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Technické parametre

Číselný displej – zákazkový

ELEN, s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice, Slovensko

KATALÓGOVÝ LIST Číslo kat. listu:

15061201

CDN 100/3 SAFETY BOARD R L20 230AC IR

Obchodný názov

Typ / model

www.elen.sk

Zobrazovacie prvky sú vyhotovené z vysokosvietivých 7-segmentových LED modulov s výškou znaku 100 mm 

a pozorovacím uhlom 120°. Súčasťou dodávky sú aj montážne závesy pre upevnenie na stenu.

Bezpečnosť pri práci je prioritou každej spoločnosti a pracovné 

úrazy môžu poškodiť jej povesť. Motiváciou pre dodržiavanie 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže byť aj 

zobrazovanie počtu dní bez úrazu na veľkoplošnom LED 

displeji.

Grafický dizajn bezpečnostného LED displeja je možné upraviť 

podľa požiadaviek zákazníka.

Ovládanie displeja je veľmi jednoduché. Počiatočný údaj je 

možné nastaviť alebo vynulovať pomocou diaľkového ovládača 

IR. Tento údaj sa automaticky inkrementuje každých 24 hodín. 

Aktuálna hodnota je zálohovaná v pamäti displeja, takže po 

výpadku elektrickej sieti sa automaticky zobrazí správny počet 

dní bez úrazu. 

Konštrukcia displeja pozostáva z rámu z eloxovaného hliníka 

platinovomatnej farby, hnedého dymového PMMA skla a zad-

ného oceľového plechu, striekaného čiernou práškovou farbou.

Počet zobrazovacích strán 1 (jednostranný displej)

Počet znakov 3 štandardne, taktiež možnosť 4 znakov (pozri výkres na nasledujúcej strane)

Výška znakov 100 mm

Dosah čitateľnosti 40 m

Formát zobrazenia 888 alebo 8888 (umožňuje rozsah hodnôt od 0 do 999 alebo 9999 dní)

Farba LED prvkov červená

Typ LED prvkov
vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly, AlInGaP LED čipy,
vhodné pre interiérové svetelné podmienky

Ovládanie jasu
nastavenie úrovne pomocou diaľkového ovládača IR,
alebo automaticky v závislosti od vonkajších svetelných podmienok

Typ rámu
estetický rám z eloxovaného hliníka platinovomatnej farby,
oceľový zadný plech striekaný čiernou práškovou farbou

Predný kryt hnedé plexisklo s hrúbkou 3 mm, nie antireflexné (antireflexné za príplatok)

Úroveň krytia IP 20, vhodné pre použitie v interiéri

Napájanie 230 VAC, flexibilná šnúra s dĺžkou 2 m

Prevádzková teplota 0°C až +45°C

Rozmery 460 mm x 400 mm x 39 (61) mm, pozri rozmerový výkres na strane 2

Hmotnosť 4,9 kg

Upevnenie montážne závesy pre upevnenie na stenu sú súčasťou dodávky
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Rozmerový výkres
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* 4-znaková verzia:
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