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ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIA CENOWE 
SERIA PC 16 i SERIA PC 32 

 

      
Wypełnienia cenowe LED do pylonów na stacje paliw to 
nowoczesny element informacji dla Klienta o aktualnych cenach 
paliw. Diody LED zapewniają dobrą widoczność i czytelność w 
każdych warunkach pogodowych. 
Wybór wielkości cyfry LED pozwala dopasować urządzenie do 
potrzeb Klienta. Łatwość montażu, wybór sposobu sterowania, 
możliwość wygaszenia dowolnej ceny oraz możliwość zastosowania 
wielu efektów np. migania to następne korzyści wynikające z 
zastosowania wypełnień LED. 
Wyświetlacze cenowe do pylonów znajdują zastosowanie głównie 
na stacjach paliw, ale również na myjniach samochodowych, 
niedużych stacjach LPG czy parkingach. Klient sam ma możliwość 
dostosowania ilości cyfr jaka będzie widoczna na wyświetlaczu. A 
wybór czcionek -  praktycznie nieograniczony, daje dalsze 
możliwości komponowania prezentacji.  

 
 
 

       Najważniejsze zalety 
 
               

           ● diody super jasne o szerokim kącie świecenia, 
         ● diody odporne na UV, 
         ● hermetyczna technologia (IP67),  
         ● czynności serwisowo-montażowe od frontu, 
         ● automatyczna regulacja jasności, 
         ● możliwość dowolnej zmiany pozycji  
             separatora dziesiętnego,  
         ● modułowa konstrukcja, 
         ● łatwość utrzymania urządzenia w czystości, 
         ● możliwość wyświetlania 4 cyfr,  
         ● automatyczna regulacja jasności z czujnika  
             jasności, 
         ● powierzchnia antyrefleksyjna,         
         ● wodoodporność. 
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SERIA PC 16 i SERIA PC 32 

 
Wyświetlacze z Serii PC 16 przeznaczone są przede 
wszystkim do tzw. „potykaczy” lub innych mniejszych 
konstrukcji np. instalowanych na dachu lub ścianie 
budynku w formie tablicy osadzonej w kasetonie. 
Wyświetlacz taki powinien być dobrze widoczny z 
odległości około 45-50 metrów. 

Wypełnienia cenowe z Serii PC 32 to urządzenia 
przeznaczone do montażu w klasycznych pylonach 
cenowych. Solidna konstrukcja oraz zastosowanie 
najwyższej jakości diod zapewnia ich długą oraz 
bezawaryjną pracę. Rozmiar cyfr jakie można 
wyświetlić za ich pomocą sprawi, że cena paliwa 
będzie widoczna przynajmniej z odległości 100 m. 
 

 

 
 

Dostępne kolory diod 
 

 

Modułowa konstrukcja 
 
Modułowa budowa sprawia, że istniej możliwość kombinowania dowolnej liczby wyświetlaczy cen w jednej 
instalacji – zarówno jednostronnie jak i dwustronnie.  Druga strona pylonu stanowi kopię danych z pierwotnych 
wyświetlaczy dlatego przy zmianie danych nie ma konieczności wprowadzania cen osobno do poszczególnych 
wyświetlaczy. 
 
Każdy z elementów systemu jest szczelnie zabudowany a wszystkie połączenia (zasilanie, sterowanie) są 
wykonane technologii hermetycznej.  
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Czcionki 
 
Dzięki zastosowaniu pełnej matrycy z diod LED istnieje możliwość spersonalizowanie czcionek na wyświetlaczach. 
Wyboru dokonujemy spośród wszystkich czcionek zainstalowanych w systemie komputera, na którym 
zainstalowano oprogramowanie do zarządzania wyświetlaczem. W razie potrzeby mamy możliwość pobrania z 
Internetu dodatkowych czcionek i zastosowanie ich do wyświetlania cen na naszych wyświetlaczach. 

 
 

Sterowanie 
 

Sterownik 
 
Standardowy sterownik jest wyposażony w 
moduł LAN, za pomocą którego odbywa sie 
komunikacja z komputerem. Komputer 
wyposażony w odpowiednie oprogramowanie 
pozwala zarządzać wyświetlaczami w łatwi i 
przejrzysty sposób. Komputer wymagany tylko w 
momencie zmiany treści na wyświetlaczu. 
 
Istnieje również możliwość zastosowania 
sterownika wyposażonego w bezprzewodową 
kartę sieci Wi-Fi. Wówczas komunikacja z 
komputerem odbywa się przez łączność 
bezprzewodową co pozwala uniknąć 
prowadzenia dodatkowych przewodów. 

