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1996 Bever Innovations werd opgericht als technisch ontwerp- en 
adviesbedrijf.

1996  Diverse onderhoudscontracten voor elektronische prijs-displays 
werden afgesloten.

1997  Ontwikkeling P-Line Series, communicatiesysteem tussen het 
POS systeem en de prijsdisplay.

1999  In opdracht van Total startte Bever Innovations een groot ´rollerband´ project en begon met het Bever 
Innovations  installatieteam in de Benelux-landen. 

2005  Na een aantal jaren het rollerband display systeem en later ook LED prijsdisplays en prijzenborden te 
hebben verkocht besloot Bever Innovations een eigen LED display systeem te maken. De eerste klant was 
Esso Noorwegen, zij kochten rode ‘7-segment displays‘.

2006  Introductie Multi Segment LED prijsdisplay.
2007  Shell benoemde Bever Innovations tot voorkeursleverancier t.b.v. LED prijsdisplays.
2009 Bever Innovations werd LED prijsdisplay leverancier van een aantal grote oliemaatschappijen: 
  - Q8 Noord en West Europa
  - Chevron Texaco BeNeLux
2010 LED prijsdisplay contract met BP Europa 
2013  - LED prijsdisplay contract met Total Global 
 - Introductie Full Graphic displays
2015 Record productie in 2015: 18.500 displays
2016 Display # 100.000 geproduceerd
2018 Verkoop I-Catcher displays in 80 landen
2019 - Introductie IP66 rated displays
 - Display # 150.000 geproduceerd

BEVER INNOVATIONS HISTORIE
I-CATCHER LED PRICE DISPLAY
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UW IDENTITEIT GROOT IN BEELD
Bever Innovations verzorgt dit traject volledig voor u!

Bever Innovations levert een full-service product dat naadloos aansluit op uw wensen en u al het werk uit handen 
neemt. Van ontwerp en plaatsing van het prijzenbord tot onderhoud en service. De geïntegreerde LED prijsdis-

plays van Bever Innovations zijn wereldwijd geïnstalleerd in de meest extreme weersomstandigheden en de betrouw-
baarheid is keer op keer bewezen.
Kortom, een betrouwbaar full-service pakket waarbij uw identiteit centraal staat!

Wij zorgen voor:
1.  Flexibiliteit

Wij hechten veel waarde aan uw merkbeleving. Daarom zijn de prijzenborden en de I-Catcher LED displays 
gemakkelijk te integreren in en aan te passen aan uw huisstijl.

2. Hoge betrouwbaarheid

De eenvoudig te installeren LED display heeft zijn betrouwbaarheid over heel de wereld bewezen. Door de 
uitstekende vochtbescherming is deze display geschikt voor tropische tot zelfs arctische omstandigheden. Een 
lange levensduur en laag onderhoudsniveau zijn vanzelfsprekend. Alleen de beste en meest betrouwbare LED’s 
worden gebruikt om de kwaliteit te garanderen.

3. Maximale leesbaarheid

Een wijde, ovale kijkhoek zorgt voor betere leesbaarheid in direct zonlicht. Ook in de slechtste 
weersomstandigheden blijft de leesbaarheid goed. De I-Catcher past zich aan, naar het omgevingslicht. Dit 
draagt ook bij aan de energiebesparende aspecten van de LED prijsdisplay.
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De I-Catcher LED display geeft ieder prijzenbord de perfecte finishing touch. Er zijn verschillende lettertypes en 
kleuren beschikbaar, die ervoor zorgen dat de prijsaanduiding in uw display perfect aansluit op uw huisstijl. 

• 7-segment LED prijsdisplay
• Multi-segment LED prijsdisplay
• Full graphic LED prijsdisplay

Beschikbare kleuren:
• Rood
• Geel
• Groen
• Wit

ELK LETTERTYPE IS MOGELIJK

Multi-segment 

7-segment Full-graphic 
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DIPS DIPS

7-SEGMENT LED PRIJSDISPLAY MULTI-SEGMENT LED PRIJSDISPLAY

De I-Catcher 7-segment LED prijsdisplay is een uitstekend LED display voor een concurrerende prijs. De display 
bevat DIPS* (p14) intelligentie, waardoor deze display uniek is in zijn klasse.

Kenmerken
• ‘Economy line’ display
• Leverbaar in verschillende formaten
• Aangestuurd door geavanceerde Hybrid  

LED technologie
• Simpele, betrouwbare en snelle installatie
• Te gebruiken bij zowel nieuwbouw  

als ombouw
• Vele protocollen mogelijk, zoals Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.
• DIPS (*Display Intelligent Protection System) zie pagina 14

Deze high performance display geeft u nog meer vrijheid in het creëren van een LED display die perfect past bij uw 
huisstijl. Geproduceerd met de hoogst mogelijke kwaliteit LED, biedt deze display de beste leesbaarheid in vol zon-

licht. Dit is een perfecte finishing touch voor uw prijzenbord.

