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O LED  LIGA AO FUTURO

A Bever Innovations é uma empresa inovadora na indústria de iluminação LED. Temos vindo a desenvolver, produzir 
e fornecer soluções inteligentes de LED para ambientes interiores e exteriores para o mercado de retalho de 

combustíveis, desde a nossa fundação em 1996. A nossa equipa consegue sempre aproveitar  o melhor da tecnologia 
LED. Estamos continuamente a estabelecer novos padrões e a melhorar o  nosso desempenho. Isso resulta em inova-
ções revolucionárias, mas também numa melhor posição competitiva e oferece valor acrescido aos nossos clientes. E 
tudo isto sem comprometer os nossos valores sociais. A produção e montagem dos nossos produtos em LED ocorrem 
em duas fábricas sociais na província de Zeeland, nos Países Baixos . Gerimos todo o processo de design e desenvol-
vimento e a produção é sujeita a uma supervisão contínua, o que ajuda a garantir a mais alta qualidade.

ESTAÇÕES DE SERVIÇO 

A Bever Innovations conquistou os seus créditos desenvolvendo soluções inteligentes em LED para o mercado de 
retalho de combustíveis. Com os painéis e as luminárias LED, fornecemos soluções totais para a rodovia, cober-

tura, lojas e painéis de preços, onde a visibilidade, segurança e eficiência energética andam de mãos dadas com uma 
fácil operação (remota). A nossa iluminação LED utiliza a nossa tecnologia EOS e é capaz de se distinguir em termos 
de longa vida útil, ótima solidez de cor e eficiente regulação. Esta iluminação dura facilmente mais de 15 anos. E 
porque a luz é mais branca e brilhante que a convencional, pessoas, carros, dispensários e outros objetos podem ser 
vistos sempre em condições de luz do dia .  E as opções de dimming inteligente possibilitam reduzir o consumo de 
energia até 90%. Todos os dias os nossos produtos mostram aos nossos clientes em todo o mundo a alta qualidade 
das nossas soluções em LED.
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Dynamic LED Screen
I-Catcher InMo

PROFISSIONAL, MARCANTE E DINÂMICO

As estações de serviço que desejem compartilhar as suas promoções ou descontos com os clientes (ou potenciais 
clientes) frequentemente colocam mensagens em telas sobre os seus monolitos. Isso não é apenas estetica-

mente desagradável, mas também exige muito esforço por parte dos funcionários das estações de combustível e/ou 
pessoal técnico. Afinal, as telas não precisam apenas ser desenhadas, impressas e instaladas, mas depois de algum 
tempo precisam  também de ser retiradas . Os painéis dinâmicos em  LED InMotion (InMo) da Bever Innovations tor-
nam esses esforços uma coisa do passado.

Benefícios
• Sobreposição de preço (manual e automático)
• Integração de POS exclusiva
• Leds de alta qualidade (Avago)
• Programação remota
• Peso ligeiro
• Manutenção frontal
• Design esbelto
• Protegido pela proteção ativa contra sobreaquecimento da 

Bever Innovations
• Alta visibilidade sob luz solar direta
• Instalação simples, durável e fácil em monolitos novos ou 

existentes
• À prova de água

O I-Catcher InMo é um painél dinâmico em LED, que é facilmente incorporada num monolito ou noutra superficie. 
Transforma o ecran numa fonte de informação e numa ferramenta de marketing. O painél em LED pode apresen-

tar ospreços de combustível, mas também destacar facilmente descontos e promoções de marketing. Em texto e/ou 
em imagem. Profissional, marcante e dinâmico, com uma mensagem adequada para todas as ocasiões.

Design inteligente, visibilidade excepcional
O painél LED destaca-se por ser  um sistema plug-and-play, com um design inteligente, excepcional clareza e con-
traste e uma ampla e detalhada gama de cores (High Dynamic Range: cores de 48-bits, 300 - 5.000 nits). Uma unidade 
AOP (Active Overheating Protection) protege os LEDs no painél contra o sobrequecimento, garantindo uma vida útil 
longa, superior a 80.000 horas.

