
 

 



 

DIODOWE KRZYŻE APTECZNE 
Oferta ważna od 16.07.2012r. 
RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne, 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. 

Krzyż apteczny – Prestige Line 

 

 

Opis: 
1. Wyświetlanie napisu "APTEKA" oraz trzech pierścieni zbudowanych z  diod LED. 
2. Automatyczna regulacja jasności świecenia (4 poziomy jasności globalnej). 
3. Każdy pierścieo i każda litera napisu "APTEKA" może zostad  zaświecona z różną 

jasnością. 
4. Możliwośd pracy z 21 różnymi animacjami, np.: 

 na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające 
się pierścienie, 

 pulsujący napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie, 

 na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” z wybranym - pulsującym 
pierścieniem, 

 Itp. 
5. Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwieo 

(opcja włącz / wyłącz oraz zmiana animacji). 
6. Po przerwie w dostawie zasilania krzyż pracuje z ostatnio wybraną animacją. 
7. Standardowy kolor diod: 

 na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające 
się pierścienie, 

 pierścienie - diody zielone, 

 napis  „APTEKA” - diody białe. 
 

 

Krzyż apteczny Prestige Line 
MODEL WYSOKOŚD SZEROKOŚD GRUBOŚD MASA 

ŚR. POBÓR 
MOCY 

CENA NETTO CENA BRUTTO 

KRZYŻ CRS80 
Prestige Line 

(jednostronny) 
80cm 80cm 4,5cm 5kg 10w 1300,00zł 1599,00zł 

KRZYŻ CRS80 
Prestige Line 

 (dwustronny) 
80cm 80cm 10cm 15kg 20w 2600,00zł 3198,00zł 

STELAŻ 
(prostopadły 

montaż do ściany) 
- - - - - 150,00zł 184,50zł 

NIESTANDARDOWY 
KOLOR DIOD 

- - - - - +10%  

 

  
 



 

Krzyż apteczny – full color 
Oferta ważna od 16.07.2012r. 
 

 

 
 

 
Krzyże Apteczne full color mają możliwośd wyświetlania 
czasu, daty i temperatury w różnych formatach. 
Urządzenia można zaprogramowad na automatyczną 
zmianę wyświetlanej treści w trybie dobowym - inna 
animacja na czas gdy apteka jest otwarta oraz inna na czas 
gdy jest zamknięta. 
Podczas tworzenia animacji na wyświetlacz do 
wykorzystania są gotowe efekty graficzno-tekstowe, np.: 
statyczny, migotanie, przejazdy, maszyna do pisania, 
przejazdy po skosie, wjazdy i zjazdy, składanie 
 i rozkładanie (MATRIX), żaluzja, odwracanie kolorów, 
zoom, obroty, eksplozja, implozja i Inne… 
 
Urządzenia mają możliwośd dobowej regulacji jasności – 
przyciemnienia w porach wieczornych. Oprogramowanie 
zapewnia również możliwośd automatycznego wyłączania 
urządzenia na noc. 

 
 

KRZYŻE APTECZNE RGB – FULL COLOR 

MODEL WYSOKOŚD SZEROKOŚD GRUBOŚD MASA 
ŚR. POBÓR 

MOCY 
CENA NETTO 

CENA 
BRUTTO 

KRZYŻ RGB25 
FULL KOLOR 

JEDNOSTRONNY 
124 cm 124 cm 9 cm 14,4 kg 88W 5 360,00 zł 6 592,80 zł 

KRZYŻ RGB25 
FULL KOLOR 

DWUSTRONNY 
124cm 124 cm 12cm 26,4 kg 176W 10 720,00 zł 13 185,60 zł 

KRZYŻ RGB20 
FULL KOLOR 

JEDNOSTRONNY 
100 cm 100 cm 9 cm 12 kg 65 W 4 420,00 zł 5 436,60 zł 

KRZYŻ RGB20 
FULL KOLOR 

DWUSTRONNY 
100 cm 100 cm 12cm 22 kg 130 W 8 840,00 zł 10 873,20 zł 

KRZYŻ RGB16 SMD 
FULL KOLOR 

JEDNOSTRONNY 
81cm 81cm 9cm 9kg 53W 3 750,00 zł 4 612,50 zł 

KRZYŻ RGB16 SMD 
FULL KOLOR 

DWUSTRONNY 
81cm 81cm 12cm 18kg 106W 7 500,00  zł 9 225,00 zł 

UWAGA! Przy krzyżu dwustronnym polecamy zakup stelaża! (Patrz Dodatkowe Opcje) 

 



 

 

OPCJE STEROWANIA DO KRZYŻY APTECZNYCH FULL COLOR 
RODZAJ 

STEROWANIA 
OPIS 

DOPŁATA 
NETTO 

DOPŁATA 
BRUTTO 

PRZEWODOWE-
SIED LAN 

Wyświetlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urządzenie. Może byd 
łączony z komputerem obsługującym poprzez huby, switche itp. 
Przewód połączeniowy: skrętka UTP, złącza RJ-45. W zestawie 

program do obsługi wyświetlacza pod Windows. Komputer wymagany 
tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu. 

199,00zł 244,77zł 

BEZPRZEWODOWE-
SIED WI-FI 

Wyświetlacz pracuje w sieci WLAN Wi-Fi jako zdalne urządzenie. Może 
byd łączony z komputerem obsługującym poprzez acces-pointy, 

routery itp. Antena Wi-Fi wbudowana w wyświetlacz. W zestawie 
program do obsługi wyświetlacza pod Windows. Komputer wymagany 

tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu. 

700,00zł 861,00zł 

 

DODATKOWE OPCJE DO WYŚWIETLACZY  

OPCJE OPIS NETTO BRUTTO 

STELAŻ POD KRZYŻ 
81X81cm 

Stelaż do montażu krzyża jednostronnego lub dwustronnego. 
Przydatny przy montażu prostopadłym do ściany. 

150,00zł 184,50zł 

STELAŻ POD KRZYŻ 
100X100cm 

Stelaż do montażu krzyża jednostronnego lub dwustronnego. 
Przydatny przy montażu prostopadłym do ściany. 

150,00zł 184,50zł 

STELAŻ POD KRZYŻ 
124X124cm 

Stelaż do montażu krzyża jednostronnego lub dwustronnego. 
Przydatny przy montażu prostopadłym do ściany. 

300,00zł 369,00zł 

ZEGAR, 
KALENDARZ, 
TERMOMETR 

Urządzenie ma możliwośd wyświetlania godziny, daty oraz 
temperatury otoczenia na przemian z zaprogramowanym tekstem. 
Opcje te można włączyd lub wyłączyd w dowolnej kombinacji. Np.: 

>> APTEKA POD SOSNĄ <<   25 MAJA   GODZINA 18:47   18°C 

0,00zł 0,00zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


