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             Pojedynczy panel 
 

Panel telebimu jest to elektroniczna płyta z 

diodami LED umieszczonymi od strony frontowej. 

Na tylnej stronie panela znajduje się część 

zasilająca oraz wyprowadzenie przewodów.  

 

Chroniona prawem, opracowana technologia UV PRO SURFACE pozwoliła na 

uzyskanie powierzchni antyrefleksyjnej i osiągnięcie czarnego tła przy jednoczesnym  

wyeliminowaniu plastikowych daszków pomiędzy diodami. 

 

 

             Modułowa budowa telebimu 
 

 
Telebimy zbudowane są z paneli. Rozmiar poziomy 
oraz rozmiar pionowy telebimu jest wielokrotnością 
rozmiaru pojedynczego panela.  
 
Panele przykręcone są do aluminiowej ramy (stelaża).  
 
Dookoła telebimu, po obwodzie, umieszczony jest 
aluminiowy profil maskujący w kolorze czarnym. 
 

Okablowanie zasilające i sterujące do każdego panela 

prowadzone jest po ramie wewnętrznej. 

 

Unikatowa, ultracienka konstrukcja paneli LED, pozwala budować telebimy o niespotykanych 

dotychczas grubościach - tylko 5cm ÷ 9cm. Podnosi to znacznie walory estetyczne oraz umożliwia 

montaż w miejscach wymagających konstrukcji o minimalnej grubości. 

 

Poprzez zastosowanie w panelach LED wysokowytrzymałych kompozytów i powłok polimerowych 

uzyskano wysoką wytrzymałość przy ultracienkiej konstrukcji paneli. W połączeniu z aluminiowym 

stelażem całość urządzeń cechuje się niską wagą konstrukcyjną, co umożliwia montaż telebimu w 

miejscach o ograniczonej nośności. 

 

Telebimy mogą być wykonane jako telebimy płaskie lub półokrągłe (wklęsłe oraz wypukłe). Ultracienka 

konstrukcja paneli pozwala na uzyskanie jednorodnej, niepodzielonej powierzchni obrazu (bez pionowych 

szczelin w obrazie) również przy realizacjach z powierzchniami wypukłymi. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

             Dostęp techniczny od frontu 
 

 

Przemyślane rozwiązania mechaniczne umożliwiają przeprowadzenie 

montażu i obsługi technicznej urządzenia od frontu. Dzięki temu nie 

ma konieczności budowania dodatkowej konstrukcji z platformami z 

tyłu ekranu, co wydatnie wpływa na zmniejszenie kosztów inwestycji 

oraz znacznie zmniejsza wagę całości instalacji. Brak dodatkowej 

konstrukcji za ekranem ma szczególne znaczenie przy montażu 

naściennym, gdzie konstrukcja taka wymuszała by odsunięcie samego 

ekranu od ściany na znaczną odległość. 

 

 

Modułowość konstrukcji, lekkie stelaże aluminiowe oraz dostęp techniczny od frontu 

sprawiają, iż przy montażu telebimu nie jest wymagane zaangażowanie ciężkiego sprzętu 

budowlanego (dźwigi, podnośniki). Dzięki temu w wielu lokalizacjach ogranicza się 

potrzebę zajęcia pasa drogowego i związane z tym opłaty oraz koszt wynajęcia ciężkiego 

sprzętu budowlanego. 

 

 

 

 

             Oferujemy TELEBIMY LED w 7 rastrach 
 

Podstawowym parametrem telebimu jest raster fizyczny określany w milimetrach - definiuje on klasę 

urządzenia oraz jego przeznaczenie. Mniejszy raster fizyczny pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości obrazu 

również z bliższych odległości obserwatora od ekranu LED (mniejsza wymagana odległość wizyjna). 

 

Technologia 
Raster 

fizyczny 
[mm] 

Typ 
diod LED 

Producent 
diod LED 

Klasa 
odporności 

Zastosowanie Przeznaczenie 

RGB8 8,00 SMD Cree (USA) IP67 Outdoor 

 

RGB10 10,00 SMD Cree (USA) IP67 Outdoor 

RGB12 12,50 SMD Cree (USA) IP67 Outdoor 

RGB16 16,00 SMD Cree (USA) IP67 Outdoor 

RGB20 20,00 THT Avago (USA) IP67 Outdoor 

RGB25 25,00 THT Avago (USA) IP67 Outdoor 

RGB30 31,25 THT Avago (USA) IP67 Outdoor 

 

Szeroki wybór oferowanych rozwiązań zapewnia możliwość dobrania odpowiedniego rastra fizycznego 
telebimu LED do lokalizacji i zastosowania urządzenia. 
 
