
 

 



 

WYŚWIETLACZE A-BUS 
Oferta ważna od 16.07.2012r. 
 
RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super jasne, o 
szerokim kącie świecenia).  Nasze wyświetlacze  zużywają minimalne ilości energii. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jako producent gwarantujemy stany magazynowe części 
zamiennych, serwis, możliwośd modyfikacji urządzenia, 
korzystniejszą jakośd i cenę wyświetlacza w porównaniu z 
urządzeniami importowanymi z Chin. Nasze laboratorium 
nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. Wyświetlacz 
służy do wyświetlania płynącego tekstu w trybie 
monochromatycznym - jednokolorowym. Super jasne diody  
zapewniają czytelnośd nawet w dni słoneczne.  
 
Możliwości urządzenia: 

1. Wprowadzenie do 30 tras. Opis każdej trasy może 
składad się z maksymalnie 120 znaków. 

2. Edycja tekstu, który przejeżdża z prawej do lewej 
strony wyświetlacza. 

3. Możliwośd wyświetlania daty i godziny. 
4. Możliwośd zmiany prędkości przepływu opisów tras. 
5. Do wyboru jest 20 różnych prędkości. 
6. Możliwośd zatrzymywania tekstu - pauza 1s 

(możliwośd zatrzymania tekstu na dłużej niż sekunda). 
7. Możliwośd zmiany kroju pisma. Dostępne są trzy kroje: 

normal, bold i thin. 
8. Możliwośd wyświetlania opisu trasy jako tekst 

wyśrodkowany i stojący. 
9. Możliwośd wprowadzania znaków małych oraz dużych 

w każdym języku. 
10. Możliwośd wprowadzania znaków specjalnych 

(strzałki, funt, euro, pauza 1 sekunda, czyszczenie 
wyświetlacza). 

11. Przełączanie wyświetlanej trasy odbywa się za pomocą 
mini-panelu umieszczonego na tylnej stronie 
urządzenia. 

12. Automatyczna i manualna regulacja jasności. 
13. Dostępne zasilanie 12 lub 24 V. 
14. Wielojęzyczne menu użytkownika. 
15. Możliwośd pisania w 15 językach (odpowiednia  

czcionka): angielski, polski, rosyjski, niemiecki, czeski, 
szwedzki, francuski, słowacki, węgierski, ukraioski, 
litewski, łotewski, norweski, holenderski, hiszpaoski 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
Dostępna kolorystyka diod: 

      
 

 

 

 



 

Cennik wyświetlaczy Mini-panel (przełącznik tras) 

MODEL WYSOKOŚD SZEROKOŚD GRUBOŚD 
ILOŚD 
LITER 

ROZDZIELCZOŚD MASA 
ŚREDNI 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

CENA 
BRUTTO 

A2-BUS 16cm 75cm 3cm 5-7 40 x 8 (320) 2,5kg 8W 850,00 zł 1045,50 zł 

A3-BUS 16cm 100cm 3cm 6-9 60 x 8 (480) 2,8kg 10W 1 250,00 zł 1 537,50 zł 

A4-BUS 16cm 130cm 3cm 9-12 80 x 8 (640) 3,4kg 13W 1 650,00 zł 2029,50 zł 

 

 

 

Mini-panel (przełącznik tras) 
Na tylnej stronie wyświetlacza zamontowany 
jest mini-panel. Kierowca zmienia trasę operując 
dwoma przyciskami +/- do wybierania numeru trasy 
oraz sprawdzając wybrany numer na cyfrowym 
wyświetlaczu. Wersja A-BUS z mini panelem zawiera 
przetwornicę napięcia instalacji samochodowej, 
którą należy jednoznacznie wybrad podczas 
składania zamówienia: 12 V lub 24 V.  

WYŚWIETLACZ PROGRAMOWANY Z KLAWIATURY USB 
Wyświetlacz tekstowy przeznaczony jest do wyświetlania tekstu w trybie jednokolorowym. Urządzenie oparte jest o 
nowoczesną technologię LED zapewniającą doskonałą widocznośd przy niskim zużyciu energii. Do wprowadzania tekstu i 
konfigurowania urządzenia służy klawiatura komputerowa podłączana bezpośrednio do wyświetlacza (klawiatura w 
zestawie) 

 

Dodatkowe opcje do wyświetlaczy 

OPCJE OPIS 
DOPŁAT 
NETTO 

DOPŁATA 
BRUTTO 

Zegar, kalendarz 

Urządzenie ma możliwośd wyświetlania godziny i daty 
na przemian z zaprogramowanym tekstem. 

Opcje te można włączyd lub wyłączyd w dowolnej kombinacji. Np.: 
>> BERLIN <<  PIĄTEK, 22 KWIECIEO  16:25 

0,00zł 0,00zł 

Klawiatura USB 
bezprzewodowa 

W standardzie do urządzenia dodawana jest klawiatura USB przewodowa. 
Istnieje możliwośd dokupienia klawiatury bezprzewodowej co znacznie 

ułatwia obsługę urządzenia. Zasięg do 10m. 
99,00zł 121,77zł 

Przedłużenie 
przewodu sondy 
temp. 

Standardowa długośd przewodu sondy temperatury – nie mniej niż 20 cm. 
Przewód sondy temperatury można przedłużyd maksymalnie do 50m. 

W rubryce obok  podano cenę za każdy napoczęty metr przewodu. 
3,00zł 3,69 zł 

Diody zielone 
lub niebieskie 

W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. 
Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto  urządzenia w 

standardzie. 
+10% 

 
 
- 
 
 

Diody białe 
W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. 

Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto  urządzenia w 
standardzie. 

+5% - 


