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L E D  V I S U A L S

BROCHURE
Duurzame LED schermen voorzien van een Ultra High 

Colorful beeldkwaliteit en extreem krachtige helderheid. 

VISUALS



Als specialist in LED schermen zijn wij gefocust op de haalbaarheid en doelmatigheid van uw 

communicatieboodschap en hierin denken wij met u mee naar een gepaste oplossing. Met ruim 

10 jaar ervaring op het gebied van indoor- en outdoor digital signage, zijn wij specialist om op een 

krachtige en moderne manier te communiceren door middel van kwalitatieve LED schermen. Ons 

Research en Development team draagt in samenwerking met de grootste LED fabrikanten zorg 

voor de extreem hoge kwaliteit van onze LED schermen.

OVER ONS

LED VISUALS B.V.
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ONZE

WERKWIJZE
Vervolgens werken wij dit intern verder uit en wordt er een 

complete offerte opgesteld. Mocht er een vergunning nodig 

zijn, dan helpen wij u graag verder tijdens dit traject. Voor de 

constructie, montage en installatie beschikken wij over VCA 

gecertificeerde installateurs. Als u met ons aan de slag gaat, 

weet u vanaf het begin waar u aan toe bent. 
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“Voor elke situatie is er een oplossing,       
die wij voor u vinden.”

Wij zijn ons er van bewust dat er bij de aanschaf van een LED 

scherm veel komt kijken en daarom bieden wij de mogelijk-

heid om het gehele traject van A tot Z te begeleiden volgens 

uw wensen. Wenst u een LED scherm aan te schaffen? Dan 

komen wij graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek 

om alle wensen en mogelijkheden door te nemen.



De kwaliteit van onze LED schermen staat ten alle tijden op prioriteit nummer 

één.  Een LED scherm bestaat uit talloze componenten als LED chips, drivers, 

voedingen, PCB’s etc. Al deze componenten vormen de uiteindelijke kwaliteit 

van het LED scherm. In al onze LED schermen worden uitsluitend gecertifi-

ceerde A-categorie componenten toegepast en garanderen een lange levens-

duur, hoge beeldkwaliteit en een zeer lage storings-rate.

ONZE

KWALITEIT

LED chips bepalen de beeldkwaliteit, in-
tensiteit, kleurcontrast en levensduur. Onze LED 
schermen worden uitgevoerd met DIP+ Epistar 
en SMD+ Nationstar LED chips – Gold Wire. 

De toegepaste MeanWell voedingen hebben 
een PF waarde van 96%. Onze LED schermen 
zijn tot 40% energiezuiniger als traditionele 
LED schermen. 

Drivers bepalen de Refresh Rate van het LED 
scherm. In onze LED schermen worden uitslui-
tend MBI drivers toegepast – geschikt voor lives-
treaming en videocontent. 

Onze LED schermen zijn voorzien van een me-
diaplayer en Content Management Systeem. 
Op afstand kunnen de LED schermen worden 
gemonitord. 
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ONZE SERVICE

Bij storingen wordt er binnen 24 uur een oplossing geboden. 
Gezien onze jarenlange ervaring met LED schermen kunnen 
wij vrijwel elke storing direct vaststellen en zo efficiënt en snel 
mogelijk verhelpen.  

Vo l l e d i g
 Onderhoudsvrij

Onze LED schermen zijn voorzien van 

compleet onderhoudsvrije compo-

nenten. Bij ons zit u niet vast aan hoge 

jaarlijkse onderhoudskosten.

S o f t wa r e

 Support
Ons CMS systeem biedt geavanceerde 

mogelijkheden. Wij geven na aanschaf 

van een LED scherm een training en 

kosteloos support.

2 4 / 7
 Service

Wij staan 24/7 voor u klaar. Bij storin-

gen wordt er binnen 24 uur een op-

lossing geboden. Ons monitoringsys-

teem kan op afstand worden beheerd.

D i s p l a y
 Kalibratie

Onze LED schermen worden volledig 

gekalibreerd geleverd. Mocht het in 

de toekomst nodig zijn, dan beschik-

ken wij over een volautomatische LED 

kalibratie set. 

C o m p l e t e
 Garantie

Op al onze LED schermen geldt een 

complete fabrieksgarantie. Wij be-

schikken over ruim voldoende re-

serve onderdelen om snel te kunnen 

schakelen. 

