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ZŠ Bystřice nad Olší

RPL electronic s.r.o.
739 22 Soběšovice 194, okr: Frýdek - Místek
Tel: +420 - 595 172 301 mobil: +420 - 731 158 222
E-mail: info@rpl.cz I-net: www.rpl.cz
Banská Bystrica (SK)
HC Trenčín (SK)
Teplice

Bratislava (SK)

Charakteristika velkoplošných světelných obrazovek:
Velkoplošné LED diodové světelné obrazovky
lze použít ve městech pro reklamní účely, vysílaní
reklamních spotů, informace o přesném čase, teplotě
vzduchu, koncentraci škodlivin v ovzduší, vysílání
informací regionálního charakteru - program divadel, kin,
sportovních akcí, kurzovní lístek, apod.
Další využití: parkoviště, hraniční přechody,
supermarkety, benzínové pumpy, banky, autobusová a
vlaková nádraží, sportoviště, obchody, zábavná centra,
speciální informační tabule, různá titulkovací zařízení,
apod.

Hokej F-M

FC Děvín (SK)

AWF Gdaňsk (PL)
Frýdek - Místek

Popis velkoplošných světelných
obrazovek:
Fotbal Belchatow (PL)

Celá obrazovka je ovládána
pomocí běžného počítače. Čitelnost
obrazovky je vysoká z velkých úhlů
(pozorovací úhel až 140° / 70°) a za
slunného dne (svítivost 5500 cd/m2).
Jednou z velkých předností je
modulový charakter celého zařízení,
proto je možné sestavit takřka
jakýkoliv rozměr dle požadavků
zákazníka.
Celobarevná obrazovka
nabízí nové možnosti ovládání:
zobrazení 16,7 miliónů barev, možnost
řízení jasu i kontrastu, video vstupy (Svideo, CVBS, PAL) přes alfa kanál
slučitelná s počítačovou grafikou,
ovládání uživatelsky příjemným
programem pod Windows.
Ovládací program umožňuje
kromě zadávání jednoduchých textů i
práci s grafikou, včetně tvorby
animací. Zařízení disponuje také
funkcí "schedule", tzn. že umožňuje
naplánování vysílání určitých
informací v přesně určené dny a dobu.
Další předností programu je
zobrazovat na velkoplošné světelné
obrazovce reálný obraz přímo z
přenosového vozu nebo kamer
snímající sportovní utkání, tzv.
REPLAY SYSTEM.

FC Blšany

Využití velkoplošných světelných
obrazovek pro sportovní účely:
FC
HC Blšany
Skalice (SK)

HC Karlovy Vary

Č. Budějovice

HC Kladno

Karlovy Vary

FC Dubnica nad Váhom (SK)

Ve l k o p l o š n é s v ě t e l n é
obrazovky velkých rozměrů, určené
pro víceúčelové haly, zimní a
fotbalové stadiony jsou elektronické
zobrazovací zařízení, které využívají
pro přenos textových, ale i grafických
informací LED diody. Jedná se o
inovovanou technologii přenosu
informací divákovi zcela nové
generace.
Během utkání je možné
informovat diváka o všech údajích,
které se týkají hry. Dobrá viditelnost,
která je doprovázena kontrastní,
animovanou grafikou a textem velice
snadnou upoutá pozornost. Součástí
obrazovky je i ukazatel skóre, který
informuje diváky o aktuálním skóre a
odehraném čase během celého utkání.
Pouhým stisknutím jednoho
tlačítka lze na obrazovce vyvolat
informace o sestavách týmů, autoru
b r a n k y, v y l o u č e n é m h r á č i ,
mezivýsledcích z jiných utkání, počtu
diváků atd.
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Světelné tabule pro reklamní a informační účely
LED diodová světelná
tabule jednobarevná
v kombinaci se statickou
reklamou
ng
Leasi ŠkoFIN

ng
Leasi ŠkoFIN

ng
Leasi ŠkoFIN

LED diodová
světelná tabule čtyřbarevná
(červená, žlutá, zelená, černá)
LED diodové světelné
noviny - jednořádkové

