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Generelle oplysninger om udendørs LED skilte fra dansk leverandør/producent.  

ViewNet Systems digitale LED skilte overholder alle danske og EU-krav. 

Nedenstående tekniske og funktionsmæssige oplysninger er vigtige for vejmyndighederne, kommunen, 

politiet, os som producent og kunden som bruger, at hverken trafikken, naboer eller andre vil blive generet 

af billederne på skiltet. 

• LED skiltet er udstyret med lysføler og automatisk indstilling af lysintensiteten 

Billederne vil dermed falde naturligt ind i miljøet og omgivelserne 

Lysintensiteten kan indstilles fra 3% til 80% af maksimal lysstyrke. 

• Overgang mellem billederne vil via indholdsstyringen foregå i bløde skift via sort billede 

• Skift mellem billederne vil blive sådan at det ikke virker hektisk og derved trækker trafikanternes 

opmærksomhed væk fra trafikken. Hvert billede påregnes at være på i ca. 30 sekunder 

• Indholdsstyringen (ViewNet CMS) arbejder adaptivt med indholdet, så der vises bløde harmoniske  

billeder. Det betyder at farverne afstemmes og tilpasses i lysstyrke i forhold til hinanden   

• LED skiltet placeres sådan at det ikke tager udsynet fra trafikanterne 

• LED skiltets placering og brug vil ikke kunne forveksles med vejskiltene i området 

• Placeringen vil overholde alle afstande til skel og veje 

• Skiltet er konstrueret efter at det ikke skal give trafikmæssige problemer  

• Service- og vedligeholdelsesaftalen med leverandøren af LED skiltet, vil sikre at funktionerne til 

enhver tid holdes ajour over de mange års anvendelse, så eventuelle fejl rettes straks 

• Skiltet monteres på stormsikkert fundament  

• Fremføring af forsyningsspænding på 230 Volt, udføres af en autoriseret el-installatør 

• Skiltet udstyres med en hovedafbryder for 230 Volt, så fysisk service kan foregå uden spænding 

på systemet  

• Skiltets opbygget overholder EMC krav (ind og udstråling af elektrisk støj) 

• Produktet overholder EU-lovgivningen for CE-mærkning 

• Tænde- og slukketider kan indstilles og vælges. Typisk: tænd kl. 6:00 og sluk kl. 23:00  

• Visning af temperaturen i området er muligt 

• Visning af klokken og dato er muligt 

Alle udendørs LED skilte og billedstyringssystemer fra ViewNet overholder endvidere de gode råd som 

Vejdirektoratet har udgivet om opsætning og brugen af informationsskilte.  
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