tablice kursów walut KONTI-EX
katalog modeli na rok 2014

Tablice kantorowe KONTI-EX to zewnętrzne wyświetlacze diodowe przewidziane do prezentacji
jednej z cen: skupu lub sprzedaży walut obcych, złota, srebra czy też innych surowców. Zostały
zaprojektowane z myślą o instalacji w pobliżu wejścia do placówki finansowej, najlepiej
prostopadle do chodnika. Oprócz informowania o aktualnych kursach walut, stanowią doskonałą
formę reklamy – widoczną z daleka i zwracającą uwagę. Ponadto możliwa jest ich integracja z
wewnętrznymi tablicami walutowymi serii KONTI.

KORZYŚCI DLA CIEBIE – W STANDARDZIE, BEZ DOPŁAT

PROSTY PROGRAM DO OBSŁUGI

STEROWANIE PRZEZ USB, LAN LUB WIFI

REGULACJA JASNOŚCI

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE

DIODY LED O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI

SOLIDNA, SZTYWNA KONSTRUKCJA

BEZPIECZNA OBSŁUGA
DZIĘKI WBUDOWANYM ZASILACZOM

NAJŁATWIEJSZY MONTAŻ,
ŻADNYCH WISZĄCYCH PUSZEK

NESTEC technologie led – pierwszy polski producent z rozsądnymi cenami
Właścicielem marki NESTEC jest Grupa Technologiczna NESTOR. Istniejemy już od 1992 roku.
P.U.H. NESTOR Zofia Barańska, 76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 3, tel./fax 94 342 22 93, tel. kom. 608 276 677, biuro@nestec.pl

pierwszy polski producent z rozsądnymi cenami

KONTI-EX – NIEZAWODNOŚĆ 24H NA DOBĘ

model KONTI-EX 32

Możliwości tablic walutowych KONTI-EX
Tablice kursów walut KONTI-EX produkowane są przez nas w dwóch odmianach: jednostronnej
i dwustronnej. Wariant jednostronny, zainstalowany na elewacji, doskonale spisuje się, gdy
kantor zlokalizowany jest np. naprzeciwko większego parkingu lub w pobliżu skrzyżowania ulic.
Jeśli jednak zależy nam na zwróceniu uwagi przechodniów i zmotoryzowanych mijających
kantor usytuowany wzdłuż ulicy, zdecydowanie najlepszym wyborem będzie wersja dwustronna
zainstalowana prostopadle w formie semafora. Co ważne, bez względu na wybraną opcję,
wyświetlacz standardowo wyposażony jest w automatyczną regulację jasności, aby mógł
pokonać bezpośrednie światło słoneczne za dnia i jednocześnie nie oślepiał wieczorem
i w nocy.
W komplecie wraz z wyświetlaczem LED dostarczane jest oprogramowanie, którego intuicyjny
interfejs pozwala na proste i szybkie wprowadzanie zmian. Wygodną funkcją jest przy tym
współpraca z wewnętrznymi tablicami kursów walut serii KONTI. W ten sposób dosłownie
jednym kliknięciem można zaktualizować informacje na wszystkich tablicach – zarówno tych
na zewnątrz, jak i tych w pomieszczeniu.
Podobnie jak w tablicach serii KONTI, również tutaj urządzenie rozpoczyna swoją pracę
od wygaszenia wszystkich pozycji. Rozwiązanie to skutecznie zapobiega wyświetlaniu
nieaktualnych cen w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej. W razie
potrzeby dowolne pole może być również wygaszone z poziomu oprogramowania.
Standardowo wyświetlacz podłączany jest do komputera poprzez port USB. W dowolnym
momencie ten rodzaj połączenia może zostać zastąpiony bardziej zaawansowanym,
umożliwiającym przyłączenie do sieci komputerowej przez LAN bądź WiFi. Zapewnia to dużą
elastyczność w doborze miejsca instalacji tablicy.
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Parametry techniczne

Zawartość zestawu

-

-

zasilanie: sieciowe 230VAC
odporność na warunki atmosferyczne
zakres temperatur pracy: -30 do +70 °C
programowanie przez: USB (standard),
LAN (opcja), WiFi (opcja)
- kolor świecenia (jeden z): czerwony, ciepły
żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski

wyświetlacz z przewodem zasilającym
moduł komunikacyjny
przewód USB 5m (tylko dla modułu USB)
wsporniki montażowe
śruby M6
pisemna gwarancja
instrukcja obsługi w języku polskim
płyta CD z oprogramowaniem

Okres gwarancji na tablice kursów walut serii KONTI-EX wynosi 24 miesiące.
Oferowane wyświetlacze są naszej produkcji i powstają w naszej własnej
fabryce w Polsce. Nie sprzedajemy urządzeń pochodzących z importu. Jako
producent
zapewniamy
łatwy
dostęp
do
serwisu
gwarancyjnego
i pogwarancyjnego. Od zawsze stawiamy na rzetelną obsługę Klienta, dzięki
czemu działamy na polskim rynku już od 1992 roku.

