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Modułowy 

Oferta specjalna

Opis ogólny 

System modułowych projekcyjnych 

pozwala na tworzenie 

ekranów projekcyjnych w dowolnym wymiarze 

Stosowanie różnych wymiarów elementów składowych wykonanych z 

twardego laminatu poliestrowe

żelową, pozwala nam 

zaprojektowanie i wyprodukowanie 

ekranów sferycznych i walcowych 

spełniających wszelkie wymagania 

naszych klientów.  

Nasz najpopularniejszy ekran 

posiadający  3,3 m wysokości, 

promień 3,3 m, poziom

widzenia 180 °, pionowe pole 

widzenia 60° jest doskonale p

wojskowych.  Jednakże, 

ekran do symulatorów i 

walcowych sztywnych ekranów do s

pełnej sfery symulującej kompletnie zamknięte środowisko. 

Modułowy System ekranów sfery

zaprojektowany jako samonośna konstrukcja, Każdy ele

wniesiony przez typowe drzwi, szybko 

ponownie w nowym miejscu.
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Modułowy Projekcyjny Ekran Sferyczny

Oferta specjalna 

System modułowych projekcyjnych  ekranów sferycznych  

 sztywnych  płaskich , walcowych lub sferycznych 

ekranów projekcyjnych w dowolnym wymiarze i dowolnej konfiguracji . 

Stosowanie różnych wymiarów elementów składowych wykonanych z 

twardego laminatu poliestrowego na włóknie szklanym z białą

nam na łatwe  

wyprodukowanie 

ekranów sferycznych i walcowych 

spełniających wszelkie wymagania 

popularniejszy ekran 

m wysokości, 

m, poziome pole 

, pionowe pole 

jest doskonale przystosowany do symulatorów lotniczych 

, ScreenSim.Net  jest w stanie wykonać każdy 

ekran do symulatorów i innych profesjonalnych aplikacji od płaskich lub 

walcowych sztywnych ekranów do szkolenia kierowców ciężarówek  

pełnej sfery symulującej kompletnie zamknięte środowisko.   

Modułowy System ekranów sferycznych  ScreenSim

zaprojektowany jako samonośna konstrukcja, Każdy element może być 

wniesiony przez typowe drzwi, szybko zdemontowany I zamontow

nowym miejscu.   Powierzchnia ScreenSim

Projekcyjny Ekran Sferyczny 

ekranów sferycznych  ScreenSim 

płaskich , walcowych lub sferycznych 

lnej konfiguracji .  

Stosowanie różnych wymiarów elementów składowych wykonanych z 

na włóknie szklanym z białą powłoką 

sowany do symulatorów lotniczych i 

jest w stanie wykonać każdy 

innych profesjonalnych aplikacji od płaskich lub 

kierowców ciężarówek  aż do  

 

Sim.Net został 

ment może być 

zdemontowany I zamontowany 

ScreenSim jest naturalnie 



odporna na wszelkie uszkodzenia i zarysowania I wystarczająco trwała I 

przystosowana do długotrwałego użytkowania. 

 

Dostawa, konfiguracja i instalacja.

Modułowy  System Sferyczny  

standardowych konfiguracjach ale jesteśmy w stanie również zaprojektować I 

wyprodukować każdą wymaganą przez klienta wielkość i konfigurację. 

standardowego ekranu s

opakowaniu i mogą być

ScreenSim.Net oferuje proj

użytkownika.   Wszelkie widoczne przerwy między 

mogą być usunięte następującymi

użytkownika: 

• Połączenie  paneli śrubami 

są wystarczające dla wielu użytkowników.

• Połączenie  paneli śrubami 

celu pokrycia szczelin i poma

• Połączenie  paneli śrubami I wypełnienie szczelin

wypełniaczem, , pr

powierzchni ekranu specjalna farbą 

ScreenSim.Net 

bez planowanej zmiany lokalizacji.

Ekran sferyczny Screen

Wyższej Oficerskiej Szkoły Służby P

odporna na wszelkie uszkodzenia i zarysowania I wystarczająco trwała I 

do długotrwałego użytkowania.  

Dostawa, konfiguracja i instalacja. 

Modułowy  System Sferyczny  ScreenSim.Net jest dostępny w kilku 

standardowych konfiguracjach ale jesteśmy w stanie również zaprojektować I 

wyprodukować każdą wymaganą przez klienta wielkość i konfigurację. 

ardowego ekranu sferycznego są dostarczane w 

mogą być całkowicie  zmontowane w ciągu jednego dnia. 

uje projekt ekranu, transport i montaż na obiekcie 

Wszelkie widoczne przerwy między zmontowanymi 

mogą być usunięte następującymi metodami w zależności od wymagań 

Połączenie  paneli śrubami i nie robienie niczego więcej. 

są wystarczające dla wielu użytkowników. 

