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Πινακίδες led special 

Μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού μας τόπου με πολλές 
πληροφορίες και εικόνες. 

http://www.cross-led-sign.com/ilektronikes-pinakides-led/ 

 

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Άριστη ποιότητα κατασκευής. 

Χαμηλές τιμές χονδρικής.  Δωρεάν προγραμματισμός και εκμάθηση 

προγραμματισμού επιγραφών led στον χώρο σας (σε Ελλάδα & Κύπρο). 

Αδιάβροχες για εξωτερικό χώρο. 

     Η εταιρεία μας κατασκευάζει ταμπέλες led, ηλεκτρονικές πινακίδες led, κυλιόμενες 

ηλεκτρονικές επιγραφές led και ρολόγια led, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους. Άριστη ποιότητα κατασκευής και άψογο φινίρισμα. Τα πολύ φωτεινά 

λαμπάκια led, είναι ορατά από πολύ μεγάλη απόσταση. Προστασία οθόνης από τις 

καιρικές συνθήκες την σκόνη και την υπεριώδη ακτινοβολία, με διάφανο, άθραυστο 

πολυκαρβονικό κάλυμμα άριστης ποιότητας. Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου 

αλουμινίου Ελληνικής προέλευσης, με σατινέ επιφάνεια. Κυλιόμενες επιγραφές led με 

χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάρτηση με ισχυρούς ορειβατικούς 

κρίκους ή πέλματα σταθεροποίησης. Εύκολο Ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης 

επιγραφής. Δωρεάν ο προγραμματισμός και η εκμάθηση του προγραμματισμού 

επιγραφών led στον χώρο σας, σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή Κύπρου 

βρίσκεσθε. Ζητήστε να κατασκευάσουμε την δική σας ηλεκτρονική πινακίδα led, στις 

διαστάσεις και χρώματα που επιθυμείτε, με χαμηλή τιμή σε προσφορά. 

Κυλιόμενες ηλεκτρονικές επιγραφές, ταμπέλες led, με τις χαμηλότερες τιμές 

χονδρικής της αγοράς. 

Δωρεάν υπηρεσίες. 

 

• Το πρόγραμμα 

• Ο προγραμματισμός 

• Η εγκατάσταση σε PC 

• Επίδειξη λειτουργίας 

• Ελληνικές οδηγίες 

Το πρόγραμμα διαχείρισης των επιγραφών led είναι εύκολο, γραμμένο στην 

Ελληνική γλώσσα και παραδίδεται δωρεάν σε CD, μαζί με Ελληνικές οδηγίες χρήσης. 

Θα μπορείτε πολύ εύκολα να προγραμματίζετε την επιγραφή από τον υπολογιστή 

σας. Ο πρώτος προγραμματισμός, γίνεται από εμάς δωρεάν, αφού συζητήσουμε 

μαζί και αναλύσουμε το σκεπτικό σας. Η εγκατάσταση του προγράμματος 

διαχείρισης στον υπολογιστή (PC) σας γίνεται από εμάς, δωρεάν φυσικά, σε όποιο 

μέρος της Ελλάδας ή της Κύπρου και αν βρίσκεσθε. Δε απαιτείται καλωδιακή 

σύνδεση της επιγραφής με τον υπολογιστή. Η ανανέωση του προγραμματισμού, 

γίνεται με μεταφορά δεδομένων μέσω ενός απλού USB stick, από τον υπολογιστή 

http://www.cross-led-sign.com/ilektronikes-pinakides-led/
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σας στην είσοδο USB της επιγραφής. Η είσοδος USB της επιγραφής μπορεί να 

επεκταθεί με αδιάβροχο καλώδιο USB 5m δωρεάν. 

Χρωματολόγιο ηλεκτρονικών επιγραφών led τύπου SPECIAL. 

 

     Επιλέξτε χρώμα για την ηλεκτρονική σας επιγραφή μεταξύ κόκκινου, πράσινου, 

κίτρινου (πορτοκαλί), λευκού και μπλε. Η επιλογή του χρώματος γίνεται σύμφωνα με 

το ύφος της επιχείρησης και το προσωπικό σας γούστο. 

Διαστάσεις ηλεκτρονικών πινακίδων led σε εκατοστά. 

 

Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 2 σειρές. 

71x23 - 103x23 - 135x23 - 167x23 - 199x23 - 231x23 - 263x23 - 295x23 - 327x23 - 

359x23 - 391x23 - 423x23 - 455x23 - 487x23 

Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 4 σειρές. 

