Digitális kijelzők fotovoltaikus rendszerekhez

A láthatóvá tett napenergia
Ön jövő-orientált technológiával megújuló energiába fekteti a pénzét. De hogyan szereznek
tudomást mások a környezetvédelem iránti elkötelezettségéről, ha esetleg a napelemes rendszer
nem látható a tetőn?
A Siebert digitális kijelzők láthatóvá teszik a napelemes rendszert és annak teljesítményét - az
előcsarnokban, az előszobában vagy közintézmények külső részén-, így napelemes
rendszerének hatékonyságáról egy pillantással meggyőződhetnek.
A fotovoltaikus rendszerek teljesítményének megjelenítése azért ésszerű - történjék ez akár
középületen, akár kereskedelmi intézményeken -, mert a beruházás célja és annak ökológiai
előnyei így láthatóvá, átláthatóvá válnak. A szén-dioxid kibocsátás hiányára vonatkozó
információ pedig értékes ismeretterjesztő munka.

Ragyogó LED kijelzők
Minden sorozat ragyogó, fényes LED kijelzőkkel rendelkezik. Az aktív világító számjegyek,
eltérően a passzív LCD kijelzőktől, felkeltik a szemlélő figyelmét.
Különösen újszerű funkcióval rendelkezik az XC440/XC450, XC460/XC470 és az
XC445/XC455 sorozat, ahol a legújabb SMD technológiát alkalmazták a LED számjegyeknél.
A fehéren világító számjegy (adott esetben elérhető más világító szín is), és a rendkívül magas
fényerő egy új mércét állított fel a kijelzők világában.

Innovatív technológia
Az egyszerűen működtetett szoftver lehetővé teszi az egyszerű és gyors paraméter beállítást a
kijelzőn.
Az XC440/XC450, XC460/XC470, XC480, XC445/XC455 sorozat Bluetooth kapcsolaton
keresztül is paraméterezhető.

Minden fotovoltaikus rendszerhez
A Siebert digitális kijelzők alkalmasak minden fotovoltaikus rendszerhez, illetve utólag
csatlakoztathatóak már meglévő rendszerekhez.
Mint alapfelszereltség, a következő kapcsolatok állnak rendelkezésre:
- Elektromos mérőóra impulzusai (S0 illesztőegység)
- A frekvenciaváltó vagy az adatgyűjtő soros illesztőegysége (RS232 vagy RS485)
- Ethernet illesztőegység (RJ45)
- WLAN

XC410 sorozat
Digitális kijelzők üvegből és rozsdamentes acélból
Ultra-vékony kialakítású kijelzők
Az XC410 sorozat digitális kijelzői jól reprezentálják
a letisztult formanyelvet.
Az üveg és a rozsdamentes acél hangsúlyozzák a
magas tervezési színvonalat. A keret nélküli és ultravékony kialakítás miatt úgy tűnik, mintha a kijelző a
fal előtt lebegne, a fehér világító LED-ek pedig
különleges eleganciával ruházzák fel azt.

Választható grafikai tervek
Az XC410 sorozat bemutatott grafikai tervei típustervek. Lehetőség van azonban arra, hogy a
befektető logóját, a tervezőt, a szponzorokat, vagy az épület fotóját is beépítsük a grafikába.
Egyedileg megtervezett grafikára is lehetőség nyílik. Ebben saját design stúdiónk az Ön
kompetens partnere.

Műszaki adatok
Cikkszám
LED kijelző karakter magasság
LED színe
Felső LED kijelző
Középső LED kijelző
Alsó LED kijelző
Méretek (szélesség x magasság x mélység)
Anyaga
Tápegység
Védettség
Súly

XC410-SAW-N-01
25 mm
fehér
4 számjegy
6 számjegy
6 számjegy
420 x 297 x 33 mm
rozsdamentes acél, acéllemez ház lakkozva
100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
IP40
kb. 4 kg

Opciók
Ethernet illesztőegység
WLAN
1 embléma grafikai tervezése
2 vagy 3 embléma grafikai tervezése
Egyedi grafikai tervezés

XC410-xxx-x-05
XC410-xxx-x-07
❑
❑
❑

❑ Térítés ellenében áll rendelkezésre

XC420 sorozat
Kompakt digitális kijelzők innovatív technológiával
Kompakt méretek
Az XC420 sorozat különlegessége a kompakt kialakítás: a
ház, amely kisebb, mint az A3-as formátum, bárhol
megtalálja a helyét.

