DISPLAYS LIMITED

Indicadores Multicor
Impelida pelo sucesso comercial e técnico dos indicadores de destino de leds introduzidos a
partir de 2002, a Hanover Displays está agora a alargar a sua gama adicionando leds
multicoloridos no número de viagem. A nova gama incorpora a mais recente tecnologia de leds
e pode ser facilmente programada para gerar caracteres de cor cheia de 16 bits. Os módulos
têm a capacidade de exibir caracteres ou fundos numa cor pré-determinada, embora tendo em
conta a melhor combinação de tons para optimizar o contraste e legibilidade.

Limites coloridos

Palete de 64 cores

A principal inovação aplicada a estes produtos assenta na solução adoptada para manter a
uniformidade da cor qualquer que seja o ângulo de visão. Em oposição a outros indicadores
coloridos no mercado onde as diferentes cores têm realce dependendo da posição de onde
são vistas. Conhecimento especializado da Hanover e a sua experiência na área do
transporte de passageiro permitiu-nos implementar um sistema que evita a predominância de
uma cor sobre outra.

CARACTERISTICAS
Iluminação em caixa feita de alumínio de alta
duração.
Barras horizontais que protegem a superfície dos
diodos superiores da luz do sol, melhorando o
contraste.
Ângulo de visão com cerca de 140º para optimizar
a legibilidade.
Alta resolução dos caracteres resultante do tipo,
quantidade e disposição dos diodos.
no
Compatibilidade
electro
magnética
equipamento de bordo.
Selecção cuidada dos componentes e alta
eficiência electrónica minimizam a manutenção.
Ajustamento automático do brilho do indicador em
função das condições de luz ambiente.
Software de desenvolvimento meticuloso que
asseguram a qualidade e alta perfomance desta
gama de produtos.
Resistente aos efeitos da luz ultravioleta.
O painel multicolorido pode ser colocado do lado esquerdo ou direito do indicador de destino.
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