COMMUNICATION

Revoluční řešení LED pro malé formáty

WAYFINDING

MINI LED

MINI LED_na zeď

MINI LED_zavěšené

COMMUNICATION

Revoluční řešení LED pro malé formáty

WAYFINDING

MINI LED

MINI LED_kompozice
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COMMUNICATION

Řešení výměny informací pomocí magnetického rámečku

WAYFINDING

MINI LED

VÝMĚNA INFORMACÍ

OTEVŘÍT - VYMĚNIT - ZAVŘÍT

Krycí folie z čirého metakrylátu v kombinaci s
magnetickým proužkem po stranách umožňuje
snadné otevírání a zaručuje hermetické uzavření.

Nadzvednutí magnetického rámu systému
MINI LED umožňuje rychlou výměnu informační folie:
otevřít - vyměnit - zavřít
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CHARAKTERISTIKY a SCHÉMA systému

WAYFINDING

MINI LED

panel

upínací klip zavření panelu
pevná část
profil z leštěného hliníku

opálový difuzor

ochranná transparentní fólie
PETG tl.1 mm

vytištěný rámeček barva
šedá metalíza
magnetický rám
z plastoferritu

boční fixační úchyt

etiketa FLEX
rozměr 1x1 cm

TECHNICKÉ INFO

profil z leštěného hliníku

etiketa FLEX
rozměr 1x1 cm

Podsvětlený, ultra-tenký nosič informací napájený nízkým napětím 24 volt, světelný zdroj LED, s vysokým jasem, s možností velice jednoduché
výměny informační folie pomocí magnetického rámečku otevíraného pomocí inovovaného systému otevírání pomocí pásku z PVC.
Systém zaručuje vysoké úspory energie díky novému systému LED a patří do skupiny výrobků s všestranným použitím.
Nový design panelu snížil jeho tloušťku na pouhých 7 mm (celkem 14 mm), a umožňuje rychle změnit orientaci z horizontální na vertikální pro
větší flexibilitu používání. Panel je oboustranný.
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APLIKACE

WAYFINDING

MINI LED

Kompozice MINI LED A4
horizontálně

Kompozice
MINI LED A4 vertikálně

Kompozice MINI LED A4 horizontálně

TECHNICKÉ INFO

Kompozice MINI LED A4 vertikální
a A3 vertikální

DISPLAY UNIT_small square
kompozice MINI LED 30x30 cm
a 30x100 cm
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VÝMĚNA INFORMACE

WAYFINDING

MINI LED

Komfortní podsvícení
Polyesterová folie pro podsvícení tl. 210 mikronů (250 gr/m2), s tiskem na lesklou stranu, tist
s UV barvami. Takto upravená informační folie je vhodná na umístnění do prostorů s přímým
slunečním zářením.

TECHNICKÉ INFO

Jako alternativa lze použít tisk na papír s gramáží 80 gr/m2, nebo 60 gr/m2.

velice jednoduchá výměna informační folie pomocí magnetického rámečku
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ROZMĚRY

WAYFINDING

MINI LED
Chcete-li vypočítat velikost panelu sledujte informace v návodu
osová vzdálenost (267 mm)

rozměr panelu (informace + 44 mm)
rozměr rámu (informace + 25 mm)
rozměr informace (např. 21x29,7 cm)

ce
Informa ě
káln
A4 verti
14 cm

TECHNICKÉ INFO

tloustka 5 mm
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CHARAKTERISTIKY a SCHÉMA systému

COMMUNICATION

WAYFINDING

MINI LED

FIXAČNÍ SYSTÉM ALLFLEX
POVRCHY

lesklý chrom

Panely MINI LED můžou být fixovány do
různých typů zdí

matný chrom*

hliník*

matný nikl

úchyty

Napínáky s lankem

Úchyty pro lanka

lesklý chrom

TECHNICAL INFO

matný chrom*

Napínáky s tyčkou

Úchyty pro tyčky

hliník*

matný nikl
* pro nad standardní projekty

Podsvícené panely MINI LED lze nakonfigurovat podle potřeb interiéru.
S možností průchozích napínáků a úchytů je možné dosáhnout velkého
počtu variací.
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CHARAKTERISTIKY a SCHÉMA systému
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WAYFINDING

