
Εγγύηση                      1 χρόνος
Πιστοποιητικά              CE, ROHS, EMC, LVD

Αδιάβροχη Κυλιόμενη Επιγραφή LED WiFi Λευκή Διπλής Όψης 100x20cm

Κωδικός: 90110

Χρώμα πλαισίου: μαύρο
Φωτεινότητα (λευκό χρώμα): 2200cd/m2
Σύνολο Μήτρας 1536 leds
Αδιάβροχο κάσωμα αλουμινίου
Διαστάσεις led panel 32 x 16 cm
Τάση τροφοδοσίας 230V.A.C.
Κατανάλωση 19 watts ανα panel
Συνολική ισχύ 55Watts
Προγραμματισμός: USB, WiFi.

Διαστάσεις Προϊόντος
Μήκος: 1025mm
 Πλάτος: 115mm
Ύψος: 220mm

Τεχνικό Εγχειρίδιο Προϊοντος 

LED LIGHTING AND ACCESSORIES HELLAS

Χαρακτηριστικά
Κατάλληλη για τοποθέτηση σε βιτρίνα ή κάτω από μπαλκόνι / στέγαστρο
Δυνατότητα εμφάνισης μηνυμάτων σε πολλές γλώσσες, συμβόλων και γραφικών
Διαφορετικά εφέ εμφάνισης και κίνησης του κειμένου
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα εμφάνισης
Δυνατότητα παρουσίασης Ώρας - Θερμοκρασίας.

Η επιγραφή δέχεται 3 τρόπους προγραμματισμού και το πρόγραμμα PowerLed ver. 2.87.5, υπάρχει στο mini cd-rom που συνοδεύει το προϊόν.

1) από υπολογιστή μέσω προγράμματος (PowerLed ver. 2.87.5) αφού έχουμε συνθέσει το κείμενο που θέλουμε
    περνάμε σε USB stick τα στοιχεία του κειμένου και μετά τοποθετούμε το stick στη θύρα USB της επιγραφής.
    Αυτόματα το ενσωματομένο controller της επιγραφής διαβάζει το πρόργαμμα και σε ελάχιστο χρόνο, απεικονίζει το νέο μήνυμα.

2) από υπολογιστή πάλι μέσω του ίδιου προγράμματος (PowerLed ver. 2.87.5) αφού έχουμε συνθέσει το κείμενο που θέλουμε
    με σύνδεση WiFi στέλνουμε τα δεδομένα του μηνύματος μας στην επιγραφή.
    Η επιγραφή συνήθως έχει WiFi ταυτότητα (ssid:TF-WIFI_248xxx) και κωδικό πρόσβασης 88888888.
    
3) μέ ειδική εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο (από το google aps store το πρόγραμμα PowerLed ver.2.3.5)
    συνδεόμαστε  με τον ίδιο τρόπο (παράγραφος 2) και στέλνουμε το πρόγραμμα με το νέο κείμενο.

Ο controller της εκάστοτε επιγραφής στέλνει στο πρόγραμμα PowerLed αντίστοιχα σε υπολογιστή ή κινητό μέσω WiFi, δεδομένα
όπως: μοντέλο επιγραφής, led matrix ( π.χ. 32 χ 96 ), polarity mode, polarity data, color mode.
Μπορούμε να έχουμε πλήρη ταυτότητα του μεγέθους μηνύματος και άλλων παραμέτρων όπως ταχύτητα απεικόνισης, ημερομηνία,
ώρα και θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Ο χρόνος δημιουργίας και αποστολής μέσω WiFi είναι ελάχιστος.



Αδιάβροχη Κυλιόμενη Επιγραφή LED WiFi Λευκή Μονής Όψης 100x20cm

Κωδικός: 90108

Τεχνικό Εγχειρίδιο Προϊοντος 

LED LIGHTING AND ACCESSORIES HELLAS

Το πρόγραμμα

απεικόνιση ημερομηνίας



Αδιάβροχη Κυλιόμενη Επιγραφή LED WiFi Λευκή Μονής Όψης 100x20cm

Κωδικός: 90108

Τεχνικό Εγχειρίδιο Προϊοντος 

LED LIGHTING AND ACCESSORIES HELLAS

Απεικόνιση θερμοκρασίας

προγραμματισμός ώρας ανάμματος και σβησίματος της επιγραφής   



Αδιάβροχη Κυλιόμενη Επιγραφή LED WiFi Κόκκινη Μονής Όψης 100x20cm

Κωδικός: 90108

Τεχνικό Εγχειρίδιο Προϊοντος 

LED LIGHTING AND ACCESSORIES HELLAS

Αν δεν είναι εφικτό να βρείτε το πρόγραμμα (PowerLed ver.2.3.5) για το κινητό σας, απλά κάνετε σάρωση
το ανωτέρω QR code με το κινητό σας και θα σας πάει στη ιστοσελίδα του κατασκευαστή
για να κατεβάσετε από εκεί την εφαρμογή.
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