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Evolutie in LED - Technologie



Lichtkrantje type QLSI 16.05 NBR

Indoor, verkocht in  1987

Specificaties :
Afmetingen H x B = 11 x 79 cm

Aantal karakters 16

Karaktergrootte 50 mm

Leesafstand tot +/- 25 meter

Pixelopbouw ledblocks 7x5 matrix

Lichtsterkte 15 mcd

Openingshoek  120°

Kleur rood



GSM Totem

BELGACOM PROXIMUS

Luchthaven Zaventem

Geplaatst in december 1996

Specificaties Full Colour 

LED Displays :

Afmetingen H x B = 200 x 300 cm

Resolutie H x B = 64 x 96 pixels

Pitch 31,52 mm

Pixelopbouw Cluster met 2R10YG1B

Lichtsterkte 2.700 cd/m²

Openingshoek  30°

Aantal kleuren  4.096



OXIALIVE

Vanaf 2015

Specificaties Full Colour 

LED Displays :

Afmetingen H x B = 189 x 336 cm

Resolutie H x B = 252 x 448 pixels

Pitch 7,5 mm

Pixelopbouw SMD 3-in-1

Lichtsterkte 7.500 cd/m²

Openingshoek  120°

Aantal kleuren  16,7 miljoen  (DVI / HDMI)

Kleurdiepte 16 bit per kleur



Terminologie en Technische Evolutie

De lichtsterkte : wordt uitgedrukt in mcd voor individuele leds en in NIT 

(cd/m²) voor (video)grafische toepassingen.

De BIN Code : intensity BIN en Colour BIN, per kleur

De openingshoek of zichthoek :

De term “zichthoek” is geen officiële term, en kan zelfs oplopen tot 170°

De term “openingshoek” is de hoek waarop de lichtsterkte terugvalt op 50%

Levensduur : de lichtsterkte valt terug op 50%. Actueel 100.000 uren

LED types : (enkel types die kaderen in het onderwerp van deze lezing)

Ledblocks (Dot Matrix) :
Vorm en afmetingen : 

7-segment, dot matrix, … 

cijferhoogte of karakterhoogte : 18mm, 30mm, …, 50mm, …

Lichtsterkte : 5 mcd … 100 mcd ,,,

Openingshoek : standaard 120° circulair

Kleur : rood, amber (geel), yellow-green, pure green, blauw, wit, …



Terminologie en Technische Evolutie

Trough hole (voor H-T°, lichtkranten, grafische LED displays, specials) : 

Vorm en afmetingen : 

circulaire leds : 8mm, 5mm … 3 mm 

ovale leds : 5mm/4mm, 4mm/3mm

Lichtsterkte : 50 mcd … 10.000 mcd ,,,

Openingshoek : 15° … 120°, bvb. : V 50°/H 110°

Kleur : rood, amber (geel), yellow-green, pure green, blauw, wit, …

SMD (voor grafische LED displays) :

Vorm en afmetingen : vierkant of rechthoekig ( mm) :

… 5050, 3535, 3528, 2727, 2121, 2119, 1010,…

Versies : white surface, black surface, white lens, black lens

Lichtsterkte : 50 mcd … 10.000 mcd ,,,

Openingshoek : standaard 120° circulair

Kleur : 1-in-1 : rood, amber (geel), pure green, blauw, wit, …

3-in-1 : rood, groen, blauw



Technologische Evolutie in Productkeuze van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

De behuizing + de uitstraling :

van eenvoudige modules in staal of aluminium tot een volledige design 

behuizing met frontglas : bescherming tot 100% tegen UV voor de leds, tegen 

vuil allerhande (vogeluitwerpselen, …), tegen graffiti, ...

De steunstructuur : 

paal, dubbele paal, V-paal, totem, muurframe, ingewerkt in het gebouw, …

De beeldverhouding of aspect ratio : 

2:1, 16:9, 4:3, …

Pitch = de hartafstand tussen de beeldpunten : 

wordt onder andere bepaald door de zichtafstand en de gewenste graad van 

detail in de beelden.

Hoe kleiner de hartafstand, hoe meer beeldpunten per m², hoe fijner de 

beeldkwaliteit, hoe groter het budget. 