Gestão remota 
Os preços dos combustíveis são exibidos automaticamente graças à ligação ao sistema POS. Além do mais, o painél 
pode ser gerido remotamente usando o sistema EOS Connected, a plataforma remota da Bever Innovations. Todas 
as informações estão disponíveis online, permitindo também o gestão remota. O pessoal  autorizado pode criar ou 
alterar facilmente as suas playlists desde o escritório central. Por exemplo, promoções de café, chá e croissants 
frescos podem ser promovidos durante a manhã, com sanduíches e outras bebidas sendo destacadas à tarde. Essas 
promoções podem alternar com os preços dos combustíveis, descontos e/ou outras campanhas.
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CONTROLE REMOTO COM EOS CONECTED

O EOS Connected é um sistema de gestão intuitivo,  on-line,  para dispositivos EOS  da Bever Innovations, que for-
nece informações aos equipamentos da  Bever Innovations em tempo real. Permite que tenha uma visão geral de 

todos os sítios com dispositivos EOS, e  remotamente consiga monitorir e gerir  as condições operacionais do dispo-
sitivo, como temperatura, consumo médio de energia etc. Também permite programar com eficiência o painél LED 
InMo, com ou sem uma ligação ao POS.

APRESENTAÇÃO DE PREÇOS DO COMBUSTÍVEL - GESTÃO REMOTA

Os preços atuais são exibidos automaticamente graças à ligação ao sistema POS (ponto de venda). Adicionalmente, 
o painél pode ser gerido remotamente usando o EOS Connected, a plataforma de comunicações da Bever 

Innovations. Toda a informação  está disponível online, permitindo também a gestão remota. Usando o site EOS 
Connected, os valores dos preço podem ser actualizados e enviados diretamente para o I-Catcher InMo.

• O InMO Controller obtém o preço real, diretamente do sistema POS, para que as informações de preço não 
estejam dependentes da ligação à internet e é atualizado continuamente.

• No EOS Connected, o que se mostra no painél LED InMO pode ser agendado. Também permite selecionar a 
duração de todas as promoções online.
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OPÇÕES DE SISTEMA E CONTROLE COM O EOS CONECTED

O controlador do InMo pode ser ligado à Internet através da sua rede local ou usando um módulo 4G externo. 
Quando ligado à Internet, o painél LED pode ser controlada através do site EOS Connected. Informações sobre 

preços pode ser mostradas no painél usando um controlador de interface (IC / IC-U). O InMO Controller obtém o pre-
ço real, diretamente do sistema POS, portanto, as informações de preços não dependem de uma ligação de internet 
funcionando e são atualizadas continuamente.

Exemplo 3:
EOS Connected com sobreposição de preços e ligação POS

Usando o site EOS Connected, é possível selecionar e carregar diretamente o conteúdo e as categorias de combustível 
com preços associados para o controlador InMo. Usando o IC ou IC-U para conversão de protocolo do POS para o con-
trolador InMo, a mudança dos preços acontecerá automaticamente.

Internet / Router / Modum / 4G module
voor EOS Conncted

Exemplo 1: site EOS Connected

Usando o site EOS Connected, o conteúdo e as categorias de combustível podem ser carregados diretamente no 
controlador InMo selecionado. As informações de preço podem ser alteradas manualmente no local usando o IC-U.

Internet / Router / Modum / 4G module
for EOS Conncted

Usando o site EOS Connected, o conteúdo pode ser enviado diretamente para o painél InMo selecionado.

Exemplo 2: EOS Connected com sobreposição de preço manual

Internet / Router / Modum / 4G module
voor EOS Connected

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 98



SHOP

IC-U

EURO  €1.629

diesel €1.349

InMo
Controller

PO
W

ER

DATA

SD CARD

SHOP

I-C
or

IC-U
POS

EURO  €1.629

diesel €1.349

InMo
Controller

PO
W

ER

DATA

SD CARD

SHOP
EURO  €1.629

diesel €1.349

InMo
Controller

PO
W

ER

DATA

SD CARD

Com o uso do site EOS Connected, uma lista de reprodução pode ser gerada e armazenada num cartão SD. Este car-
tão pode ser instalado no controlador InMo.

