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YILDIRIM TEKNOLOJİ, Firmaların tüm Ses, Işık ve Görüntü ihtiyaçlarına
hizmet vermek için 1976 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne iş
ortaklarının güvenini ve müşteri memnuniyetini sağlamak, ses, ışık ve
görüntü yatırımı stratejilerine yön vermek, çözüm ortağı olduğu müşterileri ile güçlü bir bağ kurmak, Ses, Işık ve Görüntü sektörünün en
tepesinde kendine yer bulmak hedefindedir. Tüm müşterilerine firma
veya marka değeri katan, inovatif, çözümler ile yüksek kaliteli, profesyonel Ses, Işık ve Görüntü hizmetleri vermektedir.
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YILDIRIM TEKNOLOJİ tüm gücünü amatör ruh; profesyonel iş planlarına,
planlama ve teknik becerilerine güvenerek; kalifiye çözüm arayan
müşterilerine yıllardır yüksek kalite hizmetler sunmaktadır. YILDIRIM
TEKNOLOJİ tam bir aile firması oluşunun sıcaklığını, samimiyetini;
yılların deneyiminin getirdiği özgüveni ve iş bilgisini, kaliteli ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışının getirdiği profesyonelliğini tüm işlerine ve
iletişimine yansıtmaktadır. Bu bağlamda bünyesinde işini seven, genç,
dinamik bir ekip barındırmaktadır.

İ Ş
Belirlediği müşteri profiline yönelik günümüz koşullarını temel alan,
geleceğe de hazır şekilde, Ses, Işık ve Görüntü ihtiyaçlarını giderir. En
son teknolojiyi takip eder; AR-GE konusunda yetkinliği ile güncel sorunlara güncel çözümler sunar. Bu çözümlere ulaşmak; bütün ekip üyelerimizin uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimlerini işlerine katmaları ile
mümkün kılar
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YILDIRIM TEKNOLOJİ, satmış olduğu Ses, Işık ve görüntü sistemlerini
müşterisinin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlar ve müşteri ihtiyaç ve
taleplerini özenle dikkate alır. Tüm talepler değerlendirilmeden asla
çalışmasını tamamlamaz. Ve satış sonrası teknik servis hizmetiyle tam bir
müşteri memnuniyeti sağlanmasını amaçlamaktadır.Ses, Işık ve Görüntü
sektörünü sürekli daha iyiye doğru geliştiren YILDIRIM TEKNOLOJİ, tüm
bu yenilikleri yeni projelerine uygulamakta ve sektördeki diğer oyunculara göre gözle görünür farklar yaratmaktadır.

5 Global Markanın Türkiye Distribütörlüğü
2 Kıta , 3 Ülke ve 33 Uluslararası şirketten ürün tedariği.
Alanında uzman kadromuz ,güler yüzlü hizmet anlayışımız ve size özel çözümlerimizle daima YANINIZDAYIZ.
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Alman tasarımı ekstra emniyet koruması bulunan kitleriyle tam güvenlik.

SMD Ledler
3 rengin (kırmızı,yeşil,mavi) tek kapsül içerisinde bulunduğu diyottur
Geniş görüş açılarına ve yüksek yenileme hızına sahiptirler
Smd2121, smd3535 gibi isimlendirmeler diyotun ölçülerini belirtmektedir

Modüller
Led diyotlarının ön yüzeye, ıc sürücü entegresi ve diğer gerekli bileşenlerin arka yüzeye monte edilmesi ile modüller oluşturulur

Receıvıng Card
Modüller receiving card’a bağlanır ve görüntü bu kart aracılığıyla led diyotlara iletilir.

Megavizyonu
Diğer Ekranlardan Ayıran Özellikler

Üretim Farklılıkları
Dünya genelinde led ekran üretimi üç segmentasyona ayrılmaktadır.
Led ekranın bütün bileşenlerini kendi üreten firmalardır. (bu firmaların led ekran kasaları kendilerine özel ve patentli
ürünler olup led teknolojileri de kendileri tarafından geliştirilen ORJİNAL üretimlerdir.)
Led ekranın üzerinde bulunan kasa, led diyot, power supply gibi bileşenleri dışarıdan tedarik edip
diyotlarını baskı makineleri ile fabrikalarında işleyip piyasadaki düşük kalite kasa ve power
supplyler ile birleştirip satışını yapan firmalardır.
Toplayıcı firma olarak tabir ettiğimiz, modülü başka firmadan, kasayı ve power suppyleri başka firmadan tedarik eden,
küçük atölyelerde toplayıp satan teknolojisi ve ürün kalitesi en düşük ürünleri kullanarak satan firmalardan oluşmaktadır.
Özellikle ikinci ve üçüncü sıradaki firmalar teknoloji yeterlilikleri tam olmayan düşük kalite ürün üretmektedirler.Bu tür ürünler
gelecekte çokciddi problemler yaratmaktadır. Bunlarla ilgili farklılıkları diğer sayfalarda sizlere anlatmaya devam edeceğiz.

Power Supply
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Megavision led ekranlarında kullanılan power supply teknolojisi de gelişerek yerini daha küçük
ölçülerde ve ekranların daha stabil çalışması için mini power supply teknolojisine geçmiştir. Bunun avantajları ise elektrik
enerjisindeki harmonik bozulma dediğimiz değerler Megavision led ekranlarında tam kapsam olarak iletilmektedir. Bu
nedenle de Megavision led ekranlar diğer ekranlara göre daha stabil çalışır. Düşük kalite led ekranlarda ise firmalar
daha ucuz ve eski teknoloji olan power supplyleri kullanarak ekranda oluşabilecek arızalar maksimum seviyeye çıkar.

16 Bıt – 18 Bıt
Megavision un 18 bit diğer markaların ise en fazla 16 bit kullanması görüntüde çok büyük fark oluşturur.

16BIT = 2^16 = 65.536 RENK

18BIT = 2^18 = 262.144 RENK

Tarama Hızı
Tarama hızı düşük olan ekranlarda gözle bakıldığında veya kamera ile bakıldığında tarama çizgileri oluşur. Her zaman
yüksek ıc sürücü entegresi kullanan Megavision space pro serisinde yüksek tarama hızlarıyla bu çizgiler bulunmamaktadır.
Düşük kalite led ekranlarda parlaklık minimumdayken maksimum tarama hızına ulaşılırken, Megavision led ekranlarda ise
maksimum parlaklıkta maksimum tarama hızını elde edersiniz. Megavision led ekranları ile diğer düşük kalitedeki led
ekranlar arasındaki görüntü farkını yan yana koyduğunuzda bu farkı normal bir telefon kamerasını ekrana tuttuğunuz
zaman titremeleri çok rahat bir şekilde görebilirsiniz.Önerilen tarama hızları kiralama grubu led ekranlar için
genelde 1920 Hz kullanılır.

Arka Kit
Megavision led ekranlarda arka kit sistemi dediğimiz power supply, receiving card, sistem kartı ve hubboard arasında
kablolama sistemi kullanılmadığından dolayı arka kitlerde oluşabilecek hataları sıfıra indirmektedir. Düşük kalite led ekranlarda ise
sistem entegrasyonu onlarca kabloyla birbirine birleştirildiği için ayrıca modüllere giden kısımda da yine kablo kullanıldığı
için eski teknoloji kullanan düşük kalite led ekranlarda kullanım esnasında kullanıcılara birden fazla onlarca problem yaratabilmektedir.

Kesfetmeyi Sevenlerin Tercihi