Należy przy tym unikać marketingowych określeń typu „raster wirtualny” lub „virtual pitch”, które nie są 
faktyczną wartością prawdziwego parametru rastra fizycznego. 
 
W dalszych tabelach znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych technologii. 



 

 

RGB10 

 
Rysunek pojedynczego panela 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY OPTYCZNE                                

Raster fizyczny   10,00mm 

Typ diod LED    SMD 

Dostawca diod LED   CREE (USA) 

Układ pikseli   RGB 3in1 

Jasność nominalna   4500 cd/m
2
 (nit) 

Poziomy kąt widzenia  170° 

Pionowy kąt widzenia  170° 

Ilość kolorów   16 777 216 (pełne 24 bity) 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY FIZYCZNE                                

Klasa odporności   IP67 (EN 60529) 

Zastosowanie   Zewnętrzne (outdoor) 

Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C 

Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C 

Wilgotność otoczenia  ≤99% RH 

Grubość całkowita telebimu  5÷9 cm 

Masa urządzenia z ramą ALU  23 kg/m
2
 ±10% 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY ELEKTRYCZNE                             

Napięcie zasilania   230VAC~/50Hz 

Pobór mocy – max.   380 W/m
2
 

Pobór mocy – średni  152 W/m
2 

 

POJEDYNCZY PANEL – WYMIARY                                      

Rozdzielczość panela  32 x 32 pikseli 

Wymiar roboczy panela  320mm x 320mm 

Powierzchnia robocza  0,1024 m
2
 

Zabudowa     9,77 paneli / m
2 

 

 

 

RGB12 

 
Rysunek pojedynczego panela 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY OPTYCZNE                                

Raster fizyczny   12,50mm 

Typ diod LED    SMD 

Dostawca diod LED   CREE (USA) 

Układ pikseli   RGB 3in1 

Jasność nominalna   4300 cd/m
2
 (nit) 

Poziomy kąt widzenia  170° 

Pionowy kąt widzenia  170° 

Ilość kolorów   16 777 216 (pełne 24 bity) 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY FIZYCZNE                                

Klasa odporności   IP67 (EN 60529) 

Zastosowanie   Zewnętrzne (outdoor) 

Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C 

Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C 

Wilgotność otoczenia  ≤99% RH 

Grubość całkowita telebimu  5÷9 cm 

Masa urządzenia z ramą ALU  28 kg/m
2
 ±10% 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY ELEKTRYCZNE                             

Napięcie zasilania   230VAC~/50Hz 

Pobór mocy – max.   485 W/m
2
 

Pobór mocy – średni  194 W/m
2 

 

POJEDYNCZY PANEL – WYMIARY                                      

Rozdzielczość panela  32 x 16 pikseli 

Wymiar roboczy panela  400mm x 200mm 

Powierzchnia robocza  0,080 m
2
 

Zabudowa     12,50 paneli / m
2 

 

 

 



 

 

RGB16 

 
Rysunek pojedynczego panela 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY OPTYCZNE                                

Raster fizyczny   16,00mm 

Typ diod LED    SMD 

Dostawca diod LED   CREE (USA) 

Układ pikseli   RGB 3in1 

Jasność nominalna   4000 cd/m
2
 (nit) 

Poziomy kąt widzenia  170° 

Pionowy kąt widzenia  170° 

Ilość kolorów   16 777 216 (pełne 24 bity) 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY FIZYCZNE                                

Klasa odporności   IP67 (EN 60529) 

Zastosowanie   Zewnętrzne (outdoor) 

Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C 

Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C 

Wilgotność otoczenia  ≤99% RH 

Grubość całkowita telebimu  5÷9 cm 

Masa urządzenia z ramą ALU  29 kg/m
2
 ±10% 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY ELEKTRYCZNE                             

Napięcie zasilania   230VAC~/50Hz 

Pobór mocy – max.   390 W/m
2
 

Pobór mocy – średni  156 W/m
2 

 

POJEDYNCZY PANEL – WYMIARY                                      

Rozdzielczość panela  16 x 16 pikseli 

Wymiar roboczy panela  256mm x 256mm 

Powierzchnia robocza  0,066 m
2
 

Zabudowa     15,26 paneli / m
2 

 

 

 

RGB20 

 
Rysunek pojedynczego panela 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY OPTYCZNE                                

