
E-mail: sales@elvac.eu  www.elvac.eu  www.moxa.cz  www.industrial-pc.cz  www.icpcon.cz  www.eizoshop.cz  www.rtu.cz

K VAL I TN Í  ZOBR A ZEN Í  PRO  VŠECHNY  APL IK ACE

Zobrazovací panely

 Dispečerská pracoviště
 Průmyslové haly
 Sportovní areály
 Obchodní komplexy

 Administrativní budovy
 Letiště a nádraží
 Hotely a kongresová centra
 Vaše libovolná aplikace

Plazmové a LCD panely
Zobrazovací multipanely
Systém zpětné projekce
LED panely
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Plazmové a LCD panely
 Zobrazovací multipanely
Kvalitní zobrazení technologických dat a obrazu v nepřetržitých provozech je nezbytným 
předpokladem pro dosažení ergonomických pracovních podmínek a hlavně trvalé 
a přehledné informovanosti obsluhy o stavu procesů či dění ve sledovaných prostorech. 
Současné masivní nasazování automatizační a počítačové techniky musí být 
vhodně vyváženo na straně operátorského rozhraní. V naší standardní nabídce
naleznete celou škálu zobrazovacích jednotek, vhodných do aplikace
malého, středního i velkého rozsahu.

Využití:
  

 Dopravní informační systémy (přílety/odlety, příjezdy/odjezdy)
 Hotelové informační a navigační panely
 Informační a navigační systémy velkých budov a konferenčních center
 Grafické rozhraní SCADA systémů
 Operátorské rozhraní digitálních CCTV a zabezpečovacích systémů
 Manažerské a burzovní informační panely

Přednosti:
 

 Matice displejů až 4×4
 Úhlopříčky jednotlivých displejů 17−42"
 Celková úhlopříčka až 168"
 Maximální rozlišení pracovní plochy 6400×4800 pixelů
 Rozteč mezi jednotlivými obrazovými plochami 5−50 mm 

 (podle typu displeje)
 Variabilní systém uchycení
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Přednosti:
 Vysoké rozlišení
 Vysoký jas
 Věrné podání barev
 Automatické řízení jasu
 Podpora většiny standardních formátů signálů (VIDEO, SDI, DVI, RGBHV…)
 Sestavení videostěny libovolných rozměrů
 Zpracování signálů v reálném čase
 Až 9 přímých vstupů na obrazovku
 Modulární zásuvné vstupní karty
 Neomezený počet PIP na obrazovku
 Duální redundance celého systému
 Dlouhá životnost lamp, až 15 000 hodin
 Špičkový software
 Vzdálená správa pomocí protokolu TCP/IP

Vytvořeno pro aplikace s provozem 24/7  Plná servisní údržba s dostupností až 5 let
Snadný upgrade hardwaru a softwaru  Snadná rozšiřitelnost systému

Systém zpětné projekce
Moderní špičková technologie v oblasti zpracování obrazu ideální pro dispečinky s nepřetržitým provozem. 
Umožňuje sestavení videostěny libovolných rozměrů s možností zobrazení až 9 různých signálů na každý panel nebo 
vytvoření jednoho velkého. Systém IPCube™ umožňuje sestavovat videostěny z panelů o velikostech 50−120" 
v různých rozlišeních. Videostěny se můžou pochlubit minimálními přechody mezi jednotlivými panely < 0,3 mm. 
Unikátní a zcela volitelná redundance celého systému, která předurčuje systém k využití v nepřetržitých 
provozech, kde je kladen důraz na vysokou spolehlivost a efektivitu řešení. 
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Využití:
  

 Dispečerská pracoviště
 Letiště a nádraží
 Operátorské rozhraní digitálních CCTV 

 a zabezpečovacích systémů
 Konferenční místnosti



LED panely
Vynikající zobrazovače pro nepřeberné množství využití, to jsou ledkové displeje. 
Nabízíme různé varianty od jednořádkových a jednobarevných panelů po plnobarevné zobrazovače velkých rozměrů.
Výhodou LED panelů je nepřekonatelný jas a kontrast, který zaručí dobrou viditelnost i při venkovním použití,
kdy na panel dopadá denní světlo.

Využití:
  

 Informační tabule na letištích a nádražích
 Zobrazovače na sportovních stadionech
 Reklamní panely
 Dopravní světla a značení
 Označení nouzových východů
 Světla na železničních přejezdech
 Zobrazení dat v průmyslových halách

Přednosti:
 

 Dlouhá životnost
 Vysoký jas a kontrast
 Vynikající čitelnost na přímém slunci
 Nepřeberné množství využití
 Vnitřní i venkovní využití
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Ostrava
Hasičská 53, 700 30  Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 597 407 320–5
Fax: +420 597 407 302
E-mail: sales@elvac.eu

Praha 
Naskové 1100/3, 150 00  Praha 5

Tel.: +420 224 914 608
Fax: +420 224 923 896
E-mail: praha@elvac.eu

Trenčín
Piaristická 6667, 911 80  Trenčín

Slovenská republika
Tel/fax: +421 326 401 766

E-mail: obchod.sk@elvac.eu

ELVAC IPC s.r.o.

www.elvac.eu