LED diodová světelná
tabule plnobarevná
zobrazuje reálný obraz

LED diodová
světelná tabule čtyřbarevná
vysoce svítivé LED diody
umožňují venkovní provoz

LED diodová světelná
tabule plnobarevná
zobrazuje reálný obraz
Dvě tabule do tvaru “V”
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Světelné tabule pro hokej
LED diodová hokejová
světelná tabule čtyřbarevná
ve spodní části hokejová časomíra

LED diodová kostka čtyřbarevná
klasické rozmístění časomíry
ve spodní části

DOMÁCÍ

D

DOMÁCÍ

HOSTÉ

HOSTÉ

H
Čtyřbarevná hokejová tabule

Celobarevná LED diodová kostka
v horní části čtyřbarevné světelné noviny
v ostatních částech hokejová časomíra
zkombinováno se statickou reklamou

D

H

Klasická hokejová celobarevná
LED diodová tabule

H

D
H

D

HOSTÉ

DOMÁCÍ

Světelné tabule pro halové sporty
Celobarevná LED diodová
tabule určená pro veškeré
halové sporty

DOMÁCÍ

HOSTÉ
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Světelné tabule pro fotbal

D

min

H

LED diodová fotbalová
světelná tabule plnobarevná
v horní části fotbalová časomíra
(skóre DOMÁCÍ, HOSTÉ, POLOČAS)
a REALNÝ ČAS řízený signálem DCF

D

min.

H

LED diodová fotbalová
světelná tabule jednobarevná
ve spodní části fotbalová časomíra
(skóre DOMÁCÍ, HOSTÉ, POLOČAS)
a REALNÝ ČAS řízený signálem DCF

D

min

H
LED diodová fotbalová
světelná tabule čtyřbarevná
ve spodní části fotbalová časomíra
(skóre DOMÁCÍ, HOSTÉ, POLOČAS)
Na levé a pravé straně místo pro
statickou reklamu
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Časomíry pro hokej
HOL 30-S-H-T-OT

HOL 30-S-H-T-C-OT

OT

OT

DOMÁCÍ

HOSTÉ

OT

DOMÁCÍ

OT

HOSTÉ

Zobrazované údaje na LED diodové hokejové časomíře :
skóre domácí, hosté, čas hry, třetina, 2x trest domácí a hosté
osobní trest domácí a hosté
na pravé časomíře navíc číslo vyloučeného hráče (zelené)

DIOLAM

Časomíra pro fotbal
FOL 50-S-C

Časomíra pro halové sporty

min

D

poločas

BOL 30-S-H-T-C

H

Zobrazované údaje na LED diodové
fotbalové časomíře :
skóre domácí, hosté, čas hry, poločas
na spodní časomíře navíc reálný čas řízený DCF
FOL 50-S-C-H

D

min

D

poločas

H

Zobrazované údaje na LED diodové časomíře :
skóre domácí, hosté, čas hry, období hry,
čísla hráčů, osobní chyby, tresty, timeout,

H

Přídavné časomíry pro halové sporty
BOL 30-S-H-T

D

KD 01

H

Zobrazované údaje na LED diodové přídavné časomíře:
skóre domácí, hosté, čas hry, období hry
tresty domácí a hosté a timeout

Košový displej :
Zobrazovaný údaj: čas hry, odpočet 24s
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Informační displeje
Jednořádkový displej

Dvouřádkový displej

Hodiny, teploměr
Zobrazení času

Zobrazení teploty

Zobrazení času a datumu

Zobrazení vnitřní a venkovní teploty

ČAS
ČAS/ /TEPLOTA
TEPLOTAVZDUCHU
VZDUCHU

ČAS / TEPLOTA VZDUCHU

DD
A TA U
TM
U M/ T
/ ET P
E LP O
LT
OAT AV O
VD
O YD Y

D AT U M / T E P L O TA V O D Y

Průmyslové zobrazovače

PRŮMĚR
DRÁTU
[mm]

ČÍSLO TAVBY

JAKOST

NASAZENO ODVÁLC.
SOCHORŮ SOCHORŮ
[ks]
[ks]

TOLERANCE
[mm]

VÁHA
SVITKU
[t]

DTP
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VDA 6.1

Zobrazení různých údajů ve výrobní hale