Innovatív technológia
A kijelző vezérlése az frekvenciaváltónak (inverter), az
adatgyűjtőnek, illetve az elektromos mérőórának a
digitális illesztőegységén keresztül történik. A kompakt
méretek ellenére a tápegység a kijelzőbe van építve.

Alkalmazás kültéri használatra
Azok az eszközök, amelyek kültéri használatra készültek, csavarokkal megerősített házzal
rendelkeznek, és bizonyos fokú védelmet biztosítanak vandalizmus ellen is.

Választható grafikai tervek
Az XC420 sorozat bemutatott grafikai tervei típustervek. Lehetőség van azonban arra, hogy a
befektető logóját, a tervezőt, a szponzorokat, vagy az épület fotóját is beépítsük a grafikába.
Egyedileg megtervezett grafika is lehetséges. Ebben saját design stúdiónk az Ön kompetens partnere.

Műszaki adatok
Cikkszám
LED kijelző karakter magasság
LED színe
Felső LED kijelző
Középső LED kijelző
Alsó LED kijelző
Méretek (szélesség x magasság x mélység)
Anyag
Tápegység
Védettség
Súly
Opciók
Ethernet illesztőegység
WLAN
fehér LED szín
Berendezési csomag kültéri használatra
1 embléma grafikai tervezése
2 vagy 3 embléma grafikai tervezése
Egyedi grafikai tervezés

XC420-SAR-N-01
25 mm
piros
4 számjegy
6 számjegy
6 számjegy
400 x 280 x 62 mm
alumínium, elülső akrilüveg
100…240 V AC, 50…60 Hz
IP40 (IP54)
kb. 3 kg

XC420-xxx-x-05
XC420-xxx-x-07
XC420-xxW-x-xx
XC420-xxx-A-xx
❑
❑
❑

A zárójelben ( ) levő értékek kültéri alkalmazás esetén érvényesek.
❑Térítés ellenében állnak rendelkezésre.

XC440/XC450 sorozat
Jellegzetes digitális kijelzők egy világos formanyelvvel

A design, mint üzenet
Különleges kivitelükkel a Siebert XC440/XC450 sorozat digitális kijelzői felkeltik a
nyilvánosság érdeklődését a befektető elkötelezettsége iránt. A vékony alumínium házzal olyan
objektumot alkotnak, amelyek harmonikusan alkalmazkodnak az adott környezethez.

Alkalmazás kültéri használatra
Azok az eszközök, amelyek kültéri használatra készültek, csavarokkal megerősített házzal
rendelkeznek, és bizonyos fokú védelmet biztosítanak – akár vandalizmus ellen is.

Szuperfényes LED kijelző
A modern SMD technológia alkalmazása a LED kijelzőn egy egészen újszerű funkció. A fehér
világító számjegy, az elegáns betűtípus, és a rendkívül nagy fényerő új mércét állított fel a
kijelzők világában. A szuperfényes számjegyek nagyon jól olvashatók napfényben is.
Az XC440 sorozat 25 mm magas LED számjegyeket használ. Az olvasási távolság akár 10
méter is lehet. Az XC450 sorozat 55 mm magas számjegyeket használ, melyek akár 20 méter
távolságból is olvashatók, de kisebb távolságnál, kültéri alkalmazás esetén még fokozottabban
keltik fel a figyelmet.

Linea, Galeria, Quadro
Az XC440/XC450 sorozat kijelzői 3 különböző kivitelben készülnek. A Linea a klasszikus
fekvő formátumával, a Galeria annak dinamikus függőleges alakjával, vagy a Quadro négyzet
alakú kivitelben az egyedi tervezés széles körű lehetőségeit biztosítják.

Linea
A kivitelre hangsúlyt fektető digitális kijelzők klasszikus fekvő alakzatban.

Galeria
Exkluzív digitális kijelzők dinamikus függőleges formátumban.

Quadro
Digitális kijelzők, melyek új mércét állítanak fel a kivitelezésben.