DOSTĘPNE KOLORY ŚWIECENIA

Moduły komunikacyjne
Zadaniem modułu komunikacyjnego jest umożliwienie połączenia komputera ze sterownikiem
tablicy diodowej. Fizycznie ma on postać malutkiej „szufladki” wsuwanej do wnętrza
wyświetlacza. Dzięki temu w dowolnym momencie standardowy moduł USB może zostać
zamieniony na jeden z modułów opcjonalnych: LAN lub WiFi. Ponadto, po instalacji okablowania
i ponownym wsunięciu modułu do środka, zapewnia to lepszą ochronę przed wpływem
warunków atmosferycznych niż ma to miejsce w przypadku rozwiązań z modułami dokładanymi
na zewnątrz tablicy.
Moduł USB. Standardowy moduł komunikacyjny umożliwiający połączenie poprzez port USB.
Wraz z tym modułem dostarczany jest przewód USB o długości 5m. Ważne: standard USB nie
przewiduje możliwości przedłużenia przewodu ponad 5m.
Moduł LAN. Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwiający podłączenie wyświetlacza do
sieci komputerowej za pomocą tzw. skrętki komputerowej. Maksymalna długość przewodu
wynosi w tym wypadku do 100m.
Moduł WiFi. Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwiający bezprzewodowe podłączenie
do sieci komputerowej. Zasięg w otwartej przestrzeni wynosi do 100m.
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TABLICE WALUTOWE KONTI-EX
Modele
jednostronne

Wymiary zewn.
(mm)

Liczba
pozycji
cenowych

KONTI-EX 10

1200 x 240 x 60

1

KONTI-EX 20

1200 x 510 x 60

KONTI-EX 30

1200 x 780 x 60

Cena
netto
(PLN)

Modele
dwustronne

Wymiary zewn.
(mm)

Liczba
pozycji
cenowych

Cena
netto
(PLN)

900,00

KONTI-EX 12

1200 x 240 x 60

1

1 800,00

2

1 800,00

KONTI-EX 22

1200 x 510 x 60

2

3 600,00

3

2 700,00

KONTI-EX 32

1200 x 780 x 60

3

5 400,00

Format prezentacji pozycji walutowych: XXXX - cztery cyfry; kropka może zostać wyświetlona na dowolnej pozycji.

OPCJONALNE MODUŁY KOMUNIKACYJNE
Model
PV-LAN

Opis
Moduł komunikacyjny LAN

Cena netto
(PLN)
350,00

Model
PV-WIFI

Opis
Moduł komunikacyjny WiFi

Cena netto
(PLN)
670,00

Powyższe dopłaty do opcjonalnych modułów komunikacyjnych dotyczą wyłącznie zamawiania ich wraz z nowym
wyświetlaczem – zastępują standardowy moduł USB. Ceny modułów komunikacyjnych zamawianych bez wyświetlacza
wynoszą odpowiednio: USB – 200 zł netto, LAN – 450 zł netto, WiFi – 790 zł netto.

Wykonanie standardowe
Konstrukcja mechaniczna wyświetlaczy oparta jest o aluminium malowane proszkowo oraz
tworzywo sztuczne. Wszystkie płyty z diodami LED zamocowane są do aluminiowego stelaża
nadającego naszym wyświetlaczom dużą sztywność i wytrzymałość. Przednia szyba wykonana
jest z akrylu, zaś ściana tylna z PCV.
Wykonanie wzmocnione
Zawiera wszystkie cechy wykonania standardowego, jednakże przednia szyba wykonana jest
z poliwęglanu, a tylna ściana z dibondu.
Symbole walut
Wyświetlacz standardowo posiada wyklejone trzyliterowe symbole walut. Znajdują się one
zawsze po lewej stronie wyświetlanych cen.
Modyfikacje urządzenia
Tablice serii KONTI-EX mogą zostać przez nas wyprodukowane według indywidualnych życzeń
Klienta, np. gabaryty powiększone pod wyklejenie dodatkowych napisów, inna niż standardowa
liczba pozycji cenowych, inne niż standardowe wyklejenie, itp. Przygotowywana jest wówczas
odrębna kalkulacja.

Podane ceny dotyczą wyświetlaczy z modułem komunikacyjnym USB, w wykonaniu standardowym, z kolorem
świecenia: czerwonym, żółtym, pomarańczowym lub zielonym. Kolor niebieski: dopłata 10%. Wykonanie wzmocnione:
dopłata 25%. Zgodnie z zasadami NESTEC, dotyczącymi stałego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i cenniku bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie
stanowi oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT.
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