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Світлодіодні
екрани та
медіафасади
SEA™

sea.com.ua
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Особливості LED екранів SEA™

За допомогою USB-накопичувача

Через комп'ютер, ноутбук, телефон, віддалено з будь-якої точки 
світу, де є інтернет

Через Wi-Fi, 3G / 4G

Онлайн-трансляцію з відеокамери або камер спостереження

Через приймачі супутникового та кабельного телебачення

Гарантія 24 місяці

Навчання із запуску та експлуатації екрану

Надійне програмне забезпечення

ЗІП комплект — набір запасних частин для проведення 
технічного обслуговування

Технічна підтримка

Гарантійне / постгарантійне обслуговування

LED екрани SEA™ здатні відтворювати зображення
з різних джерел:

Фактори запоруки надійності:



Готові LED рішення для сучасного міста від Компанії СЕА
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LED екрани
для зовнішнього

застосування

LED екрани
для внутрішнього

застосування

LED екрани
для спортивних

споруд

Мобільні LED екрани в кейсах
для транспортування

з конструкцією-фермою

Медіафасади LED екрани
для рухомого

транспорту
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Приклад реалізованих робіт 
(ТЦ «Атмосфера», м. Київ)

Перегляд: від 2 до 8 метрів

Яскравість: макс. ≥ 6 500 кд / м2

Роздільна здатність екрану: від 10 000 пксл / м2      
до 111 111 пксл / м2

Розмір модуля: залежно від моделі

Кількість кольорів: 16,7 млн

Режим сканування: статичний, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 в залежності    
від кроку пікселю та потреб

Максимальна потужність споживання: від 488 Вт / м2              
до 1221 Вт / м2

Робоча температура: від -40° С до + 60° С

Відмінна герметичність, що відповідає міжнародним            
вимогам ступеня захисту екрану від навколишнього             
середовища – IP65, на зворотному боці – IP54                        
(або вищий рівень захисту за запитом)

Вага: 20-25 кг / м2

Доступна ціна

Зовнішні екрани стандартних
характистик від Компанії СЕА
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Внутрішні екрани стандартних
характеристик від Компанії СЕА

Крок пікселя: від 1,5 мм до 5 мм та інші за потреби

Перегляд: від 1 до 4 м

Яскравість: від 1 000 кд / м2 до ≥ 3 000 кд / м2

Роздільна здатність екрану: від 40 000 пксл / м2 до 
250 000 пксл / м2

Розмір модуля: залежно від моделі

Кількість кольорів: 16,7 млн

Режим сканування: до 1/32 в залежності від кроку

Максимальна потужність споживання:    
від 488 Вт / м2 до 763 Вт / м2

Середня потужність споживання:      
від 220 Вт / м2 до 343 Вт / м2

Робоча температура: від 0° С до + 45° С

Клас захисту модуля: IP 43

Вага: від 18 до 25 кг / м2

Доступна ціна
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LED екрани SEA™ для спортивних споруд 

Конструктивною особливістю світлодіодних спорт-периметрів є застосування спеціальних травмобезпечних гумових 
конструкцій для захисту гравців на полі.

Технічна реалізація відеотабло заснована на LED екранах SEA™ для зовнішнього, а в критих спортивних спорудах —  
внутрішнього застосування.

Пропонуємо готові рішення для обладнання футбольних полів і баскетбольних майданчиків відеобанерами.
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Мобільні LED екрани в кейсах для 
транспортування з конструкцією-
фермою

Особливості:

Мобільність кабінетів (можна 
оперативно зібрати в будь-який 
необхідний розмір)

Зручне транспортування 
(використовуються спеціальні мобільні 
кейси на колесах для LED кабінетів)

Мобільна конструкція-ферма.

Якщо стоїть завдання проводити заходи в різних 
локаціях, районах і містах — оптимальним рішенням 
буде модульне (кабінетне) виконання LED екрану і 
розбірна конструкція-ферма для монтажу екрану. 
Конструкція легко розбирається / збирається / 
масштабується в необхідний розмір. Монтуються на 
мобільні конструкції-ферми різних розмірів та 
конфігурацій.
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Медіафасади

Гнучкі екрани

Медіафасад - це комплексна світлодинамічна система, що інтегрується в потрібне 
середовище, саме це і відрізняє дану технологію від самостійного елемента заданих 
розмірів, закріпленого на будівлі. Медіафасади від Компанії СЕА допоможуть 
забезпечити великим корпораціям високий іміджевий рівень, а компаніям малого і 
середнього бізнесу — отримати нову конкурентну перевагу. 