Műszaki adatok
Sorozat

XC440

XC450

Cikkszám

Linea XC440-LCW-N-01

XC450 LCW-N-01

Cikkszám

Galeria XC440-GCW-N-01

XC450-GCW-N-01

Cikkszám

Quadro XC440-QFW-N-01

XC450 QFW-N-01

LED kijelző karakter magasság

25 mm

55 mm

LED színe

fehér

fehér

LED kijelző

3 x 6 számjegy

3 x 6 számjegy

Méretek (szélesség x magasság x mélység) Linea

800 x 450 x 62 mm

1000 x 560 x 62 mm

Méretek (szélesség x magasság x mélység)Galeria

450 x 800 x 62 mm

560 x 1000 x 62 mm

Méretek (szélesség x magasság x mélység)Quadro

800 x 800 x 62 mm

1000 x 1000 x 62 mm

Anyag

alumínium, elülső akrilüveg

alumínium, elülső akrilüveg

Tápegység

100…240 V AC, 50…60 Hz

100...240 V AC, 50…60 Hz

Védelmi típus

IP40 (IP54)

IP40 (IP54)

Súly - Linea / Galeria

kb. 7 kg

kb. 11 kg

Súly - Quadro

kb. 11 kg

kb. 16 kg

Ethernet illesztőegység

XC440-xxx-x-05

XC450-xxx-x-05

WLAN

XC440-xxx-xx-07

Xc450-xxx-xx-07

Piros LED szín

XC440-xxR-x-xx

XC450-xxR-x-xx

Berendezési csomag kültéri használatra

XC440-xxx-A-xx

XC450-xxx-A-xx

Opciók

1 embléma grafikai tervezése

❑

❑

2 vagy 3 embléma grafikai tervezése

❑

❑

Egyedi grafikai tervezés

❑

❑

A zárójelben ( ) levő értékek kültéri alkalmazás esetén érvényesek.
❑Térítés ellenében állnak rendelkezésre.

XC460/XC470 sorozat
Masszív digitális kijelzők közterületre
Robosztus házak
Az XC460/XC470 sorozat digitális kijelzői
különösen jól alkalmazhatók közterületeken,
illetve mostoha környezeti viszonyok esetén.
A robosztus acéllemez ház átfogó védelmet
nyújt a kijelzőnek a külső hatásokkal szemben.

Szuperfényes LED kijelző
A modern SMD technológia alkalmazása a
LED kijelzőn egy egészen újszerű funkció.
A fehér világító számjegy, az elegáns betűtípus
és a rendkívül nagy fényerő új mércét állított
fel. A szuperfényes számjegyek nagyon jól
olvashatók a napfényben is.
Az XC460 sorozat 25 mm magas LED számjegyeket használ. Az olvasási távolság akár 10
méter is lehet. Az XC470 sorozat 55 mm magas számjegyeket használ, melyek akár 20 méter
távolságból is olvashatók, de kisebb távolságnál, kültéri alkalmazás esetén még fokozottabban
keltik fel a figyelmet.

Választható grafikai tervek
Az XC460/470 sorozat bemutatott grafikai tervei típustervek. Lehetőség van azonban arra,
hogy a befektető logóját, a tervezőt, a szponzorokat, vagy az épület fotóját is beépítsük a
grafikába.
Egyedileg megtervezett grafika is lehetséges. Ebben saját design stúdiónk az Ön kompetens
partnere.

Műszaki adatok
Sorozat

XC460

XC470

Cikkszám

XC460-SBW-N-01

XC470 SBW-N-01

LED kijelző karakter magasság

25 mm

55 mm

LED színe

fehér

fehér

LED kijelző

3 x 6 számjegy

3 x 6 számjegy

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

800 x 500 x 70 mm

1000 x 800 x 70 mm

Anyag

acéllemez, lakkozott

acéllemez, lakkozott

Tápegység

100…240 V AC, 50…60 Hz

100…240 V AC, 50…60 Hz

Védelmi típus

IP54 (IP65)

IP54 (IP65)

Súly

kb. 18 kg

kb. 32 kg

Ethernet illesztőegység

XC460-xxx-x-05

XC470-xxx-x-05

WLAN

XC460-xxx-x-07

XC470xxx-x-07

Piros LED szín

XC460-xxR-x-xx

XC470-xxR-x-xx

Berendezési csomag kültéri használatra

XC460-xxx-A-xx

XC470-xxx-A-xx

Opciók

1 embléma grafikai tervezése

❑

❑

2 vagy 3 embléma grafikai tervezése

❑

❑

Egyedi grafikai tervezés

❑

❑

XC480 sorozat
Design nagy kivitelben
Szuperfényes LED kijelző
A szuperfényes számjegyek nagyon jól olvashatók
a napfényben is. Az eszközök távolabbról is
felkeltik a járókelők figyelmét. Az XC480 sorozat
ötvözi a megszokott méretet az egyedi
megjelenéssel. A 100 mm magas számjegyek jól
olvashatók akár 40 m távolságról is.