Raster fizyczny   20,00mm 

Typ diod LED    THT 

Dostawca diod LED   AVAGO (USA) 

Układ pikseli   1R, 1G, 1B 

Jasność nominalna   7000 cd/m
2
 (nit) 

Poziomy kąt widzenia  100° 

Pionowy kąt widzenia  40° 

Ilość kolorów   16 777 216 (pełne 24 bity) 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY FIZYCZNE                                

Klasa odporności   IP67 (EN 60529) 

Zastosowanie   Zewnętrzne (outdoor) 

Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C 

Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C 

Wilgotność otoczenia  ≤99% RH 

Grubość całkowita telebimu  5÷9 cm 

Masa urządzenia z ramą ALU  24 kg/m
2
 ±10% 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY ELEKTRYCZNE                             

Napięcie zasilania   230VAC~/50Hz 

Pobór mocy – max.   255 W/m
2
 

Pobór mocy – średni  100 W/m
2 

 

POJEDYNCZY PANEL – WYMIARY                                      

Rozdzielczość panela  16 x 16 pikseli 

Wymiar roboczy panela  320mm x 320mm 

Powierzchnia robocza  0,1024 m
2
 

Zabudowa     9,77 paneli / m
2 

 

 

 



 

 

 

RGB25 

 
Rysunek pojedynczego panela 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY OPTYCZNE                                

Raster fizyczny   25,00mm 

Typ diod LED    THT 

Dostawca diod LED   AVAGO (USA) 

Układ pikseli   1R, 1G, 1B 

Jasność nominalna   8000 cd/m
2
 (nit) 

Poziomy kąt widzenia  100° 

Pionowy kąt widzenia  40° 

Ilość kolorów   16 777 216 (pełne 24 bity) 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY FIZYCZNE                                

Klasa odporności   IP67 (EN 60529) 

Zastosowanie   Zewnętrzne (outdoor) 

Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C 

Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C 

Wilgotność otoczenia  ≤99% RH 

Grubość całkowita telebimu  5÷9 cm 

Masa urządzenia z ramą ALU  21 kg/m
2
 ±10% 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY ELEKTRYCZNE                             

Napięcie zasilania   230VAC~/50Hz 

Pobór mocy – max.   325 W/m
2
 

Pobór mocy – średni  130 W/m
2 

 

POJEDYNCZY PANEL – WYMIARY                                      

Rozdzielczość panela  16 x 8 pikseli 

Wymiar roboczy panela  400mm x 200mm 

Powierzchnia robocza  0,080 m
2
 

Zabudowa     12,50 paneli / m
2 

 

 

 

RGB30 

 
Rysunek pojedynczego panela 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY OPTYCZNE                                

Raster fizyczny   31,25mm 

Typ diod LED    THT 

Dostawca diod LED   AVAGO (USA) 

Układ pikseli   1R, 1G, 1B 

Jasność nominalna   5000 cd/m
2
 (nit) 

Poziomy kąt widzenia  100° 

Pionowy kąt widzenia  40° 

Ilość kolorów   16 777 216 (pełne 24 bity) 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY FIZYCZNE                                

Klasa odporności   IP67 (EN 60529) 

Zastosowanie   Zewnętrzne (outdoor) 

Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C 

Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C 

Wilgotność otoczenia  ≤99% RH 

Grubość całkowita telebimu  5÷9 cm 

Masa urządzenia z ramą ALU  21 kg/m
2
 ±10% 

 

TECHNOLOGIA – PARAMETRY ELEKTRYCZNE                             

Napięcie zasilania   230VAC~/50Hz 

Pobór mocy – max.   210 W/m
2
 

Pobór mocy – średni  84 W/m
2 

 

POJEDYNCZY PANEL – WYMIARY                                      

Rozdzielczość panela  16 x 8 pikseli 

Wymiar roboczy panela  500mm x 250mm 

Powierzchnia robocza  0,1250 m
2
 

Zabudowa     8,00 paneli / m
2 

 

 



 

 

             Funkcjonalność i zarządzanie telebimem 
 

 
Telebimem w trybie online steruje komputer klasy PC pod kontrolą 
systemu Windows® 7 (rekomendowane rozwiązanie). Wybrana na 
komputerze treść jest na bieżąco transmitowana i emitowana na 
telebimie LED. 
 
Oprogramowanie zostało opracowane i jest rozwijane przez 
Dział Rozwoju. Użytkownik zarządza  telebimem poprzez niżej 
wymienione aplikacje współpracujące ze sobą. 
 

