Teknologia

SMD-LED

LEDien väri

keltainen / valkoinen

Katselukulma

120°

Resoluutio

korkeus: enintään 32 riviä
leveys: enintään 240 saraketta
(täsmälliset resoluutiot saatavilla pyynnöstä)

Käyttöjännite

12 VDC tai 24 VDC (9 – 36 VDC)

Kirkkaus

maks. 3500 cd/m² (keltainen)
maks. 9000 cd/m² (valkoinen)

Käyttölämpötila

- 40 °C … +70 °C

Käyttöikä

noin 100 000 tuntia
(riippuu lämpötilasta ja virrasta)

Liitännät

suoraan: RS485, optiona Ethernet
ohjausyksikön kautta: IBIS, Ethernet, RS232

Muokkausohjelmisto

MIE (MobiInfoEdit)

Tietojen ja firmware-laiteohjelmiston päivitys

manuaalisesti ohjausyksiköllä USB-muistitikulta

Standardit ja direktiivit

EMC
direktiivi 2006/28/EY
palo-ominaisuudet
direktiivi 95/28/EY
ECE-sääntö R118
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automaattisesti IP/Ethernet-liitännän kautta
(saatavilla lisävalintana: langaton ja FTP-palvelu)
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MobiLED ULTIMA
Uusi LED-linjakilpien sukupolvi
jonka vihreä ajattelu vie sinut
suoraan tulevaisuuteen

Vähäinen virrankulutus
Vähintään 20 % pienempi virrankulutus kaikissa kilpityypeissä. Tämä vähentää
polttoaineenkulutusta ja käyttökustannuksia.
Uuteen toteutukseen sisältyy eri energiatiloja hyödyntävä älykäs virranhallinta. Valmiustilassa
virrankulutus on erittäin vähäistä (0,2 mW).

Ultrakevyt
Jopa 50 % kevyempi kuin nykyiset kilpisukupolvet.
Painonsäästö vähentää polttoaineenkulutusta ja käyttökustannuksia.

Erittäin ohut
Yli 40 % ohuempi kuin nykyiset kilvet.
Erittäin kompakti toteutus tuo runsaasti joustavuutta kilven sijoittamiseen ja asentamiseen
ajoneuvon sisällä.
Sopii erinomaisesti pinta-asennukseen tai vapaasti riippuvaan asennukseen ajoneuvon sisällä.

Vihreää ajattelua
Me säästämme ympäristöä: tuotannossa käytettävien materiaalien vähäinen energiankulutus pienentää
hiilijalanjälkeä.
Sinä säästät ympäristöä: pienempi paino ja virrankulutus auttavat liikennöitsijöitä vähentämään
polttoaineenkulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja käyttökustannuksia.
Vähäisemmät ympäristövaikutukset tuotteen tuotannosta ja käytöstä.

Pienet elinkaarikustannukset
Erittäin pieni paino ja virrankulutus vähentävät elinkaarikustannuksia.
Positiivinen vaikutus ajoneuvon polttoaineenkulutukseen.
Optimoitu käyttöikä.
Entistä pienemmät elinkaarikustannukset ajoneuvon käyttöiän aikana.

Tyylikäs ulkonäkö
Saatavilla yksivärisenä keltaisena tai valkoisena.
Mahdollisuus yhdistellä erivärisiä näyttöjä yhteen kilpeen (yksi tai useampi näyttö) ilman laitteistomuutoksia.

Linjakas, optimoitu kotelon muotoilu
Tyylikäs kotelointi, valinnaisesti saatavilla pyöristetyillä päätykappaleilla.
Sopii erinomaisesti pinta-asennukseen tai vapaasti riippuvaan asennukseen ajoneuvon sisällä.
Sama ulkoasu ja muoto kaikissa kilpivaihtoehdoissa.

Helposti huollettava ja asennettava
Helppo asennus ja konfigurointi automaattisen kilven tunnistuksen ansiosta.
Sisäiset vikatunnistimet helpottavat vikatilanteiden selvittämistä.
Helposti huollettavissa.
Vähäisempi varastointitarve pienemmän komponenttimäärän ansiosta.
Helppo käsiteltävyys ja pienempi varastotilan tarve SMD-näyttöjen ja integroitujen virtalähteiden ansiosta.
Sama laitteisto sopii sekä 12 että 24 voltin järjestelmiin.

Kestävä rakenne
Käyttölämpötila –40 … +70 °C (ilmankosteus 95 %, ei-kondensoituva).
Täyttää kaikki sovellettavat EN-standardit.
Testattu oman Bronx Vibe-testimme avulla.

Huippuluokkainen sähkötekniikka
Toteutettu kokonaan SMD-tekniikalla. LEDien hyvä hyötysuhde tarjoaa paremman valotehon
pienemmällä virralla.
Käyttöjännitealue 9–36 VDC mahdollistaa saman kilven käyttämisen sekä 12 että 24 voltin
järjestelmissä.
Integroitu virransyöttöjärjestelmä.
Autoteollisuudesta tuttu diagnostiikkajärjestelmä, joka mahdollistaa vikakoodien ja parametrien
lukemisen sekä laitteen tilan, virhetilojen ja epätavallisten käyttöolosuhteiden (esim. ylijännitteen)
seuraamisen ja raportoinnin.
LED-virheentunnistus (valinnainen): yksittäisten LEDien vikaantuminen voidaan tunnistaa.
Optimoitu sisäinen kaapelointi.

Kattavat liitännät
Täysin taaksepäin yhteensopiva edellisten kilpisukupolvien kanssa.
Täysin integroitu infotainment-järjestelmäämme.