Automata fényerőszabályzás:
Az automata fényerőszabályzó igazodik a
környezet fényerejéhez, mely segítségével a teljes
kijelző minden időben jól olvasható.

Alkalmazás kültéri használatra
Azok az eszközök, amelyek kültéri
használatra
készültek,
csavarokkal
megerősített házzal rendelkeznek, és
bizonyos fokú védelmet biztosítanak –
akár vandalizmus ellen is.

Választható grafikai tervek
Az XC480 sorozat bemutatott grafikai
tervei típustervek.
Lehetőség van
azonban arra, hogy a befektető logóját, a
tervezőt, a szponzorokat, vagy az épület
fotóját is beépítsük a grafikába.
Egyedileg megtervezett grafika is
lehetséges. Ebben saját design stúdiónk
az Ön kompetens partnere.

Műszaki adatok
Cikkszám

XC480-SAW-N-01

LED kijelző karakter magasság

100 mm

LED színe

fehér

LED kijelző

3 x 6 számjegy

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

1000 x 1000 x 62 mm

Anyag

alumínium, elülső akrilüveg

Tápegység

100…240 V AC, 50…60 Hz

Védettség

IP40 (IP54)

Súly

kb. 18 kg

Opciók
Ethernet illesztőegység

XC480-xxx-x-05

WLAN

XC480-xxx-x-07

Piros LED szín

XC480-xxR-x-xx

Berendezési csomag kültéri használatra

XC480-xxx-A-xx

1 embléma grafikai tervezése

❑

2 vagy 3 embléma grafikai tervezése

❑

Egyedi grafikai tervezés

❑

XC490 sorozat
Digitális kijelzők egységes szöveggel
Egységes szöveges hirdetés
Az XC490 sorozat lehetővé teszi a hozam adatok megjelenítése mellett az egyedi információk
és adatok szemléltetését is, mellyel a hirdető tábla felhívja magára a figyelmet.

Robosztus házak
Az XC490 sorozat digitális kijelzői különösen jól alkalmazhatók közterületeken, illetve
mostoha környezeti viszonyok esetén.
A robosztus acéllemez ház átfogó védelmet nyújt a kijelzőnek a külső hatásokkal szemben.

Választható grafikai tervek
A sorozat bemutatott grafikai tervei típustervek. Lehetőség van azonban arra, hogy a befektető
logóját, a tervezőt, a szponzorokat, vagy az épület fotóját is beépítsük a grafikába.
Egyedileg megtervezett grafika is lehetséges. Ebben saját design stúdiónk az Ön kompetens
partnere.

Műszaki adatok
Cikkszám

XC490-SCR-N-01

LED kijelző karakter magasság

55 mm

LED szöveges ablak

2x 20 Acala 7 betűtípus

LED szöveges ablak magassága

választható 50/100/120 mm

LED színe

fehér

LED kijelző

3 x 6 számjegy

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

1100 x 800 x 70 mm

Anyag

acéllemez, lakkozott

Tápegység

100…240 V AC, 50…60 Hz

Védettség

IP54 (IP65)

Súly

kb. 36 kg

Opciók
Ethernet illesztőegység

XC490-xxx-x-05

WLAN

XC490-xxx-x-07

Piros LED szín

XC490-xxR-x-xx

Berendezési csomag kültéri használatra

XC490-xxx-A-xx

1 embléma grafikai tervezése

❑

2 vagy 3 embléma grafikai tervezése

❑

Egyedi grafikai tervezés

❑

XC445/XC455 sorozat
Digitális kijelzők háttér világítású grafikával
Háttér világítású grafika
Az XC445/XC455 sorozat eszközei az exkluzív
megjelenésükkel, a modern SMD technológiával
kialakított világosan világító LED számjegyekkel és
a hatásos háttér világítású grafikával felkeltik a
közönség figyelmét.
A homogén háttérvilágítás kiemeli a hirdetőtáblán a
sötét, homályos részeket is.

Olvasási távolság
Az XC445 sorozat 25 mm magas LED számjegyekkel rendelkezik, ami 10 m távolságról is
kiválóan olvasható. Az XC455 sorozat 55 mm magas számjegyei akár 20 m távolságból is
kitűnően láthatók, azonban célja, hogy kisebb látótávolságból és a szabadtéri használat esetén
minél figyelemfelkeltőbb legyen.

