
APOTHEKERSKRUIZEN  
 

Deze digitale displays zijn in Europa vervaardigd en kenmerken zich door de helderheid van de LED-dioden en 

de grote zichthoek. Verder zijn deze display zeer energiezuinig in vergelijking met units uit het verre oosten en 

daarnaast licht van gewicht. Bescherming voor buitentoepassing is conform IP67. Door de productie hier in 

Europa kennen wij korte levertijden en garanderen adequate en professionele ‘after sales’.  

Prestige Lijn 

 

 

1. -De tekst "APOTHEEK" is omringd met 3 banen LED’s. 
2. –De tekst kan in 8 verschillende talen worden vervaardigd met  

maximaal 8 letters / karakters. 
3.  – Elke LED-baan rond de tekst kan ingesteld worden met zijn 

eigen felheid van verlichting. 
4. – U kunt 21 verschillende animaties met een afstandsbediening 

instellen. Bijvoorbeeld: tekst continue branden en knipperen 
van een of alle omringende LED-banen, tekst knipperend en 
knipperende banen, wisselend knipperen van de bannen, etc. 
ifferent animations, eg. 

5. Bediening met een afstandbediening voor instellen van de 
animatie of voor standard aan en uit zetten. 

6. Bij wegvallen van elektriciteit onthoudt de unit de ingestelde 
animatie..   

7. Standaard LED kleur: tekst witte LED’s en de banen groene 
LED’s. 

 

 

Prestige Lijn - CRS80 

MODEL Hoogte Breedte Diepte Gewicht 
Gem. 

energieverbruik 
Prijs € 

CRS80 (enkelzijdig) 80cm 80cm 4,5cm 5kg 10w  

CRS80 (dubbelzijdig) 80cm 80cm 10cm 15kg 20w  

FRAME Frame t.b.v. dubbelzijdige uitvoering.  

Ander LED kleuren  Keuze uit: geel, amber, rood en blauw +10% 

  

 

 

 



GX monochroom 
 

 
 

Monochrome GX grafische 
apothekerskruis is een effectief 
promotie medium. De unit stelt u in 
staat om  tekst (bijvoorbeeld 
openingstijden) en grafische effecten 
te combineren.  Dit stelt u eenvoudig 
in met behulp van een computer en 
de meegeleverde software.  
De unit is daarbij ook nog eens 
standaard voorzien van een tijd, 
temperatuur en datum weergave. U 
stelt zelf in of en hoe deze info wordt 
weergegeven.  

 

Monochroom GX  

MODEL Hoogte Breedte Diepte Gewicht 
Gem. 

energieverbruik 
Prijs € 

GX (enkelzijdig) GREEN 90cm 90cm 9 cm 9kg 25W  

GX (dubbelzijdig) GREEN 90cm 90cm 9 cm 15kg 50W  

ATTENTIE! We adviseren om bij een dubbelzijdige unit een montageframe aan te kopen. 

Overige LED-kleuren prijs op anvraag. 

  

 
 



Full Colour 
 

 
 

Full Colour Apothekers kruizen   
De display kan eenvoudig geprogrammeerd worden 
met een grafisch/tekst content dat gepresenteerd 
wordt conform het door u ingestelde schema. 
Effecten als lopend, uitvouwen, ronddraaien, 
diagonaal presenteren, ontploffen, etc. zijn 
standaard in de meegeleverde opmaaksoftware 
aanwezig en eenvoudig toe te passen dan wel te 
wijzigen.  
De felheid van de LED wordt automatisch geregeld 
door een lichtsensor waardoor het in de avonduren 
zwakker is dan overdag. Deze automatische 
instelling kunt u natuurlijk uitzetten en handmatig 
zelf instellen.  
De unit is daarbij ook nog eens standaard voorzien 
van een tijd, temperatuur en datum weergave. U 
stelt zelf in of en hoe deze info wordt weergegeven.  

 
 

 

Full Colour 

MODEL Hoogte Breedte Diepte Gewicht 
Gem. 

energieverbruik 
Prijs € 

RGB25 
ENKELZIJDIG 

124 cm 124 cm 9 cm 14,4 kg 88W  

RGB25 
DUBBELZIJDIG 

124 cm 124 cm 9 cm 26,4 kg 176W  

RGB20 
ENKELZIJDIG 

100 cm 100 cm 9 cm 12 kg 65W  

RGB20 
DUBBELZIJDIG 

100 cm 100 cm 9 cm 22 kg 130W  

RGB16 SMD 
ENKELZIJDI 

81cm 81cm 12 cm 9 kg 53W  

RGB16 SMD 
DUBBELZIJDIG 

81cm 81cm 12 cm 18 kg 106W  

ATTENTIE! We adviseren om bij een dubbelzijdige unit een montageframe aan te kopen. 

 

Display controle opties 

Aansturing Omschrijving Prijs 

Met kabels: – LAN 
netwerk 

De display opereert in een lokaal netwerk als een extern apparaat dat op 
een PC kan worden aangesloten m.b.v. hubs en schakelaars. Met windows 

compatibele software wordt meegeleverd.  
 

Wireless – WiFi 
network 

De display opereert in een draadloos  WI-Fi network dat op een pc wordt 
aangesloten m.b.v. een router. 

Een WiFi antenne is in de display ingebouwd. Windows compatibele 
software wordt meegeleverd. 

 

 

 

 


