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ZKONG ESL  

E-ink  nízkoenergetické displeje 

 

4 důležité vlastnosti, o kterých možná nevíte… 

- Displej pro vlastní zobrazení obsahu nespotřebovává žádnou 

energii. Jinými slovy, jediná energie se spotřebovává na 

pravidelnou rychlou kontrolu, zdali server nepožaduje změnu. 

Jestliže ano, provede se rychlá změna obsahu displeje, při které 

je energie krátce potřeba také. To přináší v dnešní době velmi 

významnou výhodu až 10-ti letého provozu pouze na vnitřní 

knoflíkovou baterii (v provozu při okolní teplotě 20°C a při 

maximálně 4 změnách za den) 

 

- Čitelnost E-ink displeje se zlepšuje při zvyšující se intenzitě osvětlení (to je přesný opak 

standardních displejů, kdy vnitřní podsvícení musí překonat intenzitu okolního osvětlení, což 

např. při venkovní instalaci nebo u instalace do nasvícené scény reflektory, nelze zabezpečit). 

V těchto podmínkách se E-ink zařízení rozjasní a je skvěle čitelné, zatímco standardní displej je 

výrazně hůře viditelný (popř. se to řeší highbright panely, které jsou velmi drahé, mají vysokou 

spotřebu a velmi se zahřívají a musí se tedy chladit)   

 

- Serverový systém, který zabezpečuje provoz E-ink zařízení, lze 

PŘÍMO napojit na výstup interních podnikových systémů. 

Navíc lze definovat podmíněné zobrazování obsahu v E-ink 

zařízení a lze tedy jednoduše bez dalších nákladů zobrazovat 

aktuální informace. To lze použít při nasazení jako 

cenové/produktové tabule (přímé napojení na skladovou a 

cenovou databázi), výstup z interních průmyslových systémů 

nebo systém vnitřní navigace (např. výstup rezervačního 

Exchange systému). Možností využití je mnoho, v následujícím 

textu se pokusíme několik případů nasazení popsat.   

 

- ZKONG serverový systém umožňuje použití i standardních aktivních LCD panelů. Ty s sebou 

samozřejmě přináší popisované nevýhody (čitelnost, nutnost napájení), nicméně přináší to i 

významné výhody – na displeji lze přehrávat plnobarevný dynamický obsah i s videem a 

především je možné využít všechny výhody, které centrální Serverový systém poskytuje! 

K dispozici jsou aktivní zařízení ve velikostech 7” – 49” (stretch = výrazně protažený panel). 
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-  

Jaké jsou hlavní vlastnosti e-ink ZKONG informačních displejů?  

 

- široký výběr různých velikostí – 1,5“ – 13,3“ 

- 3 barevné, 4 barevné, plně barevné 

- výdrž baterie 10+ let při použití v teplotách kolem 20°C při max 4 změnách obsahu / den 

- spotřeba energie pouze při změně obsahu, pro udržení obrazu se spotřebovává 0 wattů 

- vynikající čitelnost, čím intenzivnější je dopadající světlo na displej, tím je text čitelnější a 

kontrastnější 

- server pro správu displejů provozujete v řešení SaaS (CLOUD) nebo ON-PREMISE (vlastní) 

- webové rozhraní pro správu a editaci šablon, ESL displejů 

- monitoring displejů, stavu baterií, emailové alerty 

- široký výběr rolí pro správu, vlastní definice uživatelů 

- zabezpečená komunikace mezi Access Pointem (ZAP-C) a ESL displejem, 128 bit AES kodování 

- velmi rychlý zápis do displeje z databázového systému cca 10 – 30 sec  

- každý AP obslouží až 5000 cenovek, v dosahu až 30m (v závislosti na vnitřní dispozici prostoru) 

- RGB LED (8-256 barev) pro automatizovanou světelnou reakci na plánované události (Happy 

hours, nízký stav skladu, zboží v denní akci apod.. ) 

- párování produktů s displejem pomocí EAN (Android zařízení) nebo hromadně přes XLS/CSV 

soubor, popř. ručně zadáváním přímo do „back-end“ systému 

- datové konektory na přímé propojení do databáze ERP systému uživatele (MySQL, MS SQL, 

Oracle, dBase) 

- velmi rychlá aktualizace dat - díky automatickému načítání dat z informačního systému 

provozovatele se změny propíšou do displejů v řádu desítek sekund. 

- nulová údržba, tvrzené sklo chránící proti poškrábání 

- snadná výměna baterie, běžně dostupné baterie knoflíkového typu (2430, 2450 ..) 

- integrováno se správou plněbarevných napájených LCD IPS displejů (tablet type nebo stretch) 

- odolnost proti stříkající vodě a prachu (IP67) a velký rozsah pracovních teplot  umožňují instalaci 

do jakéhokoliv běžného prostředí (otestováno  -20° až +55°C). 
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Co je tedy E-ink informační displej neboli ESL?  

ESL (Electronic Shelf Label = elektronická cenovka) je elektronický informační displej, moderní produkt 

založený na e-ink technologii (elektronický inkoust). Ta se vyznačuje hlavně tím, že spotřebovává energii 

pouze v případě, že mění svůj obsah. To znamená, že když zapíšeme do displeje informaci, do další výměny 

má spotřebu 0. Proto elektronická cenovka nepotřebuje žádné externí napájení a s knoflíkovou baterií vydrží 

až 10 let bez nutnosti výměny, pokud dodržíme maximálně 4 změny obsahu za den. 

