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PROSVĚTLENÝ PANEL 
OBOUSTRANNÝ typ OPP 03 
PROSVĚTLENÝ PANEL 
JEDNOSTRANNÝ typ JPP 03 

Prosvětlený panel 
jednostranný JPP 03 
 

 
 

Základní informace 
 

Prosvětlený panel byl navržen pro použití v oblasti reklamy a 
propagace s ohledem na jednoduchou a rychlou změnu 
aktuálních informací. Je určen pro umístění běžného plakátu 
formátu A0 (840x1200mm).  Kromě propagačních účelů 
může panel sloužit jako součást informačních a naváděcích 
systémů. 

Jednostranné nebo oboustranné řešení prosvětleného panelu 
včetně snadné výměny upevňovacích patek nabízí široké 
možnosti pro jeho instalaci na stěny, sloupy, portály apod. 

Konstrukční řešení umožňuje výměnu informačních materiálů 
bez nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je panel 
umístěn ve výšce do 2m (spodní hrana) i bez použití 
manipulačních prostředků.  

Technický popis 
 

Skelet panelu je svařen z hliníkového tenkostěnného 
uzavřeného profilu, který při nízké hmotnosti zaručuje 
vysokou pevnost konstrukce. Uvnitř jsou vertikálně umístěny 
čtyři lineární zářivkové trubice s příkonem  4 x 36W. 

Dveře skříně mají rám svařený z hliníkového profilu do 
kterého je zatmelena deska z čirého polykarbonátu tloušťky 
3mm. Dveře jsou zajištěny rychloupínacími sponami a slouží 
pouze k přístupu do skříně při výměně světelných zdrojů 
nebo při opravě el. části. Plakát je umístěn na výsuvném 
rámu jehož zadní stěnu tvoří rozptylová deska z perspexu  a 
přední stěnu deska z čirého plexi. Toto řešení zajišťuje 
rovnoměrné rozptýlení světelného toku zdrojů a zabraňuje 
zvlnění papírových plakátů vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. 
Modifikace upevňovacích patek umožňuje montáž na stěnu 
nebo sloup lib. prům., včetně sloupů s průměrem osazeným. 
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 Celá skříň a všechny kovové díly včetně upevňovacích 
elementů jsou chráněny proti povrchové oxidaci práškovou 
barvou standardně v odstínu RAL 7035. 

Výměna plakátů se provádí na vysunutém rámu po otevření 
zámku a odklopení pojistek na spodní stěně skříně.  Rám 
s upevněným plakátem se zasune zpět do skříně až do 
polohy aretované pojistkami a zajistí se pootočením zámku. 

Základní technické 
údaje 
 

Název: 
Typ: 
Světelný zdroj: 
Krytí: 
Jmenovité napětí: 
Příkon: 
Provozní teplota: 
Rozměry: 
Hmotnost: 

Prosvětlený panel 
OPP-01, JPP-01 
4x zářivka 1200mm/36W 
IP 43 
230V/50Hz 
cca 160W 
-15°C až +50°C 
1290 x 870 x 190 mm 
30 kg 

Kontakt 
 

ELTODO, a.s. 
Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4 
Tel.: 261 344 030 
Fax: 261 341 557 
e-mail: eltodo@eltodo.cz 
http://www.eltodo.cz 

 


