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GDP3-EXT kijelző 
Kültéri kijelző 

 
A kijelző formatervezése a mai kor 
követelményeinek felel meg. Az eszköz szín és 
formavilága úgy lett megalkotva, hogy könnyedén 
beilleszkedjen minden lehetséges környezetbe. 
 
A kijelző 3db 100mm-es, erős fényű 7 szegmenses 
LED digittel van felszerelve. Kültéri kivitel porszórt 
korrózióálló acél házban, tükröződés gátló, 
víztiszta színtelen üveg előlappal, falra szerelhető 
kivitelben. Ipari környezethez, vagy párás, nedves, 
ill. erősen poros, szennyezett légtérben a legjobb 
választás. 
A számok villogtathatók, és hangjelzés is 
rendelhető hozzájuk. 

Vezérlése a strukturált informatikai hálózatról 

történik. Közvetlenül PC-hez is kapcsolható. Kommunikációs protokollja és az intelligens interfész lehetővé 

teszi 256 db kijelző felfűzését. Minden kijelzőnek saját címe van. 

Típus sajátosságok: 
 

Típus: GDP3-EXT 

Méret (mm): 332 x 175 x 55 

Karakterek magassága: 100 mm 

Karakterek száma: 3 db 

Kijelző tömege: 3,6 kg 

 
Alkalmazási terület: 
 

 Kültéri 

 Ügyfélhívó terminálokhoz  

 Figyelemfelkeltésre minden területen 

 Várótermekben 

Tulajdonságok: 

 

 Hálózati tápellátású típus 

 Formatervezett, exkluzív kivitelű tokozás  

 IP68 kültéri tokozás 

 Nagy fényerő 

http://www.procontrol.hu/
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Műszaki adatok: 

 

 Kültéri használatra 

 Interfész: RS485, opcionálsian választható interfészek:  
o RS232 
o USB port 
o Ethernet 
o Rádió (wireless IFC) 

 Fényerő: 105 mcd – RS485-ről állítható, alapbeállításként maximumra állítva  

 Tápfeszültség: 12V DC 

 Fogyasztás: max 300mA 

 Üzemi hőmérséklettartomány: -10 - +50 °C 

 Tárolási hőmérséklettartomány: -40 - +60 °C 

 Üzemi relatív páratartalom: max. 80% 

 Tárolási relatív páratartalom: max. 90% 
 
 
Opciók: 
 

 Hangjelzés többféle 

 Élőhangos bemondás 

 PoE tápegység 

 Fénymoduláció 
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