Een greep uit het aanbod : 65mm, 45mm, 31.25mm, 25mm, 20mm, 16mm, 

12.5mm, 10mm, 7.62mm, 7.5mm, 6mm, 4,8mm, 4,28mm, 3,9mm, 3.1mm, 

2.5mm, 1.9mm, …



Technologische Evolutie in Productkeuze van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

De kleurmenging : 

SMD leds hebben een betere kleurmenging dan trough hole leds, omdat 

de drie kleuren (rood, groen en blauw) in een en dezelfde led-behuizing zitten.

De voedingen : 

al dan niet met PFC en CE.

De ventilatie : 

van eenvoudige ventilatoren (aan/uit) tot klimaatcontrole met ventilatoren 

waarvan het debiet volledig regelbaar is, in functie van de gemeten 

temperatuur.

De LED drivers : (generiek of PWM)

type en kwaliteit : al dan niet mogelijk om een pixeltest uit te kunnen voeren

De automatische dimmer : 

eventueel kunnen twee LDRs(lichtsensoren) worden voorzien (een aan de 

voorzijde en een aan de achterzijde van het bord)

DVI Content Gerelateerd Dimsysteem : 

bij een overgang van een donker beeld naar een helder beeld is geen flits te 

zien. 



Technologische Evolutie in Productkeure van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

Monitoring : automatisch of interactief

Op frequente wijze controle op goede werking op afstand (via ADSL(VDSL), 

UMTS, 4G of 5G) vanuit een ‘Maintenance server’.

Er gebeuren meerdere controles met eventueel bijhorende acties :

- Temperatuur en vochtigheid in de displays

- Controle van de resolutie van het DVI signaal + horizontale en verticale 

synchronisatie (+ ‘watch-dog’ ingebouwd die continu deze waarden 

controleert en desgevallend de playerPC reset.)

- Terug lezen van de huidige gemeten waardes en uitgestuurde dim 

niveau. De dimcurve kan aangepast worden op vraag van de klant

- Regelbare ventilatie : terug lezen van de huidige gemeten waardes van 

het debiet van de ventilatoren. De ventilatiecurve kan aangepast 

worden op vraag van de klant.

- Pixeltest (controle op de goede werking van de leds)

- Reset van de playerPC (IPC) op afstand



Technologische Evolutie in Productkeuze van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

- Reset van de router op afstand (daarenboven is er een ‘watch-dog’ in het 

display ingebouwd die continu de communicatie via de router controleert 

en desgevallend de router reset.)

- Reset van het volledige display op afstand

- ‘screenshot’: lezen van het reële beeld op afstand

- Upgrade van firmware op afstand (voorbeeld : vroeger waren de displays 

voorzien van 1 ventilatiecurve. Door een upgrade van de firmware 

beschikken de displays nu over een dagcurve en een nachtcurve)

- …

Kalibreren : creëren van homogeniteit

Mogelijkheid om – ook “in the field” – te her-kalibreren

Kleurdiepte : (aantal bit per kleur)

Een DVI of HDMI signaal heeft standaard 8 bit per kleur = 16,7 miljoen kleuren.

HDMI evolueert naar 10 bit per kleur of nog hoger

in 1996 : 4 bit per kleur = 4.096 kleuren in het totaal

in 2017 : 16 bit per kleur



Technologische Evolutie in Productkeure van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

Contrast ratio :

Er bestaat geen duidelijke afbakening van de term contrast ratio.

Volgens de Europese norm EN 12966 voor verkeerstoepassingen is de 

maximale contrast ratio voor wit 16,7:1.

Bovendien is deze maximum waarde verschillend per kleur.

In specs van “concullega’s” vinden we contrast waarden terug tot 6000:1

Dit is een spec die eigenlijk niet als vergelijkbasis kan dienen indien de 

meetmethode niet gespecifieerd wordt.

LED Refresh rate (Hz) :

Varieert tussen 120Hz en 3.840Hz



Technologische Evolutie in Productkeure van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

IP (front en rear) : 

bvb. veel vragen naar IP65 :

Aspecten als goede ventilatie is zeker zo belangrijk (dit is gecontroleerde 

ventilatie : gebaseerd op het meten van de temperatuur in de kast en daaraan 

gekoppeld het aansturen van het ventilatiesysteem, eerder dan te beroepen op 

natuurlijke convectie)

Operating humidity : Tussen 10% en 90% ‘non condensed’

Service access? (front, rear of beiden?)