71x39 - 103x39 - 135x39 - 167x39 - 199x39 - 231x39 - 263x39 - 295x39 - 327x39 - 

359x39 - 391x39 - 423x39 - 455x39 - 487x39 

Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 5 σειρές. 

71x55 - 103x55 - 135x55 - 167x55 - 199x55 - 231x55 - 263x55 - 295x55 - 327x55 - 

359x55 - 391x55 - 423x55 - 455x55 - 487x55 

Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 6 σειρές. 

71x71 - 103x71 - 135x71 - 167x71 - 199x71 - 231x71 - 263x71 - 295x71 - 327x71 - 

359x71 - 391 - 423x71 - 455x71 - 487x71 

Κατασκευάζονται ηλεκτρονικές πινακίδες led και σε κάθε άλλη μεγαλύτερη 

επιθυμητή διάσταση. 

Κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των ηλεκτρονικών 
πινακίδων τύπου SPECIAL. 

 

Πλαίσιο ταμπέλας led. 

• Σκελετός από Ελληνικό ανοδιωμένο αλουμίνιο, με σατινέ υφή. Εύκολος 

καθαρισμός, χωρίς ξεθωριάσματα. 

• Βάθος προφίλ: Μονής όψεως 10,5 ή 14,0 εκατοστά. Διπλής όψεως 15,5 εκατοστά. 

• Άθραυστο διάφανο προστατευτικό οθόνης led από υπεριώδη ακτινοβολία, υγρασία, 

σκόνη και βανδαλισμό. 

• Εξαερισμός με εσωτερικό ανεμιστήρα και αεραγωγούς για προστασία από 

υπερθέρμανση. 
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Λαμπάκια LED 

• Χρώματα led: Κόκκινο, πράσινο, λευκό, πορτοκαλί, μπλε. 

• Σκίαστρο σε κάθε led, για βέλτιστη απόδοση μέρα-νύχτα. 

• Ρύθμιση φωτεινότητας led από 10-100% (και με προγραμματισμό σε 3 χρονικά 

επίπεδα του εικοσιτετραώρου). 

• Τύπος led, οβάλ 5 χιλιοστών. 

• Διάρκεια ζωής led, >100.000 ώρες με 50% φωτεινότητα, σε εσωτερικό χώρο με 

θερμοκρασία 26 C. 

• Γωνία θέασης 55 μοίρες στον κάθετο άξονα, 110 μοίρες στον οριζόντιο άξονα. 

• Τύπος σάρωσης ¼ scan, για ιδανική σχέση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

απόδοσης. 

Χρήση πινακίδας led. 

• Στήριξη πινακίδας, κρεμαστή με ορειβατικούς κρίκους ή σταθερή με πέλματα από 

πάνω, κάτω ή πλάγια. 

• Τρόποι στήριξης και κατά παραγγελία. 

• Χρήση για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.. 

• Λειτουργία σε συνθήκες βροχής ή καύσωνα έως +45 βαθμούς, κατόπιν προστασίας 

από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Προγραμματισμός επιγραφών led. 

• Περιλαμβάνεται εύκολο Ελληνικό πρόγραμμα δημιουργίας μηνυμάτων, με πολλά 

τρικ εμφάνισης-προβολής κειμένου. 

• Εύκολη μεταφορά δεδομένων με επεκτάσιμη (5μ.) θύρα USB, μέσω USB stick. 

Αυτόματη παραλαβή δεδομένων. 

• Δυνατότητα προσθήκης τύπου επικοινωνίας WiFi - ETHERNET - RS 232. 

• Χωρητικότητα έως και 200 προγράμματα. 

• Ρύθμιση εμφάνισης μηνυμάτων σε συγκεκριμένο εύρος ώρας και ημέρα της 

εβδομάδας. 

• Ρύθμιση εμφάνισης μηνυμάτων σε συγκεκριμένο ημερήσιο εύρος ώρας. 

• 120 εφέ κίνησης κειμένου. 

• Χρονοδιακόπτης έναρξης - λήξης λειτουργίας της πινακίδας. 

• Προγραμματιζόμενη φωτεινότητα σε τρία τμήματα του εικοσιτετραώρου. 

Άλλα χαρακτηριστικά επιγραφών led. 

• Περιλαμβάνεται ρολόι και ημερολόγιο. 

• Αισθητήριο θερμοκρασίας, επεκτάσιμος εκτός πινακίδας έως και 0,5 μ. 

