKÓW S-MAX 
(wymagany do obsługi poniższych czujników) 

CZUJNIK : PM2,5 i PM10, temperatury, wilgotności, 
jasności, hałasu 

CZUJNIK : prędkości wiatru 

CZUJNIK : kierunku wiatru 

STELAŻ w przypadku zakupu całego kompletu 

Informacje oraz ceny zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstaw by je traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

jest możliwość doposażenia wyświetlacza w czujnik prędkości i kierunku  wiatru oraz 
. Takie dane są atrakcyjne ponieważ mocno 

przyciągają uwagę, a osoby zainteresowane tymi parametrami w oczekiwaniu na żądaną 
informacją czytają również reklamę. Wskazania z dowolnego czujnika można wyświetlać w 
dowolnym momencie i we wskazanym miejscu na ekranie, edytowalna jest czcionka, jej rodzaj oraz 
wielkość. Jednocześnie w tle może być wyświetlana grafika lub być odtwarzany film – wszystko 

Cena netto Cena brutto 

350,00 zł 430,50 zł 

Cena netto Cena brutto 

350,00 zł 430,50 zł 

CZUJNIK : PM2,5 i PM10, temperatury, wilgotności, 2 250,00 zł 2 767,50 zł 

480,00 zł 590,40 zł 

620,00 zł 762,60 zł 

gratis gratis 

traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 



e-mail: info@drukarnia-minsk.pl
e-mail: a_rek@tlen.pl
tel.kom.: 607 221 399
tel.kom.: 609 724 646

A - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

 Prosta obsługa i programowanie! 

Dedykowany program jest narzędziem przeznaczonym do współpracy z graficznymi, kolorowymi wyświetlaczami.  Jego 
podstawowymi funkcjami są tworzenie i edycja animacji oraz komunikacja z wyświetlaczami. 

Główne funkcje programu: 

- tworzenie i edycja kompozycji (spotu) podzielonego na programy, co ułatwia wprowadzanie zmian,
- możliwość uzależnienia wyświetlanych treści od dnia tygodnia i godziny,
- łatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafiką,
- różne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne przełączanie), manualna (przełączanie pilotem) i dobowa
(przełączanie uzależnione od ustawionego czasu), 
- możliwość tworzenia animacji przy użyciu kilkudziesięciu przygotowanych i konfigurowalnych efektów,
- podgląd tworzonej animacji,
- dodawanie informacji specjalnych do spotu pokazujących aktualne parametry: czas, datę i temperaturę
(możliwość konfiguracji położenia wyświetlanych parametrów, wielkości i rodzaju czcionek). 

Zarządzanie wyświetlaczami: 
- zmiana typu wgranej kompozycji,
- regulacja jasności,
- ustawianie aktualnej daty i czasu,
- obsługa wielu wyświetlaczy.
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 Aplikacja na Android i iOS

Kolejną nowością jest możliwość programowania wyświetlacza z darmowej aplikacji na Android oraz iOS wyświetlaczy
– nie jest nawet wymagany sterownik „FC”. Aplikacja umożliwia tworzenie spotów ze zdjęć oraz filmów znajdujących się
telefonie – zrób zdjęcie lub film, a po chwili wyświetlisz go na telebimie.
Możliwości aplikacji niewiele ustępują dedykowanemu programowi na komputer PC.

Aplikacja posiada nawet kilka funkcji których niema program na PC:
- funkcja pilota umożliwiająca przełączanie spotów, włączanie i
wyświetlacza, ustawianie jasności manualnie, automatycznie lub dobowo.
- funkcja „Shake” – zrób zdjęcie lub film
i potrząśnij telefonem aby wysłać na 
wyświetlacz. 

NOLOGY Sp. z o.o.
ńska 10c, 78
84883

echnology.pl

Aplikacja na Android i iOS 

jest możliwość programowania wyświetlacza z darmowej aplikacji na Android oraz iOS wyświetlaczy
nie jest nawet wymagany sterownik „FC”. Aplikacja umożliwia tworzenie spotów ze zdjęć oraz filmów znajdujących się

wili wyświetlisz go na telebimie.  
Możliwości aplikacji niewiele ustępują dedykowanemu programowi na komputer PC. 

kilka funkcji których niema program na PC: 
funkcja pilota umożliwiająca przełączanie spotów, włączanie i wyłączanie 

wyświetlacza, ustawianie jasności manualnie, automatycznie lub dobowo. 

LEDTECA - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
ul. Jana Kochanowskiego 8b
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 521 033 52 58

ul. Połcz
NIP 672
www.le

Aplikacja na Android i iOS

jest możliwość programowania wyświetlacza z darmowej aplikacji na Android oraz iOS wyświetlaczy 
nie jest nawet wymagany sterownik „FC”. Aplikacja umożliwia tworzenie spotów ze zdjęć oraz filmów znajdujących się
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A - REK AGNIESZKA MOROZ-WAWRZEŃCZAK
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 Przykładowe realizacje 

Od 2008 roku stworzyliśmy niezliczoną ilość indywidualnych rozwiązań, z czego część wprowadziliśmy do naszej oferty. 
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania w zakresie sterowania tablicami oraz rozwiązań konstrukcyjnych 

 Przyjdź do nas z pomysłem, a my go zrealizujemy ! 


