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FW7L-15 je označenie pre sériu osadených rámov so 7-segmentovými LED modulmi s výškou číslice 15 cm a s 15 ks LED 
v jednom segmente. FW7L-15 sú určené na zabudovanie do boxov. Rámy môžu byť vyhotovené ako jednostranné alebo 
obojstranné a osadené 3 alebo 4 číslicami s/bez znamienka na každej strane. Špeciálnym prevedením je rám so 4 
číslicami a znamienkovým segmentom v strede, ktorý je určený pre zobrazenie času, dátumu a teploty. 
 
FW7L-15 obsahuje riadiacu elektroniku a LED moduly, prípadne napájací zdroj. Rámy sú napájané DC 12V alebo AC 
230V/50Hz. Súčasťou riadiacej elektroniky je komunikačný modul, ktorý určuje protokol a fyzickú vrstvu komunikačného 
rozhrania rámu. Niektoré moduly vyžadujú použitie špeciálnej kabeláže alebo sady snímačov. 
 
Zobrazovače je možné použiť na zobrazenie Jackpotu, ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach, času, dátumu a 
teploty na verejných priestranstvách, počtu voľných parkovacích miest, počtu vyrobených výrobkov vo výrobných halách 
závodov, hodnoty fyzikálnych veličín v technologických procesoch atď. 
 
Rámy je možné vyhotoviť v rôznych verziách (podľa komunikačného rozhrania, napájania, počtu číslic, ...). V nasledujúcej 
tabuľke sú uvedené základné verzie rámov.  
 

Verzia Strán +/- Číslic Farba Rozhranie Protokol Napájanie Pozn. 

FW7LCA-109E10R15-A/RC5-A 1 x 4 red RC5 (2) --- AC 230V (1) 
FW7LCA-209E10R15-A/RC5-A 2 x 4 red RC5 (2) --- AC 230V (1) 
FW7LCD-109E10R15-A/RC5-A 1 x 4 red RC5 (2) --- DC 12V (1) 
FW7LCD-209E10R15-A/RC5-A 2 x 4 red RC5 (2) --- DC 12V (1) 
FW7LCA-109E10R15-A/232-A 1 x 4 red RS232 NKR AC 230V (1) 
FW7LCA-209E10R15-A/232-A 2 x 4 red RS232 NKR AC 230V (1) 
FW7LCD-109E10R15-A/232-A 1 x 4 red RS232 NKR DC 12V (1) 
FW7LCD-209E10R15-A/232-A 2 x 4 red RS232 NKR DC 12V (1) 
FW7LCA-109E10R15-A/485-A 1 x 4 red RS485 NKR AC 230V (1) 
FW7LCA-209E10R15-A/485-A 2 x 4 red RS485 NKR AC 230V (1) 
FW7LCD-109E10R15-A/485-A 1 x 4 red RS485 NKR DC 12V (1) 
FW7LCD-209E10R15-A/485-A 2 x 4 red RS485 NKR DC 12V (1) 
FW7LCA-1S4E10R15-A/232-A 1 x 4 red RS232 NKR AC 230V  
FW7LCD-1S4E10R15-A/232-A 1 x 4 red RS232 NKR DC 12V  
FW7LCA-1S4E10R15-A/485-A 1 x 4 red RS485 NKR AC 230V  
FW7LCD-1S4E10R15-A/485-A 1 x 4 red RS485 NKR DC 12V  
         

 
 
(1) - pre zobrazenie času, dátumu a teploty (so znamienkovým segmentom v strede) 
(2) - k ovládaniu je potrebná sada snímačov MIRC5-1 a diaľkový ovládač 
 