MINI LED

SYSTÉM FIXACE TRACK
POVRCHY

lesklý chrom

matný chrom*

hliník*

matný nikl

úchyty

Napínáky s lankem

Úchyty pro lanka
lesklý chrom

TECHNICKÉ INFO

matný chrom*

hliník*

Napínáky s tyčkou

Úchyty pro tyčky

matný nikl
* pro nad standardní projekty
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CHARAKTERISTIKY a SCHÉMA systému

COMMUNICATION

WAYFINDING

MINI LED

SAMONOSNÝ SYSTÉM MOBILFLEX
POVRCHY

lesklý chrom

matný chrom*

hliník*

matný nikl

Napínák s lankem

Úchyty pro lanka

úchyty

lesklý chrom

TECHNICKÉ INFO

matný chrom*

Napínák s tyčkou

Úchyty pro tyčky

hliník*

matný nikl
* pro nad standardní projekty
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TECHNICKÉ INFO

FORMÁTYi

COMMUNICATION

WAYFINDING

MINI LED
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COMMUNICATION

UMÍSTĚNÍ LED DIOD

WAYFINDING

MINI LED

TECHNICKÉ INFO

strana s LED diodami

Modul LED
umístěn na horizontální straně

Modul LED
umístěn na vertikální straně

Modul LED
umístěn na obou horizontálních stranách

Modul LED
umístěn na obou vertikálních stranách
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převrácení ORIENTACE PANELU

WAYFINDING

MINI LED

uvolněte systém z lanka a uvolněte úchyt

Vertikálně

TECHNICKÉ INFO

Namontujte úchyt

Horizontálně

namontujte systém na lanko
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POZICE úchytů

WAYFINDING

MINI LED

Pozice úchytů je správná pouze na hliníkovém profilu, ne na panelu

panel - izolovaný roh

panel - izolovaný roh

profil z leštěného hliníku

TECHNICKÉ INFO

profil z
leštěného hliníku
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VSTUP 230V

napájecí proud 24V

VSTUP 230V

izolovaný roh

A4 V
TECHNICKÉ INFO

napájecí proud 24V

napájecí proud 24V

vodivý roh

izolovaný roh

COMMUNICATION

POLARITA

WAYFINDING

MINI LED

A4 O

vodivý roh
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VÝKON a SPOTŘEBA

WAYFINDING

MINI LED
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA LED MODULŮ
jmenovité napájecí napětí

24 Vdc

Vstupní proud 24 Volt

0.27 A

Maximální spotřeba energie v...

...24 Vdc = 1.65 W

TA. Teplotní rozsah používání

-40...+40°C

TC. Maximální teplota

+85°C (at 26.4 Vdc)

Úhel osvětlené

120°

Životnost

50.000 HODIN

FORMÁT PANELŮ
A5

3500 LUX

A4

3600 LUX

A3

3600 LUX

30x30 cm

3600 LUX

30x100 cm

3600 LUX

50x70 cm

3700 LUX

50x50 cm

3700 LUX

FORMÁT PANELŮ

SPOTŘEBA Watt

A5

3,3 watt

A4

3,3 watt

A3

6,6 watt

30x30 cm
30x100 cm

TECHNICAL INFO

SVÍTIVOST AN POVRCHU (LUX)

5 watt
16,5 watt

50x70 cm

23 watt

50x50 cm

16,5 watt

Technologie použitá v MINI LED neobsahuje rtuť, olovo ani další těžké kovy
a vyhovuje normě ROHS.
Svítivost LED diod je 10 až 20 krát vyšší než u zářivek. Toto je způsobeno tím, že LED
diody potřebují méně energie než konvenční zdroje (v součastné době účinnost LED přesáhne 100 lm/W)
a mají vyšší optický výnos.

_16

COMMUNICATION

OPTICKÝ PRŮNIK SVĚTLA

WAYFINDING

MINI LED

světelný zdroj
LED

mřížka
gravírovaná laserem

TECJNICKÉ INFO

světelný zdroj
LED

ověřovací test optického průniku

Optický průnik světla prochází přes laserem gravírovanou mřížkou, která je na celém povrchu.
Zářezy mřížky zachytávají paprsek světla vytvořený LED světelným zdrojem a rovnoměrně ho distribuují po celé
ploše a zaručují rovnoměrný optický průnik.
Hloubka a tvar mřížky je navržen v závislosti na požadovaném rozptylu světla.
Povrch folie s informací je tak plno plošně osvětlen i když LED diody svítí lineárně ve velice blízkých bodech.
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