OPÇÕES DE SISTEMA E CONTROLE - OPÇÕES DE “STAND ALONE”

O controlador InMo pode ser operado sozinho, com o uso de um cartão SD programado. Também é possível exibir 
as informações reais de preço na tela do InMo, mesmo quando estiver operando sozinho. Esta opção requer har-

dware adicional, que permite alterar os preços manual ou totalmente automaticamente por uma ligação com o POS.

Exemplo 2:
Stand Alone com sobreposição de preço personalizada

Através do EOS Connected, uma lista de reprodução pode ser gerada e os tipos de combustível podem ser seleciona-
dos. O resultado pode ser programado num cartão SD que pode ser instalado no controlador InMo. De dentro da loja, 
o preço pode ser alterado manualmente usando a caixa IC-U.

Exemplo 3: Stand Alone com sobreposição de preços e integração de POS.

Com o EOS Connected, uma lista de reprodução pode ser gerada e os tipos de combustível com preços associados 
podem ser selecionados. O resultado pode ser programado num cartão SD que pode ser instalado no controlador 
InMo. Usando o IC ou IC-U para conversão de protocolo do POS ao controlador InMo fará com que os preços mudem 
automaticamente.

Exemplo 1: Stand Alone

Web based EOS Connected to 
program playlist for SD

Web based EOS Connected to 
program playlist for SD

Web based EOS Connected to 
program playlist for SD
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LONGA VIDA ÚTIL

Para garantir a vida útil dos nossos produtos, mesmo nas condições mais difíceis, todos os painéis estão equipados 
com o sistema DIPS (Display Intelligence Protection System).

Este sistema mede continuamente a temperatura ambiental, para garantir que a expectativa de vida dos LEDs não 
seja afetada pelo sobrequecimento.

1  Controle de brilho automático
 O painél LED ajusta automaticamente o seu brilho à intensidade da luz solar. Dessa forma,  terá sempre a legibi-

lidade máxima do painél LED.

2  Controle de temperatura
 Quando a temperatura no painél LED InMo sobe muito, por exemplo, aquecido pela luz solar, a proteção ativa 

contra sobreaquecimento (AOP) entra em ação. O sistema de ventiladores integrados ficará operacional para 
arrefecer os LEDs.

3  Escurecimento (dimming) inteligente
 Sómente em condições extremas, o LEDS diminuirá de intensidade para se proteger contra o sobreaquecimento. 

Quando a temperatura voltar para um nível aceitável, o InMo retornará ao brilho total.

4%

CLIMATE CONTROL

50% 100%

Ambient light

2 3

LED intensity decreases1 LEDS turn off

INTELLIGENT DIMMING

2

AUTOMATIC BRIGHTNESS CONTROL1

LEDS turn on3

LED intensity
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ENVOLVIMENTO SOCIAL

A produção e montagem dos produtos LED da Bever Innovations ocorre em duas fábricas sociais diferentes, próxi-
mas da nossa sede em Zierikzee; ‘Orionis’ em Vlissingen e ‘Dethon’ em Terneuzen.

Além dos 60 funcionários da Bever Innovations, quase 200 pessoas trabalham diariamente na fabricação dos nos-
sos produtos em LED de alta qualidade. Essa iniciativa está próxima do nosso coração e encaixa-se no espírito da 
empresa.

Essa maneira de trabalhar oferece a ambas as partes uma série de vantagens:
• Instalações de produção especializadas próximas à sede holandesa
• Produção competitiva e flexível
• Os funcionários protegidos,  aumentam as suas oportunidades de carreira
• Alta qualidade de produção sob a supervisão especial da equipe de R&D da Bever Innovations
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encontre aqui o seu representante de vendas
FUEL_BROCHURE_LED Dynamic Display_PT_2021-01
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