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LED WALL CREATIVE
mobilní digitální stěny
mobile digital walls

až / up to

25

m2

led wall creative

led wall creative

Jedná se mobilní digitální panely tvaru čtverce využívající
LED technologii, která umožňuje přehrávat libovolná digitální
data - video, animace, TV přenosy. Jednotlivé komponenty
lze složit například do tvarů zobrazených na následující
straně.

The LED WALL creative concerns mobile digital panels in the
shape of a square using LED technology enabling the display
of any digital data - video, animation, TV broadcasting. The
individual components may be assembled, for instance, to the
designs illustrated on the next page.

Z naší kreativní stěny můžeme vytvořit velkoplošnou obrazovku,
průjezdovou či průchozí bránu, background hudební produkce
a spoustu dalších kreativních řešení. Nosná konstrukce umožňuje
vyzvednout vrchní hrazdu až do výšky 10 metrů při rozpětí až
13m.

This creative wall enables us to create a large-scale screen, through
gate for vehicles or pedestrians, background to a music event and
many other creative solutions. The bearing structure allows the top
bar to be lifted up to 10 metres with span lenght up to 13m.

Reklama v pohybu
Lidské oko ve střehu

Advertisement in Motion
Potion for Eye Emotion
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Varianty samostatně stojícíh stěn
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Dejte vaší akci něco hightech

Give your event something high-tech

Led wall creative vnese do vaší akce moderní atmosféru, umožní vám efektivně
propojit vizuální efekty s prezentací partnerů akce nebo flexibilně sdělovat
návštěvníkům nové informace.

An LED wall creative brings a modern atmosphere to your event, enables you to
efficiently link visual effects with the presentation of the event’s sponsors or flexibly
communicate new information to the visitors.

Možnosti využití:

Possible uses:

Kultura:

Culture:

Koncerty, hudební či filmové festivaly.
Jakékoliv eventy v multifunkčních arénách či areálech výstavišť.
Show rádií, TV či velkých společností.

Concerts, music or film festivals.
Any events in multi-purpose arenas or exhibition grounds.
Live shows of radios, TVs and large companies.

Sport:

Sport:

Dojezdy jakýchkoliv závodů – klasické lyžování, cyklistika, běh, dostihy,
kanoistika.
Plochy uprostřed oválových sportů jako plochá dráha, dostihy, atletika, dráhová
cyklistika.
Cílové brány či obrazovky v prostoru cílů závodů sjezdového lyžování či
snowboardingu.

Landing runs of any race – classic skiing, cycling, running, horse racing, canoeing.
Areas in the centre of oval sports, such as a speedway, horse racing, athletics, track
cycling.
Landing runs of downhill skiing or snowboarding.
Do you have any other ideas for possible uses? Ask us.... we will analyze and design it!

Napadá vás jiné využití? Zeptejte se…posoudíme a vymyslíme to!

SPOLEČNOST REMOEX SI ZAKLÁDÁ NA TOM,
ABY SVÝM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZELA POUZE TO NEJLEPŠÍ
TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ. PROTO NABÍZÍME I LED WALL
CREATIVE OD SPOLEČNOSTI BARCO, LEADERA NA
EVROPSKÉM TRHU.

REMOEX IS PROUD TO OFFER ITS CUSTOMERS ONLY
THE BEST TECHNOLOGICAL SOLUTIONS. THEREFORE,
WE OFFER ALSO LED WALL BY BARCO, THE EUROPEAN
MARKET LEADER.

ENERGETICKÁ nenáročnost

ENERGY efficiency

Námi nabízené perimetery a LED wall jsou synonymem nejvyšší
technické úrovně.
To se projevuje i v energetické nenáročnosti LED systému, která je až
o 1/2 nižší než průměr.
Příkon 10 metrů PERIMETERŮ je pouhých 2700 W při maximálním výkonu
(běžná varná konvice má 2200 W).

The perimeters and LED wall offered by us are a synonym for state-of-theart technology.
This fact is also reflected by the energy efficiency of the LED system, which
is more than 50% lower than the average.
The power requirements of 10 meters of PERIMETERS are only 2,700 W for
maximum performance (a common electric kettle requires 2,200 W).

ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

ALTERNATIVE ELECTRIC POWER SOURCE

V případě, že technické, geografické či jiné důvody neumožňují příkon
elektrické energie z běžné rozvodné sítě, lze celý systém napájet
mobilním benzínovým nebo dieselovým agregátem.

If technical, geographical or other reasons do not allow the system to be
fed from a regular power distribution network, the system may be hooked
up to a mobile petrol or diesel device.

TEchnické specifikace

SPECIFICATIONS

Rozteč pixelů:

20 mm

Pixel pitch:

20 mm

Kalibrovaný jas:

7,600 NIT

Calibrated Brightness:

7,600 NIT

LED konfigurace:

1 R, 1 G, 1 B

LED configuration:

1 R, 1 G, 1 B

Hustota pixelů:

2304 pixelů/panel - 2504/m2

Pixel density:

2304 pixels/panel - 2504/m2

Horizontální úhel pohledu:

120 ° (min 50 % jasu)

Hor. viewing angle:

120 ° (min 50 % brightness)

Vertikální úhel pohledu:

+45 ° (ze spodu)

Vert. viewing angle:

+45 ° (from below)

> -15 ° (ze shora)

> -15 ° (from above)

> (min 50 % jasu)

> (min 50 % brightness)

Kontrast:

4.000:1

Contrast ratio:

4,000:1

Spotřeba energie:

maximální: 400 W/m 2

Power consumption:

maximum: 400 W/m 2

průměrná: 120 W/m 2

minimum: 120 W/m 2

Požadovaný proudový vstup:

32 A/400 V pro 25 m 2

Required output:

32 A/400 V for 25 m 2

Váha panelu:

61 kg

Weight / Tile:

54 kg (119 lbs)

Obnovovací frekvence:

800 Hz

Refresh rate:

800 Hz

Zpracování:

16-bit/color

Processing:

16-bit/color

Barvy:

281 bilionů

Colors:

281 trillion

Voděvzdornost:

přední: IP 65

Ruggedness:

front: IP 65

zadní: IP 54

back: IP 54

Operační rozsah teploty:

-35 °C až 50 °C (-31 °F až 122 °F)

Temperature range operating:

-35 °C to 50 °C (-31 °F to 122 °F)

Skladování:

-35 to 50 °C (-31 °F to 122 °F)

Storage:

-35 to 50°C (-31 °F to 122 °F)

Provozní vlhkost:

10 % to 99 %

Humidity operating:

10 % to 99 %
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