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Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
Tablice przystankowe LCD
Tablice przystankowe stanowią integralną część 
rozbudowanego Systemu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej. Montowane są przy przystankach,
peronach, dworcach i węzłach przesiadkowych.

Tablice przystankowe wyświetlają informacje dotyczące rozkładów jazdy 
z danego przystanku, stanowiska czy peronu. Prezentowane są na nich 
informacje dotyczące przewidywanego lub rozkładowego czasu odjazdu/
przyjazdu pojazdu danej linii w określonym kierunku. Dodatkowo na tablicy 
wyświetlana jest nazwa przystanku, przy którym jest umieszczona tablica 
wraz z aktualnym czasem. Poza powyższymi informacjami tablice mogą 
wyświetlać również informacje specjalne przygotowywane przez Centrum 
Nadzoru Ruchu, dodatkowe ogłoszenia, czy też reklamy.

Tablice przystankowe LCD produkcji SiMS oparte są o wysokiej jakości 
matryce LCD. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia, zarówno w pionie jak 
i poziomie wynoszącemu 176°, prezentowane treści są bardzo czytelne. 
Tablice przystankowe LCD pozwalają na prezentowanie pełnoekranowych 
informacji graficznych.

Urządzenia pozwalają użytkownikowi na ekranie tablicy
zdefiniowanie kilku pól prezentujących różne informacje. 
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Specyfikacja tablicy przystankowej LCD*

Medium transmisyjnym do tablic może być sieć LAN, RS485, światłowód, modem GSM. Tablica wyposażona 
w dwa media transmisyjne pozwala w przypadku utraty łączności na automatyczne przełączanie się 
na zapasowe medium co zapewnia ciągłość pracy tablicy.

Parametry
Typ tablicy

Jednostronna

Przekątna ekranu 42”
Jasność [cd/m2] 1000 
Kąt widzenia 176° (poziom)/176° (pion)
Rozdzielczość 1920×1080
Wymiar pola odczytowego odjazdów [mm] 930×523

Wymiar obudowy (z daszkiem) [mm] 1050×700×100

Waga (zbliżona) [kg] 25
Kolor obudowy RAL 9007
Przewód sieciowy 2×LAN kat 5 lub 5+
Przewód zasilający YKY 3×2,5
Zasilanie [V] 230
Moc max [W] 150

Moc typowa [W] 100 
(w zależności od zewnętrznych warunków oświetleniowych)

Zabezpieczenie 5A
Klasa szczelności IP 54

Temperatura pracy [oC] od -20 do +50

Wilgotność pracy [%] od 10 do 90

Maksym. długość przewodu sieciowego LAN kat 5 – 300 m, RS 485 kat 5 – 500 m

* istnieje możliwość przygotowania tablic w innej konfiguracji i rozmiarach