 

Zarządzanie parametrami pracy telebimu LED (jasność, balans bieli, 

korekcja gamma, godziny pracy) - aplikacja RGB LedPlayer 

 

Odtwarzanie i zarządzanie emitowaną treścią - aplikacja RGB Show 

 
Automatyczne tworzenie raportów z ilości wyemitowanych spotów 

reklamowych oraz czasu ich emisji  - aplikacja RGB Raport 

 

Oprogramowanie RGB SHOW odtwarzające emitowaną treść na telebimie obsługuje większość popularnych 

formatów plików multimedialnych: 

 

 

*.avi 
*.mpg 
*.mpeg 
*.mp4 
 

 

*.png 
*.jpg 
*.jpeg 
*.bmp 
*.gif 

 

*.swf 
 

 

 

Dodatkowo aplikacja RGB Show pozwala na emitowanie na żywo transmisji obrazu z wejścia wideo, jeśli 

komputer wyposażony jest w tuner TV, wejście VIDEO-IN, HDMI-IN, DVI-IN lub podobne. 

Nieograniczone możliwości wyboru źródła treści daje opcja transmisji na telebimie LED dowolnego fragmentu 

ekranu komputera, np. okno dowolnego programu, fragment pulpitu, okno dedykowanego odtwarzacza, itp. 

W standardzie telebim wyposażony jest również w czujnik temperatury powietrza, co pozwala uatrakcyjnić 

emitowaną treść o aktualną temperaturę powietrza. Podobnie na telebimie można prezentować aktualny czas 

(zegar tarczowy ze wskazówkami lub cyfrowy) i datę. 

 



 

 

Zarządzanie telebimem przez Internet  
 
Zdalne zarządzanie telebimem LED jest możliwe za pomocą lokalnej sieci komputerowej LAN oraz poprzez 

globalną sieć Internet. Aby uzyskać zdalny dostęp do zarządzania telebimem, należy zapewnić łącze 

internetowe dla komputera PC zlokalizowanego przy telebimie. Preferowane są szerokopasmowe łącza 

kablowe (DSL, ADSL itp.), lub szerokopasmowe łącza bezprzewodowe (HSPA, HSPA+, LTE), które obecnie są 

łatwiej osiągalne. Modem/router internetowy powinien obsługiwać DDNS (Dynamic DNS). 

 
Łącze internetowe poza tym daje możliwość zainstalowania kamery skierowanej na wyświetlacz celem 
zdalnego podglądu pracy urządzenia w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. 
 

 

 

 

             Diody LED 
 

W naszych telebimach stosowane są diody dwóch wiodących producentów: 

CREE Inc. z siedzibą główną w Durham, North Carolina (USA). 

Amerykański producent diod LED od 1987 roku zatrudniający ponad 3000 pracowników oraz posiadający 

roczne przychody na poziomie przekraczającym 1,3 mld USD. W posiadaniu CREE są liczne patenty 

międzynarodowe dotyczące produkcji najwydajniejszych, optoelektronicznych struktur półprzewodnikowych 

oraz technologii materiałowych używanych w diodach LED. 

Avago Technologies Ltd. z siedzibą główną w San Jose, California (USA). 

Amerykański producent diod LED od 1960 roku. Obecne zatrudnienie przekracza 8000 ludzi, a obroty roczne 

osiągają poziom 2,1 mld USD. W branży elektronicznej przedsiębiorstwo AVAGO kojarzone jest głównie z marką 

HP, gdyż przez wiele lat AVAGO wchodziło w skład koncernu Hewlett-Packard. 

 

 

 



 

             Regulacja jasności 
 
Aplikacja RGB LedPlayer umożliwia ustawienie jasności telebimu w trybie 24-godzinnym z nastawą manualną 

lub w trybie automatycznym. Tryb automatyczny dostosowuje jasność telebimu na podstawie wbudowanego 

czujnika jasności otoczenia. 

Rozbudowane możliwości regulacji jasności zapewniają dostosowanie jasności do aktualnych warunków: 

 wysoką jasność telebimu w słoneczne dni (dobra czytelność oraz kontrast)  

 obniżenie jasności wieczorami i w pochmurne dni (uniknięcie zbyt jasnego, „oślepiającego” świecenia) 

 

             Energooszczędność 
 
Wielkoformatowe ekrany, jakimi są telebimy LED, mogą pobierać znaczne ilości energii elektrycznej z uwagi na 

swe rozmiary. Dodatkowo rosnące ceny energii skłaniają do kalkulacji miesięcznych kosztów zasilania telebimu. 

