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 یسوال ممکن است که برا نیدارد؟ ا یی و چه کاربردها  ستیتابلو روان چ
تابلو را هم در سطح شهر  نیاگر خود ا ی حت آمده باشد و شیشما هم پ

در مورد آن به دست  یشتر یاطالعات ب دیدوست داشته باش د،یباش دهید
  نیشده و در ا ادیز اریبس ریسال اخ 10تابلو در   نیاز ا  استفاده .دیاوریب

 .شود ی م ده یدرب اکثر مغازه ها د یروزها در جلو

کسب و کار و محصوالت خود استفاده   غیتبل یتابلوها برا  نیافراد از ا اکثر
  و دیمتن دلخواه را وارد دستگاه کن دیتوان  ی تابلو شما م  نیا در .کنند ی م

مختلف   یدرآمدن آن با افکت ها شیشاهد به به نما هیاز چند ثان بعد
 .دیباش

 نکهیرا درباره ا یشتر یتا اطالعات ب دیمطلب با ما همراه باش نی ادامه ا در
 .دیدارد، به دست آور یای و چه مزا ستیتابلو روان چ

 

 دارد؟  ییو چه کاربردها  ستیتابلو روان چ 1#

بر  لمیو ف ریمتن، تصو  کیاست که  ی کیالکترون لهیوس   کیروان  یتابلو
متن و   یادیتوان تعداد ز ی تابلو م   نیا در .شود ی آن اجرا م شگری نما یرو

 .کرد یبارگذار  شی نما یافکت را برا

 یمحتوا تابلو باعث شده است که ن ی کار آمدن ا یو رو  یتکنولوژ  شرفتیپ
سال  در .کند دایباال انتشار پ تیفیو با ک  ریو متغ  ع یبه صورت سر ی غاتیتبل
روان استفاده کرد   یتوان در تابلوها ی که م  یی انواع افکت ها ریاخ یها
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  افتهی  شیافزا زیاستفاده شده در آن ها ن یها رنگ شده اند و  شتریب زین
تابلوها شکل گرفته، کمتر شدن وزن آن  نی که درون ا ی شرفت یپ گرید .است

 .ها است

 از شود و  ی محدود کسب و کارها نم  غات ینوع تابلو به تبل نیا کاربرد
 .استفاده کرد زیمختلف ن یها ی ناطالع رسا یتوان برا ی روان م  یتابلو

  امیپخش پ یو ادارات و سازمان ها برا  یشهر  یمثال در بزرگراه ها یبرا
 .کاربرد دارد ی اطالع رسان یها
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 روان یدهنده تابلو ها لیتشک  یاجزا 2#

آن ها آشنا   ی داخل یبا اجزا دی با ستیتابلو روان چ دیبدان نکهیا یبرا
  نی که در استفاده از ا ی شود تا زمان  یقطعات باعث م  نی با ا یی آشنا .دیشو

 .دیآن را رفع کن دیبتوان د،یتابلو به مشکل برخورد

  ی روان را به شما معرف  یدهنده تابلو لیادامه مطلب، قطعات تشک در
 .کرد میخواه

 .شده اند لی تشک ی روان از قطعات اندک  یها تابلو

  نیاز مهم تر هی، برد کنترل و منبع تغذ (LED) المپ ،ی ک یمدار الکتر   ماژول،
 .شوند ی روان از آن ها استفاده م یساخت تابلو در  هستند که ی قطعات 
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 ماژول 1-2#

ها بلوک   ماژول .و اندازه آن دارد زی به سا ی قطعه در تابلو بستگ  نیا تعداد
  عملکرد دیتوان یشوند، م  ی که روشن م  ی هستند که زمان  (LED) هر المپ

و افکت ها  ریرنگ، متن، تصو شیماژول ها دستور نما  نیا .د یآن ها را ببن
 .دهند ی روان م یرا به تابلو

 Semi) ی رونیگسترده هستند و در سه نوع شبه ب اریقطعات بس نیا
Outdoor)ی رونی، ب (Outdoor) ی و درون (Indoor) شوند ی م می تقس.  

شود و معموال ضد آب و ضد  ی باز استفاده م یها طی در مح ی رونیب نوع
کار خود را  ی تابلوها در گرما و سرما به راحت  نیا نیهمچن .ضربه هستند

 .شود ی نم  جادیدر آن ها ا ی اختالل چیه  دهند و ی انجام م

را در  ی است و نور خوب مینوع ماژول در روز و شب قابل تنظ نیا ی نورده 
ماژول ها گران  گریاز د نوع ماژول نیا متیکه ق دیبدان دیبا ی روز دارد ول 

 .تر است
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  نیا .است ی رونیاست، ماژول شبه ب یکاربرد اریکه بس یگر ید ماژول
دهد   ی را از خود چه در روز و چه در شب نشان م  ی نور خوب اریماژول بس