 

Połączenie sieciowe 
 
Moduł LAN zastosowany w sterowniku pozwala nadać mu odpowiednie 
parametry co umożliwia włączenie go w sieć lokalną. Tym samym zyskujemy 
możliwość zarządzania wyświetlaczami cen z dowolnego komputera w 
podsieci lub nawet zdalnego dostępu przez sieć Internet. 

 
 Oprogramowanie 
 

Dołączone w zestawie oprogramowanie pozwala na 
zmianę cen na wyświetlaczach oraz zmianę parametrów 
wyświetlaczy (np. jasność, zastosowanie efektów 
wizualnych) za pomocą komputera. Program posiada 
rozbudowane możliwości prezentacji cen, takie jak: 
●  zmiana wielkości czcionki; 
●  użycie dowolnej czcionki czerpanej z systemu 
    operacyjnego komputera; 
●  kilkadziesiąt efektów graficznych możliwych do 
    zastosowania na każdym z wyświetlaczy; 
●  możliwość wprowadzenia na wyświetlacz nie 
     tylko cyfr ale również liter, np. komunikatu. 

 
 
Istnieje możliwość wygaszenia dowolnej ceny, włączenie jednego z wielu dostępnych w programie efektów lub 
wpisania krótkiego komunikatu np. „BRAK”. 
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Odporność na warunki atmosferyczne 
 
Wyświetlacze do pylonów cenowych jakie oferuje firma Enterled charakteryzują się znakomitymi parametrami 
odpornościowymi. Konstrukcja w hermetycznej zabudowie pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia odporności 
na wpływ warunków zewnętrznych. 

 
 

Wygaszanie w określonych godzinach 
 

Wyświetlacz posiada również funkcję wygaszania w określonych godzinach, co pozawala na znaczą 
oszczędność energii w sytuacji gdy stacja nie pracuje całą dobę i nie ma potrzeby by wyświetlacze 
funkcjonowały w godzinach nocnych. Wygaszanie w żaden sposób nie wpływa na działanie 
wyświetlaczy, sterownik pamięta zadane ustawienia i o zadanej godzinie uruchomi się samoczynnie z 
takimi samymi cenami jak wprowadzono poprzedniego dnia. 

 

Zastosowane diody super jasne zapewniają bardzo dobrą widoczność nawet w nasłonecznionych lokalizacjach.  

Automatyczna regulacja jasności 
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Cennik 

SERIA 16 

 
 

Model 
Wysokość 
cyfr LED 

Ilość cyfr 
Wysokość 

wyświetlacza 
Szerokość 

wyświetlacza 
Grubość 

wyświetlacza 
Pobór mocy Cena netto 

PC 16 
jednostronny 

15 cm 3-4 16 cm 32,0 cm 5 cm 8 W 800,00 zł 

PC 16 
dwustronny 

15 cm 3-4 16 cm 2 x 32,0 cm 2 x 5 cm 16 W 1 600,00 zł 

 
 

SERIA 32 
 

 

 

Model 
Wysokość 
cyfr LED 

Ilość cyfr 
Wysokość 

wyświetlacza 
Szerokość 

wyświetlacza 
Grubość 

wyświetlacza 
Pobór mocy Cena netto  

PC 32 
jednostronny 

30 cm 3-4 32 cm 64,0 cm 5 cm 32 W 1 200,00 zł 

PC 32 
dwustronny 

30 cm 3-4 32 cm 2 x 64,0 cm 2 x 5 cm 64 W 2 400,00 zł 
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Wszelkie dane zawarte w katalogu (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia) mogą ulec zmianie w związku 
z rozwojem produktów oraz generalnym rozwojem technologicznym. Firma Enterled zastrzega sobie 
prawo do dokonywania tych zmian bez uprzedniego informowania odbiorców. Kolorystyka produktów 
może nieznacznie różnić się od przedstawionej w niniejszym katalogu – zależnie od jakości wydruku lub 
ustawień monitora.  

 

Realizacje 
 

      
 

 
 

W sprawie szczegółów zamówienia 

 
Prosimy o kontakt: 

Enterled 
ul. Łowiecka 75 

43-300 Bielsko-Biała 
tel. 792 90 90 90 

biuro@enterled.pl 
www.enterled.pl 

Sposoby sterowania 

RODZAJ 
STEROWANIA 

OPIS 
CENA 

NETTO 

Sterownik - LAN 
Wyświetlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urządzenie. Może być łączony z 

komputerem obsługującym bezpośrednio, lub poprzez huby, switche itp. 
Przewód połączeniowy: skrętka UTP, złącza RJ-45. 

0,00 zł 

Sterownik - WI-FI 
 

Sterownik komunikuje się z komputerem bezprzewodowo 470,00 zł 