Nieefektywne energetycznie ekrany LED, często importowane w całości z Chin lub składane z chińskich 

modułów, mogą pobierać ilości energii elektrycznej, której miesięczny koszt może być porównywalny z 

opłatami leasingowymi czy ratami kredytowymi za sam ekran. Fakt ten może przesądzić o rentowności 

przedsięwzięcia! 

Należy mieć również na uwadze, iż w zależności od zapotrzebowania na moc elektryczną, rośnie również koszt 

samego przyłącza energetycznego, a nawet często potrzebna moc jest kryterium o możliwościach uzyskania 

takiego przyłącza w wymaganej lokalizacji. 

W instalacjach eventowych i tymczasowych, mobilny ekran energooszczędny o mniejszym zapotrzebowaniu na 

moc elektryczną, często pozwoli na pracę z mniejszego agregatu prądotwórczego, lub nie będzie wymagał 

organizacji dodatkowego silnoprądowego przyłącza energetycznego. 

Energooszczędność naszych telebimów LED pozwala znacznie obniżyć wysokość miesięcznych 

rachunków za energię elektryczną. Przemyślane, unikatowe rozwiązania techniczne oraz 

zastosowane wysokowydajne komponenty (zasilacze, drivery LED) minimalizują straty energii 

na ciepło (brak wiatraków odprowadzających energię zamienioną na ciepło). Również stosowane 

diody LED od wiodących dostawców z USA, charakteryzują się wysoką sprawnością zamiany prądu 

elektrycznego na strumień światła, przez co do uzyskania określonej jasności ekranu wymagana jest znacznie 

mniejsza ilość energii elektrycznej. 

Porównanie kosztów energii elektrycznej telebimów LED – raster 20mm 

 LED BANER Konkurencja 

Ilość m2 telebimu 20 20 

Średni pobór mocy 110W / m2 ≈300W / m2 

Godzin pracy dziennie 16 16 

Dni pracy w miesiącu 31 31 

Koszt netto 1 kWh* 0,70 PLN netto 0,70 PLN netto 

Koszt miesięczny 763,84 PLN + VAT 2083,20 PLN + VAT 

Koszt roczny 9 166,08 PLN + VAT 24 998,40 PLN + VAT 

Koszt 5-letni ** 45 830,40 PLN + VAT 124 992,00 PLN + VAT 
 

* uśredniony koszt PLN netto 1 kWh (kilowatogodziny) wraz z opłatą przesyłową 

** w rzeczywistości w okresie 5-letnim ceny energii będą rosnąć i różnica będzie jeszcze większa 



 

 

             Korekcja modułów w okresie użytkowania 
 

Duże telebimy zbudowane są z kilkuset tysięcy diod  lub nawet kilku milionów diod. Każda dioda LED, każdego 

producenta, wraz z upływem czasu zmienia swoje parametry, w szczególności obniża się jej jasność. Co gorsza 

zmiany te nie zachodzą jednakowo we wszystkich diodach. W okresie kilkuletnim zmiany te mogą zachodzić na 

poszczególnych modułach w różnym tempie, przez co poszczególne obszary obrazu mogą różnić się odcieniem 

lub jasnością. Różne jest też tempo starzenia się struktur R (red), G (green) i B (blue) między sobą, przez co 

starzenie się diod może objawiać się w postaci barwnych plam. 

 

Rozwiązaniem problemu jest możliwość korekcji modułów - zarówno w zakresie ich jasności jak i balansu 

kolorów  R (red), G (green), B (blue) – każdy kolor składowy z osobna. 

 

Przed korekcją                                                                                   Po korekcji       

              
 
Możliwość korekcji jest wręcz niezbędna w sytuacji, gdy po dłuższym, kilkuletnim czasie eksploatacji zaistnieje 
konieczność wymiany pojedynczego modułu. Taki nowy moduł będzie miał wyższą nominalną jasność i może 
różnić się odcieniem. Korekcja znacząco zmniejszy różnice i poprawi jednorodność wyświetlanego obrazu. 
 
 

             Ceny telebimów 
 

Technologia 
Cena netto 

/ m2  
Ilość modułów 

przypadająca na 1 m2 
Cena netto 

/ moduł 

RGB8 20 326,32 zł 15,26 1 332,00 zł 

RGB10 15 622,23 zł 9,77 1 599,00 zł 

RGB12 13 500,00 zł 12,50 1 080,00 zł 

RGB16 10 331,02 zł 15,26 677,00 zł 

RGB20 7 180,95 zł 9,77 735,00 zł 

RGB25 5 625,00 zł 12,50 450,00 zł 

RGB30 5 080,00 zł 8,00 635,00 zł 
 
Podane ceny zawierają ramę aluminiową (stelaż) oraz czarny profil maskujący po obwodzie telebimu. 
 



