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1996 A Bever Innovations foi fundada em1996 como uma copanhia de 
consultadoria técnica 

1996 Contratos de manutenção dos displays de preços
1997 Desenvolvimento do sistema de comunicação P-line Series (over power line) entre o POS e o display de 

preços.
1999 A Total encomendou à Bever Innovations a instalação de um sistema de rollerblinds. Foram criadas as 

prinmeiras equipas de instalação para o países do Benelux .
2005 Em 2005 a Bever Innovations tornou-se produtora dos seus próprios displays de preços em LED. O primeiro 

cliente foi a Esso Noruega usando um display de 7 segmentos em LED Encarnado.
2006 Introdução do displays de preço LED multi-segmentos.
2007 A SHELL nomeou a Bever Innovations como o fornecedor preferencial para displays de preços LED.
2009 A Bever Innovations assina contratos de fornecimento de displays de preços LED com:
  - Q8 Europa del Norte y Occidental
  - Chevron Texaco BeNeLux
2010 Contrato com a BP Europe.
2013  - Contrato com a Total GLobal.
 - Introdução de painéis de preços Full Graphic
2015 Recorde de produção: 18.500 painéis.
2016 Painel #100.000 produzido
2018 Fornecedor de painéis I-Catcher em 80 países 
2019 - Introdução de painéis com certificação IP66
 - Painel #150.000 produzido

BEVER INNOVATIONS A HISTÓRIA
I-CATCHER DISPLAY DE PREÇOS LED
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VISUALIZE A SUA IDENTIDADE

Procura o melhor display de preços LED para o seu totem corporativo, sem comprometer a sua imagem de marca? 
Os displays em LED I-Catcher asseguram que os preços dos seus produtos são apresentados claramente e comple-

mentam de uma maneira perfeita a sua imagem corporativa. Os displays I-Catcher da Bever Innovations  estão instala-
dos em todo o Mundo nas mais extremas condições atmosféricas. O design e as técnicas de fabrico dos painéis de LED 
produzidos pela Bever Innovation são o resultado de muitos anos de experiência no terreno com as grandes companhias 
petrolíferas.

Asseguramos:
1. Flexibilidade

Nós respeitamos a sua marca! Assim sendo os nossos displays complementam a sua imagem de marca de uma 
maneira perfeita. Sem compromissos!

2. Grande Fiabilidade

Os nossos produtos são feitos usando os mais recentes deenvolvimentos técnicos e usando os melhores LEDs 
para assegurar uma excelente qualidade. Podem ser usados nos trópicos, em condições árticas ou climas 
temperados que funcionarão na mesma maneira de uma forma longa e com pouca manutenção.

3. Máxima Visibilidade

Un grande ângulo de visão oval e as tecnologias de auto-controle asseguram a melhor visibildade mesmo nas 
mais adversas condições atmosféricas de dia ou de noite.
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Os displays em LED I-Catcher dão a cada placard de preços um acabamento perfeito. São usados em mais de 54 
países e milhares de Estações de Serviço. Companhias como a BP, Shell, Cepsa e Total confiam na fiabilidade e 

qualidade dos I-Catcher da Bever Innovations.

Existem múltiplas fontes e cores disponíveis, assegurando que a sua imagem corporativa é representada correta-
mente no seu placard de preços.

• display de preços em LED 7-segmentos
• display de preços em LED multi-segmentos
• display de preços LED full graphic

Cores disponíveis:
• Vermelho
• Amarelo
• Verde
• Branco

TODAS AS FONTES DE LETRAS SÃO POSSÍVEIS

Multi-segmentos

7-segmentosFull Graphic
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DIPS DIPS

7-SEGMENTOS LED DISPLAY MULTI-SEGMENTOS LED DISPLAY

Os displays LED I-Catcher de 7 segmentos oferecem uma excelente performance para um nível 
de preço competitivo. Foram desenvolvidos para operar em condições atmosféricas adversas.

Os displays de 7 segmentos são produzidos com LED‘s de alta qualidade e incorporam a inteligên-
cia DIPS (p14) o que o torna único nesta classe. 

Características:
• display de linha económica
• Diversos tamanhos disponíveis
• Alta visibilidade sob luz solar directa
• Usa a mais avançada tecnologia de Leds Híbridos
• Controle de brilho automático
• Controle ambiental para uma mais longa vida útil
• Dimming inteligente
• Instalação simples e fiável
• Adaptável a sinais novos e a existentes
• Funciona com diversos protocolos (Ex: Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.)

Os displays LED I-Catcher Multi-segmentos são displays de alta performance que oferecem 
uma maior liberdade na criação de uma imagem de marca própria . Produzidos com LEDs de 

alta qualidade e assegurando a melhor visibilidade sob luz solar direta, este display LED ultrapas-
sa todos os outros presentes no mercado.