(Προαιρετικός). 

• Δωρεάν δημιουργία και αποθήκευση του πρώτου σας project μηνυμάτων. 

• Άριστη ποιότητα κατασκευής. 

• Ηλεκτρονικές πινακίδες με χαμηλές τιμές χονδρικής. 

• Ελληνικής, δικής μας κατασκευής. 

• 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 71 X 23 εκ. 

Χαμηλή τιμή σε προσφορά. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 71 X 23 εκατοστά: 
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• Ανάλυση οθόνης, 64 x 16 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 40W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 10W, για μονής όψης 

πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 80W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 20W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 4,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 5,5,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 71 X 55 εκ. 

Χαμηλή τιμή σε προσφορά. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 71 X 55 εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 64 x 48 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 120W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 30W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 240W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 60W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 10,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 17,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led.  

Ηλεκτρονική πινακίδα led 103 X 23 εκ. 

Χαμηλή τιμή σε προσφορά. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 103 X 23 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 96 x 16 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 60W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 15W, για μονής όψης 

πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 120W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 30W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 4,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 6,0 κιλά διπλής όψεως πινακίδα 

led.  

Ηλεκτρονική πινακίδα led 103 X 39 εκ. 

Χαμηλή τιμή σε προσφορά. 

  

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 103 X 39 

εκατοστά: 
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• Ανάλυση οθόνης, 96 x 32 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 120W Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 30W, για μονής όψης 

πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 240W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 60W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 11,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 18,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 103 X 55 εκ. 

Χαμηλές τιμές και προσφορές. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 103 X 55 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 96 x 48 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 180W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 45W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 360W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 90W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 11,5 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 19,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 135 X 23 εκ. 

Χαμηλές τιμές και προσφορές. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 135 X 23 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 128 x 16 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 80W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 20W, για μονής όψης 

πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 160W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 40W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 5,9 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 9,0 κιλά διπλής όψεως πινακίδα 

led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 135 X 103 εκ. 

Χαμηλές τιμές και προσφορές. 
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Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 135 X 103 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 128 x 96 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 480W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 120W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 960W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 240W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 38,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 64,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 167 X 39 εκ. 

Χαμηλές τιμές και προσφορές. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 167 X 39 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 160 x 32 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 200W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 50W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 400W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 100W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 16,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 32,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 167 X 55 εκ. 

Χαμηλές τιμές και προσφορές. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 167 X 55 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 160 x 48 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 300W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 75W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 600W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 150W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 16,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 32,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 199 X 23 εκ. 

Τιμές χονδρικής και μεγάλες προσφορές. 
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Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 199 X 23 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 192 x 16 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 120W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 30W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 240W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 60W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 8,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 16,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 199 X 39 εκ. 

Τιμές χονδρικής και μεγάλες προσφορές. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πινακίδας LED 199 X 39 

εκατοστά: 

• Ανάλυση οθόνης, 192 x 32 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ισχύς πινακίδας 240W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 60W, για μονής 

όψης πινακίδας led. 

• Ισχύς πινακίδας 480W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 120W, για διπλής 

όψης πινακίδας led. 

• Καθαρό βάρος 20,0 κιλά μονής όψεως πινακίδα led, 34,0 κιλά διπλής όψεως 

πινακίδα led. 

Ηλεκτρονική πινακίδα led 295 X 39 εκ. 

Τιμές χονδρικής και μεγάλες προσφορές. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ταμπέλας επιγραφής LED 295 x 39 εκατοστών: 

• Ανάλυση οθόνης επιγραφής led, 295 x 39 pixels. Pitch 10 χιλιοστά. 

• Ονομαστική ισχύς επιγραφής 360W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 90W, 

για μονής όψης. 

• Ονομαστική ισχύς επιγραφής 720W. Κατανάλωση με λειτουργία μηνυμάτων 180W, 

για διπλής όψης. 

• Διάσταση επιγραφής led: Μήκος 295 εκ.- Ύψος 39 εκ.- Βάθος 12,5 εκ. 

• Καθαρό βάρος 30,0 κιλά για μονής όψεως πινακίδα led, 58,0 κιλά για διπλής όψεως 

επιγραφής led. 

• Διαθέσιμα χρώματα: Κόκκινο-Πράσινο-Κίτρινο-Μπλε-Λευκό. 
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Μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού μας τόπου. 

http://www.cross-led-sign.com/ilektronikes-pinakides-led/ 

Πολλές πληροφορίες και εικόνες. 
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