 

             Komputer sterujący 
 

Do pracy telebimu LED wymagany jest podłączony na stałe komputer klasy PC pracujący pod kontrolą systemu 
Windows® 7 (rekomendowane rozwiązanie). 
 
Komputer musi spełniać określone wymagania sprzętowe (zależne od rozdzielczości telebimu) i być 
odpowiednio skonfigurowany. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszej oferty komputerów 
skonfigurowanych do pracy z telebimami. 
 

Typ Zdjęcie poglądowe Opis Cena netto 

Komputer 
stacjonarny 

 

Standardowy komputer stacjonarny. 
Praca tylko w dodatnich 

temperaturach otoczenia. 
 

W zestawie: komputer z kartą DVI + 
Windows 

+ klawiatura + mysz + konfiguracja. 
Zestaw nie zawiera monitora. 
Windows w wersji PL lub EN. 

2000,00 zł 

Komputer 
przemysłowy 
kompaktowy 

 

Kompaktowy komputer przemysłowy 
o małych gabarytach. Możliwość pracy 

w zewnętrznym zakresie 
temperaturowym. 

 
W zestawie: komputer z kartą DVI + 

Windows 
+ klawiatura + mysz + konfiguracja. 

Zestaw nie zawiera monitora. 
Windows w wersji PL lub EN. 

5000,00 zł 

Szafa zewnętrzna 
do komputera 

przemysłowego 
kompaktowego 

 

Stalowa, wodoodporna szafa z  
dwoma zamkami na klucz. 

 
Wzmocniona, wandaloodporna 

konstrukcja. 
 

Zastosowanie: zewnętrzne. 
 

750,00 zł 

Komputer 
przemysłowy 

Rack 19” 
 

Profesjonalny komputer przemysłowy 
do zabudowy w szafie Rack 19”.  

Praca tylko w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 

W zestawie: komputer z kartą DVI + 
Windows 

+ klawiatura + mysz + konfiguracja. 
Zestaw nie zawiera monitora. 
Windows w wersji PL lub EN. 

6900,00 zł 

Szafa zewnętrzna 
do komputera 

przemysłowego 
Rack 19” 

 

Stalowa szafa w systemie Rack 19” z 
zamkiem na klucz. 

 
Zastosowanie: wewnętrzne. 

 

750,00 zł 



 

             Montaż 
 

Montaż wykonywany jest przez wykwalifikowane grupy montażowo-serwisowe. Podstawowy koszt montażu do 
odpowiednio przygotowanej powierzchni (ściany, konstrukcji itp.) wynosi 150,00 zł netto za każdy 1 m2 
telebimu. Koszt montażu może być wyższy w przypadku nietypowych lub trudnodostępnych lokalizacji. 
 
Wiążąca wycena montażu przedstawiana jest na podstawie zdjęć, rysunków i projektów z lokalizacji. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę. 
 

 
 
Do Państwa dyspozycji pozostają nasze wykwalifikowane i doświadczone grupy montażowo-serwisowe z 
pojazdami o odpowiednim wyposażeniu technicznym. 
 
 
 

             Przykładowa kalkulacja projektu 
 

Telebim wolnostojący, montowany do stalowej konstrukcji reklamowej przy drodze.  
Wymiar ekranu LED wynoszący 5,00m x 2,80m = 14,00 m

2
. 

Raster fizyczny 20mm (technologia RGB20). Komputer sterujący przemysłowy, kompaktowy w szafie stalowej. 
 
Z wymiarów modułów RGB20 (320mm x 320mm) można zbudować najbliższy rozmiar: 
5,12m x 2,88cm = 14,75 m

2
 

Jest to ekran zbudowany z 16x9 = 144 modułów. 
 
Kalkulacja:  
Telebim  14,75m2 x 6840,00zł = 100 890,00zł 
Montaż   14,75m

2
 x 150,00zł = 2212,50zł 

Komputer wraz z szafą: 5000,00zł + 750,00zł = 5750,00zł 
 

 
W przypadku zainteresowania innymi wymiarami urządzeń – prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 
 
 

 
 
 
 



 

 

             Realizacje 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografie i filmy z większej liczy realizacji wraz z opisami znajdziesz na stronie: 
 

 


