Inne tablice informacyjne
Produkujemy tablice do różnych zastosowań
np.:
Licznik czasu pracy
Tablica rejestruje i
wyświetla czas jaki
pracowały określone
maszyny i urządzenia

Oferta firmy :
- Elektroniczne tablice
informacyjno-reklamowe
- kursów walut
- notowań akcji
- oprocentowania - cenniki

Rok założenia 1989

- Zegary elektroniczne

Sterowanie z pilota
Wszystkie tablice wewnętrzne poza
sterowaniem z komputera
przystosowane są do sterowania z
pilota podczerwonego o zasięgu do
5m. Tablice posiadają pamięć
ustawień włączaną opcjonalnie.

- Zabezpieczenia komputerów PC
przed skutkami awarii zasilaczy
i przepięciami
- Wyświetlacze numerów kasowych
- Sterowniki mikroprocesorowe

Montaż tablic
Tablice mają wszystkie
wyprowadzenia ukryte w
zagłębieniu w rogu z tyłu tak
aby z zewnątrz nie było
widać przewodów. Posiadają
wieszaki o regulowanym
rozstawie umożliwiające
zawieszenie na ścianie, między tablicą a ścianą jest odstęp
umożliwiający ukrycie przewodów

Akcesoria montażowe
Posiadamy wszystkie potrzebne
akcesoria do instalacji tablic :
przedłużacze przewodów, trójniki,
zawiesia itp..

Okablowanie
Możemy wykonać gotowe na wymiar kompletne
okablowanie systemu.

- Elementy automatyki
przemysłowej

Tablice
kursów walut
oprocentowania
notowań
cen

- Oprogramowanie
- kantor wymiany walut
- rejestr transakcji GIIF

- Opracowanie i produkcja innych
nietypowych urządzeń
elektronicznych

Przedsiębiorstwo Zastosowań
Techniki PeZeT Krzysztof Hajduczek
45-215 Opole ul.Luboszycka 18
tel./fax (+48) 77 4744264
kom. 501350930
info@pezet.com.pl
www.pezet.com.pl; www.pezet.eu

Produkujemy szeroki asortyment tablic
wyświetlających dowolne wartości liczbowe
stosowane w biznesie, reklamie i przemyśle.
Podstawowe rodzaje tablic :
?
tablice kursów walut dla kantorów i banków (kupno -

sprzedaż po 5 cyfr na kurs
?
tablice kursów walut dla banków (4 kolumny po 5

Podstawowy typoszereg
tablic kursów walut
Standardowe tablice wykonywane są z
wyświetlaczy LED o wysokościach cyfr :
25 mm
20mm

cyfr dewizy i pieniądze kupno i sprzedaż)
?
tablice kursów kupna walut dla hoteli i innych

14mm

punktów w których można płacić w kilku walutach
?
tablice oprocentowania
?
tablice notowań giełdowych
?
tablice cenowe
?
tablice wyświetlające wyniki produkcji, czas pracy,
wydajność itp.
?
tablice wyświetlające wielkości fizyczne z różnych
czujników (temperatury, ciśnienia, skład, itp.)
?
tablice wyświetlające wielkości elektryczne (pobory
mocy, zużycie energii, prąd, napięcie).

Charakteryzują się wysoką intensywnością
świecenia na wprost i węższym kątem świecenia
niż wewnętrzne. Obudowy są przystosowane do
pracy w warunkach atmosferycznych.

Do tablic dostarczane jest
bezpłatnie oprogramowanie
umożliwiające zarządzanie
pojedyńczą tablicą oraz
całymi systemami tablic.

Cyfra 57mm Cyfra 25mm Cyfra 20mm Cyfra 14mm

Oprogramowanie sterujące do PC

Wyświetlanie skupu i
sprzedaży pieniędzy i
dewiz - przeznaczone
głównie dla banków.
Możliwość wyświetlania
symbolu waluty i pracy
w sieci.

Tablice zewnętrzne

Sterowanie tablicami :
W zależności od potrzeb tablice mogą być sterowane za
pomocą :
?
Pilota IR o zasięgu do 5m
?
Pilota radiowego o zasięgu do 100m
?
Komputera PC za pośrednictwem portu USB lub
Rs232
?
Z internetu za pośrednictwem interfejsu Ethernet
?
Bezprzewodowo za pomocą Bluetooth do 100m
?
Za pomocą SMS
?
Ze sterowników przemysłowych za pośrednictwem
interfejsów RS485, CAN, ethernet
Przy sterowaniu za pomocą sieci ethernet, RS485, CAN
istnieje możliwość sterowania wieloma tablicami na raz.
Tablice posiadają funkcję pamięci wyświetlanych
wartości oraz mogą dodatkowo być wyposażone w
wyświetlanie godziny i daty.

Tablice czterokolumnowe

Ilość walut
8
12
16
20
24
4
8
12
16
20
4
8
12
16
20
2
4
6
8
10

Wymiary mm
370x400x40
370x510x40
370x640x40
370x760x40
370x890x40
440x315x40
440x490x40
440x665x40
440x840x40
440x1015x40
600x400x40
600x580x40
600x750x40
600x950x40
600x1120x40
1150x590x40
1150x790x40
1150x990x40
1150x1190x40
1150x1390x40

Wykonania specjalne

Możemy wykonać dowolne
tablice w oparciu o
produkowane moduły
elektroniki do tablic
standardowych

