
_T

64

ELEKTRONISKE SKILTE
ER ET HIT

5R/ Skl/te A/S i Esbjerg har sfor succes med elektroniske skilte til blandt ondet

stodions, benzintanke og registrering of orbejdsulykker på store orbejdsplodser.

Hvad koster benzinen? 5Rl-skiltet
her viser de aktuelle benzinpriser.

*xpr*ss

år rrar l.omner til det m litære skyde og

Øvelsesan æg i oksbøl iVestjylland. er det

første, man møder et stort skilt, hvor der

er indl.løt et nøiaøtipt peodætisk kort over he'e.'' -l"b'b'b-_

området. Det er inddelt i mange forskellige områ
Aar no I'c amr\Acr atrar Åcr fnreoår rLtivileter er

belyst med en rød farve. Man kan kommunikere

med skiltei via 'nobiltelefon. SkilLet e'prodrcereI
af 5Rl Skilte, der har mere end 4o års erfaring i

produktion af lysskilte.

De elektroniske skilte styres via en fjernbetjening
eller computer. Her ses et skilt for Oksbøl skyde-

og øvelsesterræn.

Skiltet hos Auto-Partner
viser værkstedets timeoris.

Niels Hindborg

nh@agi,dk

Fi'maet blev startet i r sbjerg for mere end 55 år

sider. og i t97o overtog rals NØrskov del >am

men med en kompagnon. og de begyndte l^rrt gt

en produkt on a' lysskille ti førerhuse på lastb le'

Oo de cr cf a.lio cn del :f nrod rrk l o: lel len hoc \Rl

(f ilre qnm åso er nverf:oer :f F,:nq N ørsLoris r re' -"b' "'_ '-b_
sønner Allar. Jan og Flernrring.

Scoretavler
Vi fik for nogle år siden en henvendelse fra

Dans( renris to.bund. der gerne v;lle have os t; at

lave en elektronisk scoretavle til en internationa

tenniskamp, og den blev en stor succes.Vi laver

desuden scoretavler ti fodbold-, håndbold-, bad-

m inton-, ten n is- og atleti kkl u bber. Ski ltene kan

styres via en fjernbetjening eller computer, men

v;laver også en rnanuerbetjent udgave t I .ri.dre

^ rrhhcr V; ..onurprer \lorL seL det hele se v'r"--_.-.- -'"
også softwaren tilstyringen af tavlerne,fortæl er

Flem m ing Nørskov der er

ad m i n istrerende d irektør

no hl:ndi :ndet taoer cio"b'--' -\j_"-b'-o
af <: o oo r^[nnnmi men<

Ao ln and,rø 6rdArc <lvrcr

prod u ktione n.

og øvelseTglrænW
s,
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Styr på ulykkerne
Men de elektronlske
+-,,1^" -^.,^^:^. ^^.: ^1Ldvrcr dr rvcr ruc) uB)d Pd

hnrcnl:lformc no i clore"" 't -'" '"b "'" _

i n d ustrivi rksom heder,

hvor de bruges ti at

holde styr på antal et

af a rbejdsu ykker, og



hvor mange dage der er forløbet uden ulykker. Det
gør man blandt andet på A.p Møllers boreplat_
forme. Hos tagproducenten Decra viser tavlen
desuden tid og temperatur, og disse funktioner er
styret af radiobØlger f ra et atomur i Frankfurt. Hos
isoleringsproducenten Isover har man en manuel
udgave, hvor man registrerer, hvor mange dage
der er gået siden sidste arbejdsulykke, og læng_
den på den bedste periode uden ulykker.

Hos Vestas har man en fuldautomatisk tavle,
der holder regnskab med sygefraværet og ar,
bejdsulykker i rz afdelinger. Firmaet har også leve,
ret fire elektron iske sekscifrede besøgstællere, der
er monteret på facaden ved udstillinger i Tyskland,
Holland, Litauen og Norge. SRI Skilte producerer
desuden elektroniske lysaviser i mange forskellige
størrelser. De kan fås med dansk, tysk eller engelsk
alfabet. De kan også leveres med radiostyret ur
ogtemperatur. De styres via en infrarød tjernbe_
tjening eller com puter.

0annebrog brænder
- Den mest specielle opgave, vi har haft på dette
område,var davifor nogle år siden, blev bedt
0m at lave en elektronisk tavle, der forestillede et
Da n nebrogsfla g, der bræ ndte op, fortæl ler Tavlen
skulle udstiiles som et kunstværk rundt omkring i

verden og siden sælges, fortæller direktøren, der
også oplyser, at firmaet leverer skijte ill kunder i

Norge, Sverige og England.

Muslingeskal i akryt for Shetl
-Selv om vi arbejder meget med elektroni_
ske skilte, og vi altid er parate til at afprøve nye

muligheder sammen med vores kunder, så er vi
i bund og grund et traditionelt.skiltefirma, der
laver alle former for skilte Og vi lægger stor vægt
på, at den håndværksmæssige kvalitet skalværå
helt i top. Derfor bruger vi for eksempel kun kraf_
tige aluminium- eller stålprofiler til vores pyloner
Desuden laver vi selv en del af vores maskiner.

* Da vi fik Shell som kunde, lavede Allan og Jan
en maskine, der kunne forme skallen i akryl. Da
vi fik bes@g af folkfra Shell, var de imponerede
over vores tekniske formåen og godkendte os som
leverandør,fortæller Flemming Nørskov.

SRI Skilte laver også mange facadeløsninger,
hvor bogstaverne er produceret i kraftig alÅi_
nium og derefter pulverlakeret iforskellige farver.
Det har SRI biandt andet lavet til Konica Minolta,
Wurth, Atek og Hyundai.

Logoskilt med indbyggede neorør
Når det drejer sig om store skilte til udendørs
brug, arbejder SRI med både pyloner og monolit_
ter De har blandt andet produceret sådanne skilte
til Hyundai og Auto-partner.

Ved Sony Ericssons hovedkvarter i Sverige har
man forsynet en monolit med selskabets karakte_
ristiske logo, der har en diameter på rgo centi-
meter, og består af blandt andet en valset alumi_
niumsprofil med indbyggede neonrpr, samt flere
støbte lag akrylfronter for at opnå den ønskede
tredimensionelle virkn ing.

Firmaet har også lavet monolitter til Shell/Me_
tax. Monolitterne er med to skiltesektioner, hvor
en er med firmalogo og en er med elektronisk
pristavle. {


