
 UH5F Series

UHD
4K

UHD مانیتور صنعتی

مانیتور صنعتى UHD توجه بسیارى از مشتریان را به خود 
جلب کرده است.

سرى UH5F یک مانیتور صنعتى UHD است که براى 
محیط هاى مختلف داخلى بهینه شده است. این ویژگى داراى 
کیفیت UHD الترا اچ دى ، طراحى باریک ، حفاظت از گرد و 

غبار خارجى و رابط کاربرى راحت براى کاربران است.

کیفیت تصویرفوق العاده

طراحی زیبا و کاربردی

قابلیت اطمینان محصول

نصب آسان



UH5F Series

H.264 codec.

* HEVC : High Efficiency Video Coding
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UHD کیفیت تصویر فوق العاده مانیتور صنعتی

وضوح تصویر الترا اچ دى

با وضوح 4 برابر بیشتر از FHD ، رنگ و جزئیات مطالب را زنده تر و واقعى تر 
مى کند. عالوه بر این ، زاویه دید گسترده اى که با LG IPS Panel اعمال مى 

شود ، محتویات واضحى را بدون اعوجاج ارائه مى دهد.

برنامه نویسى ویدئویى با کارایى باال

 UHD پشتیبانى مى کند که به طور موثر محتویات *HEVC از UH5F سرى
با ظرفیت باال را فشرده مى کند و در مقایسه با فیلم هاى موجود ، فیلم هایى با 

کیفیت فوق العاده با نیمى از ترافیک شبکه پخش مى کند.



UH5F Series

9.9mm
43" 8.4mm 39.9mm

14.4mm

UHD طراحى زیبا و کاربردىمانیتور صنعتی

حاشیه باریک و عمق باریک لوگوى جدا شونده و بلندگوى داخلى

سرى UH5F مجهز به لوگوى شفاف جدید است که به خوبى با محیط 
سازماندهى شده است. همچنین ویژگى قابل جابجایى آن به کاربران انعطاف 

پذیرى الزم براى نصب را مى دهد. محتوا با جلوه هاى صوتى بلندگوهاى 
داخلى ، بدون نیاز به خرید یا نصب بلندگوهاى خارجى ، غنى مى شود.

سرى  UH5Fداراى اندازه و ضخامت کوچکتر است که باعث صرفه جویى در فضا 
و نصب آسان مى شود. عالوه بر این ، تجربه همه جانبه از صفحه را افزایش مى 

دهد و طراحى پیچیده اى را ارائه مى دهد و دکوراسیون فضایى را که محصول در 
آن نصب شده است ، بهبود مى بخشد.
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IP5x

30°

UHD قابلیت اطمینان محصولمانیتور صنعتى

IP5x طراحى داراى گواهینامه

گواهینامه ضد گرد و غبار IP5x تضمین مى کند که محصول کامًال در برابر گرد و 
غبار محافظت مى شود و خطر تخریب عملکرد را از بین مى برد.

زاویه

نصب با زاویه 30 درجه

هنگامى که یک صفحه نمایش در مکان هاى بلند نصب مى شود ، معموًال براى مشاهده 
راحت کاربر کج است. با توجه به این موارد ، سرى UH5F از نصب با 30 درجه شیب 

پشتیبانى مى کند.

* نصب شیب تا 30 درجه رو به پایین پشتیبانى مى شود.

(در دماى 30 درجه سانتى گراد ، رطوبت 50 درصد)



UH5F Series

UH5F series
(Off      On)

0°3°5°

نصب آسان

چرخش خودکار صفحه

سرى  UH5Fجهت نصب (حالت افقى یا عمودى) را در مرحله اولیه 
نصب به طور خودکار تشخیص مى دهد ، بنابراین فرآیند نیاز به تنظیم 

چرخش دستى ندارد. وقتى صفحه را در ابتدا روشن مى کنید ، جهت 
OSD و محتویات پس زمینه تنظیم مى شود.

تنظیم دقیق

سرى  UH5Fمجهز به یک "سنسور افقى" است که نحوه کج شدن دستگاه 
را به کاربران نشان مى دهد، تا بتوان آن را دقیق  نصب کرد.

چرخش دستى چرخش خودکار

مرسوم

UHD مانیتور صنعتى



UH5F Series UHD مانیتور صنعتى

قابلیت دسترسى ساده

راحتى کاربر

نظارت از راه دور

سرى UH5F مى تواند اعالن هایى را براى کاربران در صورت وجود مشکل مانند 
کج شدن محصول در اثر ضربه خارجى ارسال کند ، بنابراین کاربران مى توانند 

محصول را به شیوه ایمن ترى کار کنند زیرا مى توانند بالفاصله اطالعات مربوط به 
مشکل را دریافت کنند.

