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Műszaki leírás

felirat pontos Mérete: 

23500 mm x 3580 mm

felépítés:

betű tartó szerkezet: a tetőhöz fixen rög-
zített zsámolyokhoz tűzihorganyzott acélváz 
csavarozással rögzítve. a főkonzolok hegesztett 
kivitelűek, amik a telepítés miatt csavarozás-
sal kapcsolódnak a többi tartóhoz. a főtartó 
konzolokra vízszintes gerendák csatlakoznak, 
és ezek segédtartókkal vannak merevítve. a 
vízszintes gerendákra akasztókkal szerelve 
csatlakoznak a betűk.



Műszaki leírás

elektroMos igény: 

aC 230V 1500W

elektromos csatlakozás a tetőn műanyag el- 
osztószekrény tömszelencével bekötve, a 
doboz ip67-es kivitelű

betűk:

a betűk 358 cm magasak és 20 cm vastagok

easy Clip profillal kialakított feszített fóliás 
rendszer

ledes világítás

a palást 2 mm vastag alumínium lemezből 
(al99,5 fk - en aW 1050a H24) készült. belül 
a merevítés alumínium zártszelvény, 40x20x2 
profilból ((alsi1MgMn (régi alMgsi1) – en aW 
6082 t6) keret lett kialakítva, ívelt helyeknél 
vagy hengerítéssel, vagy alumíniumból (alMg3 
– en aW 5754 H22) marógépen legyártott 
bordák kerültek behegesztésre. a fólia meg-
feszítése után szinterezett alumínium burkolat 
került felszerelésre. a betűk belül fehérre van-
nak festve.



Műszaki leírás

ledezés: 

„M” betű:  218db 2x100W lpV-100-12

„o” betű: 198db 2x100W lpV-100-12

„u” betű: 170db 2x100W lpV-100-12

„n” betű 192db 2x100W lpV-100-12

„t” betű 124db 1x150W lpV-150-12

„e” betű 139db 1x150W lpV-150-12

„x” betű 161db 2x100W lpV-100-12

a tápegységek Mean Well cég által gyártott 
lpV sorozatúak. ip67 kialakítású Ce jelzéssel 
ellátott.

a primer oldal aC230V a szekunder oldal dC 
12V.

a tápegység kapcsoló üzemű. a tápokat a 
doboz hátoldalán kívül vannak felszerelve a 
szervizelehetőség elősegítése véget. 

a ledek típusa: goQ-03rd-lf1

a ledek habosított pVC hordozóra (köma lv.:3) 
vannak telepítve.



a projekt története gyártás/telepítés

projektmenedzser kollégánk látván, hogy 
új Mountex túrabolt nyílik a soroksári úton, 
felkereste a Mountex kft-t, hogy cégünket 
ajánlja a figyelmükben

az óriás felirat gyártása már 2017 novem-
ber-decemberében elkezdődött

eme megkeresés eredményeképpen rendelték 
meg tőlünk a 3,3 méter magas és 24 méter 
hosszú világító feliratot

a telepítésre 2018. júniusában került sor

Melyet örömmel gyártottunk le, szereltünk a 
helyére és azóta is nagyon büszkék vagyunk rá 

Helyszín: Mountex soroksár, 1239 budapest, 
bevásárló u. 4.

Megrendelő: Mountex kft.



www.bepro.hu

köszönjük a figyelMet!