S y s t e m
 Upgrade

Onze geavanceerde CMS softwaresys-

teem zorgt voor automatische up-

dates en upgrades bij vernieuwingen. 

Dit is bij ons geheel kosteloos. 

LED visuals B.V. staat voor service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij aanschaf van onze LED schermen kunt u rekenen 

op uitstekende service en support. Wij zijn van mening dat een LED scherm ten alle tijden goed moet werken en 

daarom bieden wij een 24/7 support. Bij melding van een storing of defect, wordt er binnen 24 uur een oplossing 

geboden. 
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Wij bieden de klant een totaalpakket inclusief een geavanceerd Content Man-

agement Systeem, genaamd BrightAuthor. BrightAuthor is een overzichtelijk 

digital signage (narrowcasting) pakket met een eigen agenda, ontwerp- en 

beheermodule. De software is zeer gebruiksvriendelijk met eindeloze mogeli-

jkheden en is voor iedereen toegankelijk. Dankzij de handige agendafunctie is 

het mogelijk om complete tijdschema’s voor te programmeren op een snelle 

en eenvoudige manier. Het aanpassen van de content gebeurt webbased, zo-

dat het LED scherm te programmeren is via een netwerkomgeving of in de 

cloud. 

ONZE SOFTWARE

Naast ons CMS systeem, bieden wij de mogelijkheid om maatwerk software te 

schrijven op basis van de wensen de klant. Maar ook is het mogelijk om onze 

LED schermen aan te sturen door middel van een bestaand narrowcasting sys-

teem of ieder gewenst systeem. Neem hiervoor contact op met één van onze 

specialisten. 

CUSTOMIZED SOFTWARE
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LED visuals B.V. is een dynamische en servicegerichte onderne-

ming met als doel een lange termijn relatie op te bouwen met 

onze klanten. Met onze ervaring en kennis heeft de klant een to-

tale ontzorging bij de aanschaf van een LED scherm en tijdens 

het gebruik hiervan. Wij richten ons op service en kwaliteit, 

maar zeker ook op de scherpste marktprijs. 

WAAROM KIEZEN VOOR

LED VISUALS B.V.

01
Een zeer strikte productie met uitsluitend 

gecertificeerde A-categorie componenten 

garanderen een lange levensduur, hoge 

beeldkwaliteit en geheel onderhoudsvrij LED 

scherm. 

KWALITEIT

02
Onze specialisten staan 24/7 voor u klaar bij 

eventuele storingen, vragen of problemen. Wij 

bieden binnen één werkdag een oplossing en 

dit wordt vrijwel direct opgelost. 

SERVICE

03
Gezien onze directe samenwerkingscontract-

en met de grootste fabrikanten, lage bedrijf-

skosten en economische werkwijze, kunnen 

wij de laagste prijzen garanderen *op basis 

van kwaliteit. 

PRIJS
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REFERENTIES
PROJECT  PORTFOLIO
De afgelopen jaren hebben wij diverse projecten naar tevre-

denheid afgerond. Of het nu gaat om een klein Indoor LED 

scherm van 4m² voor scoretoepassingen of om een groot LED 

scherm voor advertentiedoeleinden, wij bieden voor elke situ-

atie een oplossing. De specifieke wensen en merkstrategie zijn 

de uitgangspunten voor het ontwikkelen van een concept. Dit 

concept is de uiteindelijke leidraad voor het realiseren van het 

project. Wanneer de klant 100% tevreden is over het resultaat, is 

het project voor ons pas afgerond. 

‘’Voor elke situatie is er een 
oplossing, die wij voor u 

vinden.’’ 
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 PRO TPX TRANSPARANT LED SCHERM –
 SMD P20

 PRO ODR OUTDOOR LED SCHERM – SMD
P10

 PRO ODR OUTDOOR LED SCHERMEN –
SMD P8

 PRO SPX INDOOR LED SCHERM – SMD
3.9MM

Opdrachtgever: Avantium Amsterdam

Opdrachtgever: Winkelcentrum Schuttershof

Opdrachtgever: KNVB Campus Zeist

Opdrachtgever: Filmmuseum Eye Amsterdam

REFERENTIES 
Onderstaand vindt u een aantal afgeronde projecten. Neem gerust contact op 

met onze referenties hoe de samenwerking met LED visuals B.V. is verlopen. 
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