Egyedi sorozat
A saját design stúdiónk közvetlen kapcsolatban áll a vevőkel és kérés esetén létrehozza a
megfelelő, egyedi grafikát. A nagy felület nagy mozgásteret kínál a kijelzők megfelelő
kialakításához. Lehetőség van arra is, hogy a befektető logóját, a tervezőt, a szponzorokat, vagy
akár egy épület fotóját beépítsük a grafikába.

Műszaki adatok
Sorozat

XC445

XC455

Cikkszám

XC445-SAW-N-01

XC455 SAW-N-01

LED kijelző karakter magasság

25 mm

55 mm

LED színe

fehér

fehér

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

650 x 450 x 88 mm

1150 x 800 x 88 mm

Anyag

alumínium, elülső akrilüveg

alumínium, elülső akrilüveg

Védelmi típus

IP40 (IP54)

IP40 (IP54)

Súly

kb. 10 kg

kb. 27 kg

Egyedi grafikai tervezés

❑

❑

Opciók
Ethernet illesztőegység

XC445-xxx-x-05

XC455-xxx-x-05

WLAN

XC445-xxx-x-07

XC455-xxx-x-07

Piros LED szín

XC445-xxR-x-xx

XC455-xxR-x-xx

Berendezési csomag kültéri használatra

XC445-xxx-A-xx

XC455-xxx-A-xx

A digitális kijelző feliratozása
XC4XX
Grafikai tervezés (lásd az adott sorozatot)
Német betűk
Angol betűk
Spanyol betűk
Francia betűk
Olasz betűk
Holland betűk
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Jelenlegi teljesítmény wattban, összes energiatermelés kilówattórában, CO2 csökkenés kg-ban
Jelenlegi teljesítmény kilówattban, összesen energia megawattórában, CO2 csökkenés tonnában
Jelenlegi teljesítmény wattban, napi energiatermelés kilówattórában,összes energia kilówattórában
Jelenlegi teljesítmény kilówattban, napi energiatermelés kilówattórában, összesen energia megawattórában
Jelenlegi teljesítmény kilówattban, összes energiatermelés kilówattórában, CO2 csökkenés kg-ban

XC-Boards ®
Egyedileg tervezett megoldások
különleges igények kielégítésére
Személyre szabott kijelzőt szeretne? Az a célja,
hogy kijelzője alkalmazkodjon a helyi
körülményekhez? Az XC-Boards ® a tökéletes
megoldás: lehetővé teszi akár kompakt
rendszerek, akár a homlokzatba építhető
nagyméretű kijelzők elhelyezését, melyek 300
méteres olvashatósági távolságot is biztosítanak.
Az XC-Boards ® egyedi grafikáját örömmel
megtervezzük Önnek. Ebben saját design
stúdiónk áll rendelkezésére.
Az XC-Boards ® bizonyítottan hatékony
eszközök alkalmazására épül. Ezek az ügyféllel
való részletes konzultáció után, személyes
igényekre szabva kerülnek megtervezésre. A
digitális kijelző rendszerek tervezése és
kivitelezése
terén
szerzett
kiterjedt
tapasztalatunk biztosítja Önnek, hogy olyan
szakmai megoldásokat nyújtunk, amelyek nehéz
körülmények között is bizonyítottan megállják a
helyüket.
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XC-Boards ®

Alkalmazási területek

Jellemzők

* a paraméterezéshez

Létesítmények

❑
❑
❑
❑
❑

Előnyök

Arculatfejlesztés környezeti információk segítségével
Műszaki eljárások átlátható bemutatása

Megjelenés
Megjelenés
LED karaktermagassága
Karakterek megjelenése
Ház opciók
Védelem típusa
Felszerelés
Illesztőegység
Tápegység

Egyedi, egy- vagy kétoldalú betűtípus
25, 57, 100, 160, 250, 350 és 700 mm-es
Számok, vagy számok és betűk

Fotovoltaikus rendszerhez
Szélenergiához
❑ Hőenergiához
Hőenergiához
❑ által
Biogáz
telepenergiához
által termelt energiához
Biogáz telep
termelt
❑ Építési technológiához
Építési technológiához

Acéllemez, igény szerint rozsdamentes acél vagy alumínium

IP65/IP54/IP40 (a ház típusától függően)
Falra, függesztve, vagy különálló módon
Soros, Ethernet, WiFi, Bluetooth *
230 V AC, választható 115 V AC
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