  ادیآن ز ی که در مقابل آب مقاوم نبوده و احتمال خراب دیبدان دیبا اما
 .ارزان تر است ی رونینوع ماژول از نوع ب نیا متیق .است
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نوع ماژول  نیشود، ارزان تر ی بسته نصب م یکه در فضاها ی درون  ماژول
 گرید یاستفاده در داخل سالن ها، فروشگاه ها و مکان ها یبرا است که

 .باشد ی مناسب م 

 

 

 هیمنبع تغذ 2-2#

 .دهد یولتاژ را انجام م لی روان، کار تبد یدر تابلوها هیتغذ منبع 

  یدستگاه ها در دارد و یی ولتاژ باال یدانند که برق شهر  ی افراد م  اکثر
 .شود لیدستگاه تبد ازیبه ولتاژ مورد ن دیمختلف با



 

7 www.namatek.com 

 برق دیبا ه یدارند و منبع تغذ (DC) به برق ازیتابلو روان ن یها ماژول
(AC) لت و 4.5روان معموال  یتابلوها ازیمورد ن ولتاژ .کند لیرا به آن تبد
 .است

 

 برد کنترل 3-2#

  افتیارسال و در فهیوظ مادربرد است و ای ی همان برد اصل ی کنترل  برد
شود، در   ی که پخش م یی اطالعات به ماژول ها را دارد که اطالعات محتوا

 .ردیگ  ی قطعه قرار م نیا

تابلوها در   نیا .وجود دارد  ستیدکمه روشن و خاموش و ر کی برد  نیا در
آن اطالعات   نینوع آفال در وجود دارند که نیو آفال  نیدو نوع آنال

 هیتوان اطالعات را در ثان ی م  نیبرد آنال در شود و ی به برد داده م مایمستق
 .شود ی نرم افزار انجام م کی کار با استفاده از  نی داد و ا رییتغ

  شی افزا ستیتابلو روان چ  نکهیقطعه درک شما را از ا ن ی ا یی کارا از ی آگاه
 .دهد ی م
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 ست؟یتابلو روان چ یای مزا 3#

تابلو ها را منحصر به فرد کرده   نی دارند که ا یادیز یا ی روان مزا یتابلوها
 تیفیهر تابلو با توجه به ک ی ایکه ممکن است مزا  دیکن توجه .است

 .ساخت و مدلش متفاوت باشد

 ن ی به ولتاژ باال و مصرف برق پا ازین عدم •
 ح ی در صورت استفاده صح ادیعمر ز یدارا •
 در روز و شب  ی کاف  تیفینور و ک شدت  •
 باز و بسته  یها طینصب در مح قابل •
 تابلو ها ی در برخ یپخش سه بعد تیقابل •
 استفاده از انواع رنگ ها تیقابل •

 

 ست؟یتابلو روان چ بی معا 4#

روان وجود  ی از تابلو ها ی در برخ م،یگو  ی که در ادامه به شما م ی ب یمعا
با آن ها آشنا   دیبا ستیتابلو روان چ نکهیاز ا شتریدرک ب یبرا دارد و

 .دیشو

 از تابلوها تک رنگ هستند ی برخ •
 است  ادیاز آن ها ز ینگهدار  نهیهز •
 شود   ی انجام م  ی کردن آن ها به سخت نصب •
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 شوند  ی تابلو ها زود به زود خراب م  (LED) یها المپ •
 ست ین ریباز امکان پذ یاز آن ها در فضا استفاده •

 

 تابلو روان ی رنگ ها 5#

 

  مهم است و اریشود بس ی داده م شی که نما ی رنگ بیروان ترک یتابلوها در
 .دیجذب مخاطب انتخاب کن  ینوع آن را برا نی بهتر دیبا شما

  ازین دیتوان  ی م  ستیتابلو روان چ یرنگ برا نی بهتر دیبدان نکهیا یبرا
اغلب کسب و کارها، استفاده از تابلو تک   یبرا .دیریخودتان را در نظر بگ

 .کند  ی م  تیرنگ کفا
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 :تابلو روان وجود دارند عبارتند از  یکه برا یی ها رنگ

 تمام رنگ ایکالر  فول •
 رنگ هفت •
 قرمز  •
 سبز •
 دیسف •
 یآب •

 یان یپا سخن

 یی و چه کاربردها ستیتابلو روان چ نکهیرا درباره ا ی عاتمطلب اطال نیا در
از  ی ک یتوان  ی روان را م  یتابلوها .میشما قرار داد اریدارد در اخت

 ابانیروزها در اکثر خ نیا کرد که فیتوص یکاربرد یغاتیمحصوالت تبل
 یبرا ی خوب نهیاستفاده از تابلو روان گز قطعا .وجود دارند یهر شهر  یها
 هست.  زیکسب و کار شما ن غیتبل