Połączenie  paneli śrubami i użycie dostarczonej specjalnej taśmy w 

celu pokrycia szczelin i pomalowanie specjalną farbą. 

Połączenie  paneli śrubami I wypełnienie szczelin dostarczonym 

rzeszlifowanie połączeń i zamalowanie całej 

powierzchni ekranu specjalna farbą dostarczona przez 

.Net Ten sposób zaleca się tylko do trwałych 

bez planowanej zmiany lokalizacji. 

ScreenSim zainstalowany w Centrum Szkoleniowym 

szej Oficerskiej Szkoły Służby Powietrznej w Dęblinie

odporna na wszelkie uszkodzenia i zarysowania I wystarczająco trwała I 

jest dostępny w kilku 

standardowych konfiguracjach ale jesteśmy w stanie również zaprojektować I 

wyprodukować każdą wymaganą przez klienta wielkość i konfigurację. Panele 

zane w  specjalnym 

gu jednego dnia. 

montaż na obiekcie 

zmontowanymi panelami 

metodami w zależności od wymagań 

nie robienie niczego więcej. Takie ekrany 

rczonej specjalnej taśmy w 

dostarczonym 

ń i zamalowanie całej 

Ten sposób zaleca się tylko do trwałych instalacji 

 

Centrum Szkoleniowym 

w Dęblinie.  



Przeznaczenie ekranów 

Ekrany ScreenSim dostarczają platformy do systemów wizualizacji 

symulatorów I profesjonalnych wizualizacji. 

szkolonej załodze helikoptera  na obserwacje terenu pod pokładem czy 

wojskowej jednostce prowadzić obserwacje niewidocznych obiektów lub dróg 

dojazdowych.  Są odpowiednie również do trwałych instalacji w centrach 

rozrywki lub prezentacjach komercyjnych. 

• Aplikacje militarne

1. Symulatory lotnicze

2. Symulatory pola walki

3. Symulatory morskie

• Aplikacje cywilne 

1. Szkolenia kierowców

2. Symulatory konwojów 

pociągów 

3. Sale gier,  

4. Symulatory do rozrywki np

5.  Monitory eventowe 

Kompletne rozwiązania 

AV.Net dostarcza również

odpowiednie do każdej aplikacji

wizualizacji obrazu proponujemy naszym klientom 

pojedynczym komputerem wyposażonym w kartę

wyjściową do zaawansowanych technologicznie projektorów z kołem kolorów 

przystosowanym do symulacji, profesjonalnym kontrolerem graficznym i 

procesorem obrazu wykonującym korekcję geometryczną, regulację stref 

granicznych i kalibracją jednorodności kolorów i jasności.   
 

 

 

Kontakt  : ScreenSim.Net ., 04

Tel. +48.501792797

ekranów ScrennSim  

dostarczają platformy do systemów wizualizacji 

symulatorów I profesjonalnych wizualizacji.  Przykładowo pozwalają 

szkolonej załodze helikoptera  na obserwacje terenu pod pokładem czy 

wojskowej jednostce prowadzić obserwacje niewidocznych obiektów lub dróg 

odpowiednie również do trwałych instalacji w centrach 

rozrywki lub prezentacjach komercyjnych.  

Aplikacje militarne 

Symulatory lotnicze 

Symulatory pola walki 

Symulatory morskie 

 

Szkolenia kierowców 

Symulatory konwojów ciężarówek i 

Symulatory do rozrywki np. golfowe 

Monitory eventowe i korporacyjne 

Kompletne rozwiązania  

ostarcza również i instaluje systemy projekcyjne i procesory obrazu 

iednie do każdej aplikacji. W zależności od wymaganej dokładności 

wizualizacji obrazu proponujemy naszym klientom  projektory short throw 

pojedynczym komputerem wyposażonym w kartę graficzną  2

do zaawansowanych technologicznie projektorów z kołem kolorów 

osowanym do symulacji, profesjonalnym kontrolerem graficznym i 

procesorem obrazu wykonującym korekcję geometryczną, regulację stref 

granicznych i kalibracją jednorodności kolorów i jasności.    
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dostarczają platformy do systemów wizualizacji 

Przykładowo pozwalają 

szkolonej załodze helikoptera  na obserwacje terenu pod pokładem czy 

wojskowej jednostce prowadzić obserwacje niewidocznych obiektów lub dróg 

odpowiednie również do trwałych instalacji w centrach 

i instaluje systemy projekcyjne i procesory obrazu 

. W zależności od wymaganej dokładności 

projektory short throw z  

graficzną  2- lub 3 

do zaawansowanych technologicznie projektorów z kołem kolorów 

osowanym do symulacji, profesjonalnym kontrolerem graficznym i 

procesorem obrazu wykonującym korekcję geometryczną, regulację stref 

Ostrobramska 104 lok. 37, 

jerzy.gil@screensim.net 


