Led Display
Solutions

Led productie displays om uw productiviteit te bevorderen
Als producent heeft u meerdere verpakkings- of productielijnen. U bereid een
weekplanning voor. Om binnen de weekplanning te blijven is het van groot
belang om orders uit te voeren binnen de geplande tijd.
In uw planning zijn de tijden om orders af te handelen opgenomen en de voor te
bereiden voor een volgende order. De voorbereiding bestaat uit het
schoonmaken en instellen van de machine of het ombouwen van de verpakkingsof productielijn. Het is daarom vooral belangrijk om binnen de geplande tijd te
blijven om de order uit te voeren. Dit is weer van belang om binnen de
weekplanning te blijven.
Door met grote cijfers boven de werkvloer te communiceren wat de status is van
de productie (doel, gerealiseerd aantal en ook een vergelijk in tijd: loopt de
productie achter of juist niet?) kan ieder op hetzelfde moment dezelfde
informatie lezen.
Om kosten in de hand te houden kan het
de wens zijn om de data niet vanuit de
bestaande systemen (management
systeem of PLC) te halen. Door juist het
invoeren met een losse console te doen en
met eigen sensoren is het een autonoom
systeem. Op deze wijze is het gemakkelijk
te implementeren.

Sinds 1980 specialist van slimme displays met
reclame, informatie of verwijzingen voor
apotheken, industrie, parkeren en terminals.

Op led displays toon je onder alle
weersomstandigheden actuele informatie. Want led
displays, worden van zeer grote afstand gelezen. Dat
komt door de specifieke eigenschappen van led.
Ook de overige voordelen van led verlichting zijn ook bij led displays van
toepassing. Standaard, maar ook maatwerk oplossingen zijn mogelijk.
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Functies
De displays worden samengesteld naar uw behoefte, of het nu gaat om
bijvoorbeeld een verpakkingslijn, sorteermachine of een werkstation.
De leesafstand, de hoeveelheid van direct te lezen informatie, de bedieningswijze
en de bevestiging zijn mede bepalend voor de juiste configuratie die u nodig
heeft.
… we zijn 500 broden kwijt. Dat gebeurde op de lijn waar we nog
niet een productie display van jullie hebben. Dit mag niet meer
gebeuren en bestel nu een productie display voor de tweede lijn …

Enkele mogelijkheden tot weergave van actuele gegevens
over uw productie:
- De planning (target) kan worden ingevoerd via een
console;
- Aantal is bereikt? Geluid signaal met behulp van een
hoorn;
- Product teller door getallen direct naar het display te
sturen (RS232/422 of Ethernet/IP) met uw
applicatie;
- Weergave van takt tijd is mogelijk met start, pauze
en reset functie;
- Met potentiaal vrije contacten is het mogelijk om
pulsen te tellen (actuele waarde) en de counter te
resetten;
- Een snelheidsmeter waarbij afgelezen kan worden of de huidige werkritme
voldoende is om te bepalen of het team op snelheid is.
Staat uw wens er nog niet bij? Graag gaan we
in gesprek met u!
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Aluminium IP54 behuizing
De kast van de display
wordt gemaakt van
dubbelwandig aluminium
profiel, behandeld met een
zwarte coating. De kast is
daardoor sterk, slagvast en
licht van gewicht.
Om spiegeling en reflecties
tegen te gaan is de zichtzijde is voorzien van een gematteerde kunststof
(slagvast polycarbonaat) voorplaat . Geschikt voor vochtige ruimten en ook
buiten (IP54). Hangmontage is mogelijk door de aangebrachte T-sleufmoeren
maar ook wandmontage is mogelijk.
Optioneel kan ook met vinylfolie teksten op de voorplaat aangebracht worden.
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Plaataluminium IP54 behuizing
Een lange levensduur door het gebruik van duurzame materialen. Afbreuk door
natuurlijke invloeden zoals temperatuur, water en UV zijn bepalend geweest voor
de keuze van materialen en constructie.
Een hoge IP classificatie (IP54) en actieve koeling.
Een slagvaste behuizing van plaat aluminium en gekleurd met een sterke
coating. De kast is daardoor sterk, slagvast en licht van gewicht.
De afdichting van het zichtvenster is met een gematteerde (polycarbonaat)
voorplaat om spiegeling en reflecties tegen te gaan.
Wand-, hang- en mastmontage is mogelijk.
•
•
•
•
•

Slagvast (IK10)
Kleur lichtgrijs
Volledig te openen voor service doeleinden
Beschermingsklasse voorzijde IP65, achterzijde IP54
Sleutelgaten afgesloten met zwarte kap.

Indien de omgeving van uw display strengere eisen stelt aan de behuizing dan is
dat ook mogelijk. Bijvoorbeeld volledig beschermingsklasse IP65 en anti-condens
verwarming of een roestvaste behuizing met veiligheidsglas.
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