برخالف مدلهاى قبلى که در آن ها باید دکمه هاى مختلفى را براى کنترل فشار 
دهید ، سرى UH5F یک جوى استیک را براى سهولت روشن/خاموش کردن ، 

عملکرد ورودى/تنظیم ، کنترل صدا و غیره فراهم مى کند.
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UHD عملکرد هوشمندمانیتور صنعتى

webOS عملکرد باال با قابلیت دسترسى ساده

پلت فرم عالمت گذارى هوشمند webOS ال جى به راحتى از طریق افزونه 
 ، GPIO ، NFC/RFID از اتصاالت با سنسورهاى خارجى مانند USB

سنسورهاى دما و غیره پشتیبانى مى کند. هزینه کلى تعمیر و نگهدارى کاهش 
مى یابد زیرا نیازى به خرید نرم افزار یا پخش کننده هاى رسانه اى اضافى 

براى ایجاد راه حل هاى ارزش افزوده نیست.

SoC چهار هسته اى داخلى مى تواند چندین کار را همزمان انجام دهد و در 
عین حال پخش محتوا را بدون نیاز به پخش کننده رسانه اى انجام دهد. 

همچنین پلت فرم  webOSال جى با استفاده از رابط کاربرى گرافیکى 
بصرى و ابزارهاى ساده توسعه برنامه ، راحتى کاربر را افزایش مى دهد.



UH5F Series UHD عملکرد هوشمندمانیتور صنعتى

AV سازگاری با سیستم کنترل سازگاری با سیستم کنفرانس ویدئویی

برای برقراری بھینھ یک جلسھ دیداری ، سری F5HU سازگاری خود را با 
سیستم ocsiC کھ کنترل قدرتمند و یکپارچھ* را برای یک کنفرانس ویدئویی 

ھوشمندتر ارائھ می دھد ، تأیید کرده است ، اتالف وقت برای تنظیم کیفیت تصویر 
یا تغییر ورودی در تماس ھای ورودی را حذف می کند.

سری UH5F دارای گواھی Crestron Connected® برای سازگاری باال با 
کنترل ھای حرفھ ای AV برای دستیابی بھ یکپارچگی یکپارچھ و کنترل 

خودکار*است کھ کارایی مدیریت کسب و کار را افزایش می دھد.

HDMI  کنترل مبتنی بر شبکھ* استفاده ازکابل اتصال *
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UHD ابعاد:(میلی متر)مانیتور صنعتى

اتصاالت

* ابعاد و پانل ھای جک ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد ، بنابراین لطفاً قبل از سفارش با تیم فروش سوالریسم تماس بگیرید تا بررسی 
شود.
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65UH5F 55UH5F 49UH5F 43UH5F
65" 55" 49" 43"

IPS IPS IPS IPS

16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9

3,840 x 2,160 (UHD, RGB) 3,840 x 2,160 (UHD, RGB) 3,840 x 2,160 (UHD, RGB) 3,840 x 2,160 (UHD, RGB)

500 cd/m² 500 cd/m² 500 cd/m² 500 cd/m²

1,100:1 1,100:1 1,100:1 1,100:1

178 x 178 178 x 178 178 x 178 178 x 178

8ms (G to G) 8ms (G to G) 8ms (G to G) 8ms (G to G)

Haze 3% Haze 3% Haze 3% Haze 3%

50,000 Hrs 50,000 Hrs 50,000 Hrs 50,000 Hrs

24 Hrs 24 Hrs 24 Hrs 24 Hrs

HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

DP, Audio (Off/Fixed/Variable), 

RS232C In/Out, RJ45 (LAN) In, IR In

9.9mm(T/R/L), 14.4mm(B) 9.9mm(T/R/L), 14.4mm(B) 9.9mm(T/R/L), 14.4mm(B) 8.4mm(T/R/L), 14.4mm(B)

1,453.3mm x 844mm x 39.9mm 1,234.4mm x 720.9mm x 39.9mm 1,098.6mm x 644.5mm x 39.9mm 962.5mm x 568mm x 39.9mm

28.2 kg 19.0 kg 15.4 kg 11.2 kg

1,600mm x 970mm x175mm 1,360mm x 810mm x 175mm 1,197mm x 740mm x 162mm 1,052mm x 660mm x 152mm

35.0 kg 24.2 kg 18.8 kg 13.7 kg

No No No No

300 x 300 300 x 300 300 x 300 200 x 200

Max. 30º Max. 30º Max. 30º Max. 30º

IP5x IP5x IP5x IP5x

0°C to 40°C 0°C to 40°C 0°C to 40°C 0°C to 40°C

10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Typ. / Max. 120W (TBD) / 165W (TBD) 105W (TBD) / 145W (TBD) 95W (TBD) / 130W (TBD) 75W  / 110W