Características:
• Multiplas fontes de letra num display standard
• Diversos tamanhos disponíveis
• Alta visibilidade sob luz solar directa
• Usa a mais avançada tecnologia de Leds Híbridos
• Controle de brilho automático
• Controle ambiental para uma mais longa vida útil
• Dimming inteligente
• Instalação simples e fiável
• Adaptável a sinais novos e a existentes
• Funciona com diversos protocolos (Ex: Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.)
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DIPS

FULL GRAPHIC LED DISPLAY FLEXIBILIDADE ÚNICA

O display de preços em LED I-Catcher Full Graphic dá-lhe a máxima flexibildade no que respeita à sua imagem cor-
porativa, podendo variar as cores, tipos e tamanhos de fonte. Usando o nosso display LED I-Catcher Full Graphic 

impressione o seu cliente desde o primeiro momento. Siga as grandes companhias e adote esta visão!

Características:
• Tipo de fontes de letra livre 
• Diversos tamanhos disponíveis
• Alta visibilidade sob luz solar directa
• Usa a mais avançada tecnologia de Leds Híbridos
• Controle de brilho automático
• Controle ambiental para uma mais longa vida útil
• Dimming inteligente
• Instalação simples e fiável
• Adaptável a sinais novos e a existentes
• Funciona com diversos protocolos (Ex: Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.)

Fonte de forma livre

Reforçe a sua imagen de marca com o display I-Catcher Full Graphic. Não faça concessões com a sua imagen cor-
porativa. As diferentes opcções no tipo de fonte, côr e tamanho váo criar o complemento perfeito à sua imagem 

de marca.
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TECNOLOGIA HÍBRIDA

A Bever Innovations utiliza nos seus displays I-Catcher tecnologia de leds híbridos. Estes são uma combinação de 
duas tecnologias de LED com provas dadas (HMT e SMD) numa solução para display, única em termos de fiabili-

dade, eficiencia energética e visbilidade.

Os displays I-Catcher combinam as vantagens da tecnologia SMD (uma produção automatizada e a rigorosa coloca-
ção vertical dos elementos led) e da tecnologia HMT (com um ângulo de visão oval, mais eficiente) para obter uma 
melhor visibilidade quando sujeita a luz solar directa.

Desfiando o exterior
Usar equipamentos técnicos no exterior obriga-os  a bastantes desafios operacionais.

• Ingresso de humidades e poeiras
• Condensação a diferentes temperaturas
• Acção da luz solar: alta temperatura, reflexão e contraste

As condições atmosféricas extremas influenciam o uso do seu equipamento técnico. A Bever Innovations tem o know-
-how para criar inovadores displays de preços em led que cumprirão com as suas exigências e desafios.

Situação antiga

Nova situação
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SISTEMA DE PROTECÇÃO INTELIGENTE DO DISPLAY

1  Controle de brilho automático
 O display em led ajustará automaticamente o seu brilho ao nivel de luz ambiente. Dessa maneira 

asseguramos a maior visibilidade do display de preços em led.

2  Control de temperatura
 Quando a temperatura no display atinge um nível muito alto, o sistema de protecção por  sobre-aquecimento 

(AOP) actua. Um ventilador inicia o arrefecimento do sistema de leds.

3  Dimming inteligente
  Só em condições extremas os leds serão desligados para protecçção própria. Quando a temperatura desce 

para um nível apropriado o display acende novamente.

4%

CONTROL DEL CLIMA

50% 100%

Luz ambiente

2 3

Aumento de la intensidad de los LED1 Apagado de LED

ATENUACIÓN INTELIGENTE DE LA LUMINOSIDAD

2

CONTROL AUTOMÁTICO DEL BRILLO1

Encendido de LED3

Intensidad LED

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 1514



Sign
Controller

I-CONTROL DISPLAYS

SIGN FAN

FAN
SWITCH

MAX. 20 m

SIGN
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LIGHT
SWITCH
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I-CONTROL

OPCÇÕES DE SISTEMA E CONTROLE

Exemplo 1: Controle manual
Com o uso do I-Control consegue ajustar os digitos do display de preços em led.

• A distância máxima do I-Control à base do sinal varia de 5 a 20 metros
• O I-Control poderá também ser usado como um comando wireless de 

emergência
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Exemplo 2: Ligação ao POS por cabo de dados
Dependendo do sistema de POS usado, um modulo I-C ou IC-U 
será usado na conversão dos protocolos de comunicação.

Exemplo 3: Ligação wireless ao POS (RF)
Dependendo do sistema de POS usado, um modulo I-C ou IC-U 
será usado na conversão dos protocolos de comunicação.
A comunicação de dados entre a I-C/IC-U e o Sign Controller 
será feito em modo wireless.
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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
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