Kenmerken
• • Meerdere fonts mogelijk in één standaard  

display
• Diverse afmetingen beschikbaar
• Aangestuurd door geavanceerde Hybrid  

LED technologie
• Simpele, betrouwbare en snelle installatie
• Te gebruiken bij zowel nieuwbouw als ombouw
• Vele protocollen mogelijk, zoals Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.
• DIPS (*Display Intelligent Protection System) 

 - Automatische lichtintensiteitscontrole
 - Klimaatbeheersing
 - Intelligente dimming
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DIPS

FULL GRAPHIC LED PRIJSDISPLAY UNIEKE FLEXIBILITEIT

Wilt u maximale flexibiliteit wanneer het om een LED display in uw corporate identity gaat. Met een Full Graphic 
display kunt u variëren in kleur, lettertype en afmeting. Deze intelligente LED display overtreft alle andere in de 

markt.

Kenmerken
• Maximale flexibiliteit in fonts 
• Diverse afmetingen beschikbaar
• Aangestuurd door geavanceerde Hybrid LED technologie
• Simpele, betrouwbare en snelle installatie
• Te gebruiken bij zowel nieuwbouw als ombouw
• Vele protocollen mogelijk, zoals Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.
• DIPS (*Display Intelligent Protection System) 

 - Automatische lichtintensiteitscontrole
 - Klimaatbeheersing
 - Intelligente dimming

De full graphic LED display biedt u unieke flexibiliteit. Varieer met het gewenste font, de kleur en afmeting van de 
LED display. Door hierin te variëren versterkt u uw huisstijl. Concessies… natuurlijk niet!
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HYBRIDE LED TECHNOLOGIE

Bever Innovations I-Catcher prijsdisplays worden gebouwd met hybride–technologie. Deze LED techniek is een 
combinatie van twee bewezen LED technologieën (HMT en SMD) en is een vernieuwde oplossing ten opzichte van 

betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en leesbaarheid. 

Deze I-Catcher hybrid display combineert de voordelen van SMD technologie (automatische en loodrechte plaatsing) 
en de voordelen van HMT ´through hole´. Dit heeft een efficiënte wijde kijkhoek en betere leesbaarheid in zonlicht als 
gevolg.

Outdoor uitdagingen
Wanneer elektronisch materiaal buiten wordt gebruikt, dan brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee:

• Water en vuil
• Condensatie en temperatuurverschillen
• Zonlicht: hitte, reflectie en contrast

Extreme weersomstandigheden zouden elektrische materialen kunnen beïnvloeden. Bever Innovations heeft de 
knowhow om innovatieve LED prijsdisplays te produceren, die elke uitdaging aan kunnen.

Oude situatie

Nieuwe situatie
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DISPLAY INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

1  Automatische lichtintensiteitscontrole
 The LED display past zijn LED scherpte aan naar het omgevingslicht. Dit houdt in: een grotere lichtintensiteit 

overdag en een lage intensiteit ’s nachts.

2  Klimaatbeheersing
 Wanneer de temperatuur in de display te hoog wordt (bijvoorbeeld door verhitting door zonlicht) start de AOP 

(active overheating protection). De geïntegreerde ventilator wordt actief en begint de LED’s af te koelen.

3  IIntelligente dimming
 Alleen in extreme omstandigheden zullen de LED’s dimmen ter bescherming tegen oververhitting. Als 

de temperatuur weer tot een acceptabele hoogte is gedaald, gaat LED Display weer terug naar de volle 
helderheid.

4%

KLIMAATBEHEERSING

50% 100%

Omgevingslicht

2 3

LED intensiteit neemt af1 LED’s schakelen uit

INTELLIGENTE DIMMING

2

AUTOMATISCHE LICHTINTENSITEITSCONTROLE1

LED’s starten op3

LED intensiteit

Om de levensduur van onze producten te garanderen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden, zijn alle displaypro-
ducten uitgerust met DIPS (display Intelligence Protection System)

Dit systeem meet continu de omgevingstemperatuur om ervoor te zorgen dat de levensduur van de LED’s niet wordt 
beïnvloed door oververhitting.
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Sign
Controller

I-CONTROL DISPLAYS

SIGN FAN

FAN
SWITCH

MAX. 20 m

SIGN
CONTROLLER

LIGHT
SWITCH

I-CONTROL MAX. 5 m

I-CONTROL

SYSTEEM EN CONTROLE OPTIES

Voorbeeld 1: handbediening
Met de I-Control is het mogelijk de cijfers in de LED prijsdisplay aan te passen.

• Maximale afstand tussen de I-Control en het midden van de prijzenpaal is 
5 of 20 meter*

• De I-Control kan ook gebruikt worden als draadloze noodunit
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Voorbeeld 2: POS verbinding met datakabel
Afhankelijk van het POS systeem kan een I-C of IC-U worden 
gebruikt voor protocolconversie.

Voorbeeld 3: draadloze POS verbinding (RF)
Afhankelijk van het POS systeem kan een IC of IC-U worden ge-
bruikt voor protocolconversie.
De datacommunicatie tussen I-C/IC-U en sign controller is 
draadloos.
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Nederland

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

Vind hier uw vertegenwoordiger
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