Afhankelijk van de versie “enkelzijdig” of “dubbelzijdig” wordt er front access 

(eventueel front opening) of rear access of beiden aangeboden

CE en EMC compatible :

Zowel immuniteit als emissie



Technologische Evolutie in Productkeuze van 
een (video)grafische LED Display

De keuze en het daarbij horend prijskaartje hangt af van tal van factoren :

Communicatie met de LED Displays :

Bekabeld (serieel, netwerk, …) of draadloos (WiFi, LiFi, bleutooth, 2G,3G, 4G 

of 5G, Radiomodem, …)

Aanstuursoftware : 

Naast de keuze van het LEDbord zelf is de kwaliteit en het beheer van de 

‘content’ heel belangrijk. 

Immers : “Een technologisch perfect bord met hoge resolutie 

wordt als slecht ervaren als de content slecht is” !

Er is een evolutie van lokaal geïnstalleerde pakketten naar SAAS platformen : 

Q-Cloud, DGT Dynamics (DIGITOPIA), SCALA, Broadsign, Brightsign, Zebrix, 

Spinetix, WebCMS van Summit DIS, ….

Etc.



Toepassingsdomeinen



Corporate



Corporate



Corporate



Corporate



Corporate



Corporate



Mobiel – Evenementen



Reizigersinformatie



Reizigersinformatie



Parkeergeleiding



Parkeergeleiding



Parkeergeleiding



Verkeersignalisatie



Verkeersignalisatie - speedsigns



Sport



SportSchool



Commercieel Centrum



Retail - indoor



Retail – outdoor



Retail – outdoor



Brandstofprijzenborden



Industrie - Veiligheidsborden



Apotheekerskruisen



Apothekers



Gemeente-info



Gemeente-info



Gemeente-info



Publiciteit



Publiciteit



Hybride : Gemeente-info + Publiciteit



Hybride : Gemeente-info + Publiciteit



Specials – Intelligent Straatmeubilair



Specials - Recyclageinfo



Specials - Brainmarker



Specials – Theaterinfo



Specials - Architectuur



Specials – Opbrengst zonneënergie



Specials – Winkel De Lijn



Moderne vorm van Communicatie



OOH Moderne vorm van Real Time Dynamische 
Communicatie, gebaseerd op Content-Scenario’s die visueel 
actief worden op de LED Displays, geïnitieerd door Triggers

De notie ‘Real Time’ hangt af van de aard van de trigger

Multi Displays

Multi Formaten

Multi Vensters

Een opeenvolging van content in hetzelfde venster kan als de content 

hetzelfde hiërarchische niveau heeft



OOH Moderne vorm van Real Time Dynamische 
Communicatie, gebaseerd op Content-Scenario’s die visueel 
actief worden op de LED Displays, geïnitieerd door Triggers

Multi Triggers
Automatische

bvb. Radar detecteert een snelheidsoverschrijding

bvb. Een parking is VOL

bvb. Voorgeprogrammeerde boodschappen in de tijd

bvb. Een brug gaat open en er is geen doorgang meer

…

Manuele

bvb. De politie meldt een wegversperring wegens een accident

bvb. De Rode duivels hebben hun match gewonnen

…

Interactieve

bvb. Iemand staat voor het bord en communiceert ermee

via een Web-App (bvb. Autosalon : vragen naar

de VIP ruimte, …)

bvb. Een spel spelen op het bord op zaterdag namiddag

…



OOH Moderne vorm van Real Time Dynamische 
Communicatie, gebaseerd op Content-Scenario’s die visueel 
actief worden op de LED Displays, geïnitieerd door Triggers

Multi Scénarios
Hiërarchie te bepalen in het aanbod van de veelheid in Content

Multi Templates (al dan niet met variabele zones)

Multi beheerders/Actoren/Gebruikers
Al dan niet onafhankelijk van elkaar met hen toegekende 

gebruikersrechten. Ook hier Hiërarchie te bepalen.

Multi Informatiebronnen
bvb. meteo, luchtkwaliteit, aantal fietsers, child focus, sport, cultuur,

parkeergeleiding, publiciteit, …

Multi Captoren (mogelijke initiators van triggers)

bvb. camera’s, beacons, radars, tourniquets, NFC-tags, …



Bedankt voor uw aandacht

Q-lite - ir. Karel François - +32 475 60 91 33

www.q-lite.com Karel.francois@q-lite.com

http://www.q-lite.com/

