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Stávající řešení

3

• V současnosti na stávající řešení neexistují náhradní díly, jsou bez 

servisu a používaným displejům končí životnost. 
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Zadání – technická data

• Navrhnout (případně i realizovat) pilotní provedení displeje, který je
určený do venkovního prostředí. Výhodou by měla být tvorba
dalších panelů, jako kopie tohoto. Materiál na tělo billboardu jsme,
případně HW jsem schopni po dohodě poskytnout.

• Provedení: RGB (preferujeme před provedením jedinou červenou 
barvou)

• Napájení: 230 V AC

• Datové připojení: pomocí sítě AGC (k displeji nebo řídící jednotce 
povede síťový kabel s konektorem RJ45) nebo USB rozhraní nebo 
Bluetooth
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Zadání – technická data

• Ovládání: 

• by mělo být umožněno na PC vybraného zaměstnance AGC
s přidělenými uživatelskými právy v jednoduchém a přívětivém
uživatelském prostředí

• uživatel má mít možnost zadávat hodnoty do obou displejů, tj.
zadat aktuální hodnotu počtu dnů od úrazu a text do panelu
s běžícím textem

• Plánován je větší počet billboardů - uživatel musí mít možnost
kontrolovat a zadávat hodnoty na všech panelech (rozlišení
např. podle IP adresy)

• Počítadlo pracovních úrazů: 760 x 300 mm (š x v, výška znaku 225
mm), o každé půlnoci dojde k navýšení hodnoty o + 1 den

• Panel s běžícím textem: 2.210 x 230 mm (š x v, výška znaku 125
mm), rozměry lze měnit (zvětšit)
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Očekáváme pro soutěž

• Jednoduchá projektová dokumentace (části elektro i konstrukce

billboardu, seznam použitého HW, výkres zapojení ad.)

• Náklady na celý systém (včetně seznamu použitých komponentů

bez ceny finálně montáže na zvoleném místě)

• V případě dohody Návrh a sestrojení prototypu Displejů dle

dokumentace, ukázku případného prototypu při prezentaci

(minimálně v SW rovině fungující počítadlo a panel s běžícím

textem)
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Očekávaný přínos

• Moderní technické řešení, včetně vizualizace (využití jako nástroje 

pro sdělování informací)

• Zlepšení ovládání systému informačních Billboardů (i vzhledem k 

počtu billboardů)

• Možnost multiplikovatelnosti daného řešení
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Kontakt

• AGC Flat Glass Czech a.s.

• Libor Bánok

• Vedoucí údržby řídících systémů

• 606 760 433

• libor.banok@agc.com




