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Najlepszy z najmniejszych
W zależności od zastosowania oraz 

wymagań projektanta EL 160.80.50 do-
stępny jest w sześciu wersjach. Różnią 
się one głównie zakresem temperatur 
pracy, rodzajem stosowanych konekto-
rów, oraz ilością powłok zabezpiecza-
jących elektronikę wyświetlacza.

Maksymalna częstotliwość odświe-
żania dla całej serii wynosi 240 Hz, 
co pozwala na uzyskanie jasności 
107 cd/m2. W wyświetlaczu tym ja-
sności świecenia jest wprost propor-
cjonalna do częstotliwości odświeża-
nia. Moc pobierana przez wyświetlacz 
przy tej częstotliwości wynosi jedynie 
4,4 W. W rzeczywistości jednak rzad-
ko korzystamy z aż takiej jasności. Jej 
obniżenie wiąże się również z obniże-
niem mocy pobieranej przez wyświe-
tlacz, która dla warunków typowych 
nie przekracza 2 W. 

Ze względu na swoje małe wy-
miary typ ten świetnie nadaje się do 
wykorzystania w aplikacjach przeno-
śnych, testerach, aparaturze kontrolnej 
oraz pomiarowej. Możliwość stero-
wania jasnością umożliwia jej dobór 
w zależności od warunków naświetle-
nia zarówno wewnątrz jak i na ze-
wnątrz obiektu.

Niektóre z wersji są standardowo 
wyposażone w zamykane konekto-
ry, które szczególnie sprawdzają się 
w aplikacjach narażonych na drgania, 
wstrząsy i wibracje. Projektant ma 
również możliwość wyboru wersji 

Moduły wyświetlaczy 
oznaczone symbolem 
EL160.80.50 to 
najmniejsze 
wersje spośród 
produkowanych 
przez amerykańsko–
fińską firmę Planar. 
Ich przekątna to 
zaledwie 3,05 cala. 
Małe rozmiary nie 
oznaczają jednak utraty zalet, które są wspólne 
dla całej rodziny wyświetlaczy EL, o których piszemy w EP od 
kilku miesięcy.

z powłoką ochronną elektroniki (con-
formal coating). Powłoka ta zabezpie-
cza cześć elektroniczną wyświetlacza 
przed szkodliwymi wpływami czynni-
ków atmosferycznych takich jak wil-
goć, kurz, pył czy np. sól zawarta 
w morskim powietrzu, a które to mogą 
doprowadzić do przyspieszonej korozji 
kontaktów lub uszkodzenia elementów 
elektronicznych jednostki.

W zależności od przeznaczenia 
mamy również możliwość zwiększe-
nia zakresu temperatury roboczej wy-
świetlacza. Zakres standardowy mieści 
się w zakresie 0…+55oC, zakres roz-
szerzony pozwala na pracę w ujem-
nych temperaturach aż do –25oC. Dla 
ekstremalnych warunków stworzona 
zastała również wersja wytrzymują-

ca wahania temperatury w granicach 
–40…+65oC.

Rozdzielczość wyświetlacza wyno-
si 160 na 80 pikseli, co daje nam 
12800 pojedynczo adresowanych 
punktów. Odpowiada to matrycy zna-
ków w układzie 10 na 26 przy wiel-
kości znaku 5 na 7 pikseli. Komu-
nikacja wyświetlacza ze światem ze-
wnętrznym odbywa się poprzez łatwy 
w obsłudze 4–bitowy interfejs.

Do niewątpliwych zalet wyświe-
tlacza EL160.80.50 należy szeroki kąt 
widzenia wynoszący powyżej 160o 
oraz wyjątkowo krótki czas odpowie-
dzi wynoszący poniżej 1 ms. Zalety 
te świetnie sprawdzają się w sprzę-
cie pomiarowym oraz wszędzie tam, 
gdzie priorytetem jest wyśmienita wi-
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o.,

tel. (22) 866 41 40, e–mail: amtek@amtek.pl, 
http://www.amtek.pl, www.planar.com

Tab. 1. Dostępne wersje modułów EL160.80.50

Model Numer Przekątna
[cal]

Wymiar
Piksela
[mm]

Jasność przy 
maksymalnej 
częstotliwości 
odświeżania

[cd/m2] 

Pobór 
mocy przy 

maksymalnej 
częstotliwości 
odświeżania

[W]

Zakres 
temperatur 
pracy [oC]

Interfejs 
wideo Opis

EL160.80.50 996–0267–15

3,05 
(8,09 cm) 0,5 107 (240Hz) 4,4 (240Hz)

0 ~ +55

4 bit LCD

Wersja 
standardowa

EL160.80.50 
IN 996–0267–20 –25 ~ +65 Regulacja 

jasności

EL160.80.50 
ET 996–0267–18 –40 ~ +65

Wersja IN 
+zamykany 

konektor

EL160.80.50 
ET CC 996–0267–17 –40 ~ +65

Wersja ET 
+ powłoka 
ochronna 
elektroniki

EL160.80.50 
LC CC 996–0267–21 0 ~ +55

Wersja 
z zamykanym 
konektorem 

oraz powłoką 
ochronną 
elektroniki

EL160.80.50 
ALU 996–0267–16 –25 ~ +65

Werja IN 
+metalowa 

obudowa 
minimalizująca 
wpływy EMI

dzialność i ostrość obrazu bez efektów 
poświaty i smużenia. 

Kolejną ważna zaletą jest rów-
nież niska emisja elektromagnetyczna. 
Pretenduje to wyświetlacz do użycia 
w aplikacjach medycznych czy labo-
ratoryjnych, gdzie wymagania EMI są 
szczególnie „wyżyłowane”.

Wyświetlacz EL160.80.50 potrzebuje 
dwóch napięć zasilania: +5 VDC oraz 
+12 VDC. Wersja standardowa posiada 
tylko jedno 20 stykowe złącze, poprzez 
które doprowadzone są sygnały wejścio-
we, wyjściowe, zasilania oraz synchro-
nizacji pionowej i poziomej z kontrolera 
wideo np. SED 1335. Wersje rozbu-
dowane posiadają dodatkowe dwu–sty-
kowe złącze umożliwiające analogową 
regulację jasności świecenia poprzez 
podłączenie potencjometru o charakte-
rystyce logarytmicznej. Należy dodać 
również, że średni czas bezawaryjnej 
pracy dla omawianego wyświetlacza 
przy częstotliwości odświeżania 240 Hz 
przekracza 50000 godzin, co w praktyce 
oznacza wieloletnie użytkowanie oraz 
brak problemów serwisowych.
Marcin Płachta
marcin.plachta@amtek.pl


