
karta katalogowa
Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
Panele LCD
Panele LCD stosowane w pojazdach komunikacji zbiorowej 
stanowią ważny element systemu informacji pasażerskiej.

Prezentowane są na nich najbardziej istotne dla pasażera 
informacje, tj. numer linii, kierunek przejazdu, układ przystanków 
na trasie, aktualny czas. Na panelach LCD można wyświetlać 
informacje o wjeździe lub wyjeździe w strefę biletową, czas 
przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami, możliwości 
przesiadki na inne linie na najbliższym przystanku. W zależności 
od potrzeb użytkownika na monitorze LCD mogą być wyświetlane 
obrazy statyczne i dynamiczne, co sprawia, że urządzenia 
te można wykorzystywać jako nowoczesne nośniki treści 
reklamowych. Monitory LCD cechują się wysoką rozdzielczością 
oraz stabilnością obrazu, poprawnością odtwarzanych kształtów. 

Urządzenia umieszczone są w wandaloodpornych obudowach 
i zabezpieczone antyrefleksyjną osłoną z poliwęglanu.
Zróżnicowanie wymiarów monitorów LCD pozwala na ich 
swobodny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. 
Monitory LCD współpracują ze sterownikami KPP-2,
które również znajdują się w ofercie firmy SiMS.

Przygotowanie wyświetlanych widoków i ich scenariuszy
odbywa się w aplikacji LCD Manager, która umożliwia 
użytkownikowi wykorzystanie szerokiej palety barw
i kształtów prezentowanych obiektów.
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Dane techniczne:
Przekątna ekranu 19” – w układzie V 23” 38"
Jasność 250 cd/m2 250 cd/m2 700 cd/m2

Kąt widzenia 170° (poziom)/160° (pion) 170° (poziom)/160° (pion) 178° (poziom)/178° (pion)
Rozdzielczość 14400×900 1920×1080 1920×502
Zasilanie 16-36 V 16-36 V 18-36V
Pobór prądu — 2,5A max 4A max
Wymiary obudowy (S×W×G) 470,1 mm × 319,7 mm 592,5 mm × 346 mm × 56 mm 1017 mm × 327 mm × 56 mm
Wymiary matrycy 457,3 mm × 294,7 mm 511,9 mm × 289,6 mm 934,8 mm × 247,8 mm
Ciężar 61,95 kg 6,3 kg 12,1 kg