90W (TBD) 80W (TBD) 70W (TBD) 55W

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC FCC Class "A" / CE / KC FCC Class "A" / CE / KC FCC Class "A" / CE / KC FCC Class "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

SuperSign CMS SuperSign CMS SuperSign CMS SuperSign CMS

SuperSign Control/Control+ SuperSign Control/Control+ SuperSign Control/Control+ SuperSign Control/Control+

Download
LG C-Display+
Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/b2b
www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/LGInformationDisplay

پنل

UHD مشخصات فنىمانیتور صنعتى

قابلیت اتصال

تجھیزات جانبی

توان

صدور گواھینامھ

مشخصات مکانیکی

ویژگی خاص

ویژگی ھای کلیدی

شرایط محیطی

سازگار با پخش کننده رسانھ

سازگاری با نرم افزار

ابعاد پنل
فناورى پنل
نسبت ابعاد

روشنایى (نوع)
وضوح بومى

ویژگى ها

نسبت کنتراست

ورودى

پایه اى

خروجى

نرخ پاسخگویى

طول عمر

حافظه داخلى 8 گیگابایت )سیستم 4 گیگابایت + در دسترس 6.3 گیگابایت( ، Wi-Fi داخلى ، بلندگوى داخلى ، سنسور دما ، سنسور روشنایى خودکار ، سنسور شتاب ، عملکرد کلید محلىCMS ،  جاسازى شده(پخش خودکار  USB، زمان بندى محتویات محلى ، مدیریت گروه) سفارشى سازى تصویر (خرابى،لوگوى بوت ، بدون 
سیگنال) همگام سازى محتو ا(RS232C شبکه محلى) PIP/PBP(4) اشتراك گذارى صفحه ، برچسب ویدئو ، پخش از طریق  URL، چرخشOSD  ، حالت کاشى تنظیم (حداکثر 15 * 15 ) ، تنظیم شبیه سازى داده ها ، به روز رسانى سیستم عامل توسط شبکه،ذخیره انرژی ھوشمند،

(H x V) زاویه دید

OPS سازگارى با
پخش کننده رسانه خارجى قابل اتصال

ساعت کاری
جهت

کنترل خارجى
رنگ حاشیه
پهناى حاشیه

نرم افزار مدیریت محتوا
نرم افزار کنترل و نظارت
محافظ نمایشگر صنعتى

وزن (محصول)

کارکرد در رطوبت

(W x H x D) ابعاد مانیتور

(D ارتفاع H عرض) ابعاد کارتن

RS232C دفترچه راهنما ، تلفن به جنس ، HDMI کابل ، QSG ، کنترل از راه دور ، سیم برق
(VESA (65 "، 55" ، 49 ": AM-B330S / 43": AM -B220S) ، OPS Kit (KT-OPSH آداپتور ، (LSW350B / 43": LSW240B :" 49 ، "55 ،" 65) پخش کننده رسانه ، براکت دیوارى ، (ST-653T) پایه

1) کنترل مبتنى بر شبکه 2) سازگارى ممکن است با تجهیزات متفاوت باشد 3) در دماى 30 درجه سانتى گراد ، رطوبت 50 درصد

وزن جعبه

IP رتبه بندى

. سایت سوالریسم  ممکن است تغییراتى در مشخصات و توضیحات محصول بدون اطالع قبلى ایجاد کند
حق چاپ © LG Electronics Inc 2019. کلیه حقوق محفوظ است. "LG Life's Good" عالمت تجارى ثبت شده LG Corp است. نام محصوالت و مارك هاى ذکر 

شده در فروشگاه سوالریسم ممکن است عالئم تجارى صاحبان مربوطه باشد.

ذخیره انرژى هوشمند

عمودى و افقىعمودى و افقىعمودى و افقىعمودی وافقی

مشکىمشکىمشکى

محافظ صفحه

رسیدگى
VESATM رابط استاندارد

دماى کارى

منبع تغذیه
نوعمنبع تغذیه

ایمنى

شیب (رو به پایین) 3)

توان مصرفى

بله بله بله بله

بله بله بله بله
بله بله بله بله

(Energy Star 7.0) بله / بله (Energy Star 7.0) بله / بله (Energy Star 7.0) بله / بله (Energy Star 7.0) بله / بله

منبع تغذیھ داخلی منبع تغذیه داخلى منبع تغذیه داخلى قدرت داخلى

مشکی