Приклад
реалізації

багатофункціональність; 

просте управління, яке підв'язане до звичайного комп'ютера з доступом в інтернет; 

об'єднання в одну локальну мережу; 

тривалий термін служби, низьке енергоспоживання, чисті кольори, високий рівень 
електробезпеки, надійність, міцність та екологічність.

Медіафасади охоплюють відразу багато цілей: відтворення зовнішньої реклами, дизайнерське 
рішення по освітленню фасаду, покращення недоліків архітектури та виділення її переваг, прикраса 
міста, привернення уваги клієнтів, туристів, покупців. 
До переваг встановлення такої системи відносять:

Це окремий тип повноколірних стаціонарних екранів. Наша компанія використовує гнучкі модулі 
мінімальної товщини, за допомогою яких можливо створювати медіа колони або інші округлі форми. 
Такі модулі здатні повторювати складні геометричні форми при монтажі за допомогою магнітів на 
нерівну конструкцію. Екрани такого типу можна згинати-розгинати, надаючи різної форми – круглої, 
трикутної, вигнутої, та будь-якої іншої за Вашим бажанням. Кріплення допустиме на різнопланову 
поверхню. 
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LED екрани для рухомого транспорту

Компанія СЕА представляє двосторонній мобільний 
світлодіодний LED екран з системою автономного 
електроживлення

Встановлені на автомобілі екрани призначені для
роботи під відкритим небом і використовується в 

світі шоу-бізнесу та корпоративних заходах
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Конкурентні переваги світлодіодних дисплеїв SEA™

Яскраве зображення, різноманітні варіації (в залежності 
від кроку пікселя), що забезпечує вільне сприйняття 
інформації на вулиці навіть в найбільш сонячний день

Якісні комплектуючі та прямі поставки від 
виробників

Відмінна герметичність, що відповідає міжнародним 
вимогам ступеня захисту екрану від навколишнього 
середовища — IP65

Гарантована стійкість до різних погодних умов 
(перепади температур, дощ, сніг, вітер, підвищена 
вологість) та діапазон робочих температур:       
-40º ... +60º С

Контрастність і рівномірність зображення

Відсутність спотворення переданого контенту та 
різна частота оновлення кадрів (в залежності від 
потреб). При фото/відео зйомці зображення з екрану 
відсутні «брижі», тремтіння

В колірній палітрі більш ніж 16 мільйонів кольорів 
якісного кольорового зображення при виведенні  
інформації з ПК

Зрозумілий механізм управління екраном (змінювати 
контент можна дистанційно та навіть за допомогою 
мобільного телефону).



Наявність широкого вибору світлодіодних 
модулів з різними характеристиками та 
кабінетів управління, що дозволяє 
найбільш повно реалізувати різні потреби.

LED екрани Компанії СЕА мають чудову 
репутацію на вітчизняному та закордонному 
ринках. Ціна та якість безсумнівно 
задовольнять Ваші очікування.
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Переваги співпраці з Компанією СЕА

Компанія СЕА використовує в своїх екранах 
широку лінійку високоякісних світлодіодів 
(від преміальних до більш бюджетних з 
яскравістю 6-6,5 тис. канд. / м2).

Поетапна система оплати забезпечує 
мінімізацію залучення оборотних 
коштів під час виконання 
замовлення.

Компанія СЕА, завдяки багаторічному досвіду, виконує «під ключ» різні замовлення. Висока кваліфікація 
співробітників дозволяє надавати допомогу на всіх стадіях вибору, придбання та інсталяції світлодіодних 
екранів різних типів.
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Географія реалізованих проєктів
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Стадіон «УДФСУ», м. Ірпінь Ресторан «Normal Art», м. Київ Степанецька сільська рада ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»«Kooperativ Office», м. Київ

Нікольський РБК, смт. Нікольське

ТРЦ «Retroville», м. Київ

Палац спорту «Будівельник», м. Черкаси вул. Лейпцигська, м. Київ

 ТОВ «МЕТІНВЕСТ СМЦ», м. Дніпро

м. Умань



Дякуємо
за увагу!
Україна, м. Київ,
вул. Краківська, 13-Б
тел./факс: +38 044 330-00-88
e-mail: info@sea.com.ua

www.sea.com.ua