 

 

Jaké velikosti a typy jsou v nabídce?  

Velkosti ESL e-ink zařízení jsou od 1,54“ do 13,3“  (1,54“, 1,6“, 1,8“, 2,13“, 2,4“, 2,6“, 2,9“, 3,0“ , 3,7“, 4,2“, 

4,4“, 5,8“, 7,3“, 7,5“, 8,2“, 10,2“, 11,6“, 13,3“). Šířka nabídky velkostí od úhlopříčky přináší velmi široký záběr 

využití v praxi. Samozřejmostí jsou cenovky v obchodech, kdy k přecenění a 

změnám cen podle daných podmínek dochází lusknutím prstu během 

několika sekund v celé prodejně nebo dokonce v celé prodejní síti po celé 

republice najednou. Technicky se cenovky řídí pomocí vysílače Bluetooth 

(verze 5.0) se zabezpečenou komunikací a to AES 128bit šifrováním a také 

pomocí WiFi (LCD verze -viz dále). Jedna řídící jednotka dokáže obsloužit 

najednou až 5000 displejů.  

ESL e-ink zařízení jsou k dispozici v těchto barevných variantách: 

ČERVENÁ - BÍLÁ – ČERNÁ,  

 

 

 

ŽLUTÁ - BÍLÁ – ČERNÁ  

 

 

 

ŽLUTÁ – ČERVENÁ - BÍLÁ – ČERNÁ  

 

 

   

 

PLNOBAREVNY DISPLEJ  

(barvy skládané z 8 základních barev) 
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Kde to lze využít?  

1. Velké prodejní řetězce i malé obchody s čímkoliv si o to jednoznačně říkají. A v čem je úspora? 

Časová - mnoha lidí, určitě papíru, samolepek, psacích potřeb, spotřebního materiálu tiskáren a také 

běhání po obchodu. Zde se uplatní především malé ESL displeje zobrazující nezbytné údaje. 

 

2. Lékárny, zdravotnictví – v lékárnách se ESL displeje mohou použít shodně jako v prodejních 

maloobchodních řetězcích. Ve zdravotnictví už je využitelnost daleko větší, od označování pokojů 

v lůžkové části, které se dynamicky mění v návaznosti na informační systém nemocnice, přes ESL vizitky 

pro personál až po zobrazování aktuálních informací o pacientovi s označením lůžka s pacientem a 

základních důležitých dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Logistika a skladové hospodářství. Displeje na každé skladové pozici vždy budou ukazovat aktuální 

stav zásoby a díky čárovému nebo QR kódu po manipulaci se zbožím dojde obratem ke změně stavu 

zásob a přepsání obsahu displejů. Lze také využít integrovanou funkci NFC v každém displeji. 
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4. Informační vývěsky úřadů, soudů, kanceláří, jednacích místností, hotelů, konferenčních sálů atd. 

Nezapomeňme, několik let jede z jedné baterie. Nabízí se vývěsky otevírací nebo pracovní doby, 

automatizované online informační cedule plnění normovaných prací, lokální navigační systémy, 

informační cedule, kde je využití bez videí. Nová využití stále přicházejí. Například informační cedule 

na jednacích místnostech, prezentačních akcích apod. 

 

 

5. Velké informační displeje pro větší množství detailních informací o produktu, Kompletní popis 

vlastností např. prodávaných automobilů na velkém displeji vypadají opravdu impozantně a s využitím 

možností dynamických změn displeje podle aktuálního nastavení cen, slev, akcí apod. je ESL displej 

nesrovnatelně zajímavější pro zákazníka než papírový list. Klasické LCD displeje nebo tablety v tomto 

případě mají velkou nevýhodu – potřebují trvalé napájení z elektrické sítě. I u těchto velkých displejů 

(větších než A4) funguje NFC, pomocí kterého může displej prolinkovat zákazníka na WEB prodejce a 

nabídnout mu kalkulačku splátek, zviditelnit aktuální obchodní akce apod. Následující příklad ilustruje 

využití dynamických polí a jejich okamžité plnění z databáze : 

 

         Naprogramovaná šablona   Obsah ESL displeje naplněný daty 
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Další možnosti využití 

Nízkoenergetické ESL displeje si najdou místo v mnoha odvětvích. CLOUD nebo ON-PREMISE instalace serveru 

umožňuje pružné a zabezpečené spojení mezi řídící databází a vlastními displeji. Na obě řešení (SaaS = CLOUD 

nebo vlastní ON-PREMISE ) je možné „pověsit“ tisíce prodejen, přístupových bodů pracujících na 128bit AES 

zabezpečení,  BLE 5.0 a hlavně statisíce nízkoenergetických displejů. Jeden přístupový bod zvládne v okruhu 

30m zpracovat až 5000 ESL displejů. 

K dispozici je i tzv. MIDDLEWARE, speciální programové vybavení, díky kterému lze nová data pro displeje 

načítat v krátkých intervalech zcela automatizovaně nebo s asistencí správce. Přímé napojení ZKONG systému 

na databázi ERP konkrétního klienta poskytne úžasnou reakci  - správce dat provede změny ve svém primárním 

systému a v horizontu desítek sekund se všechny tyto změny  zcela automaticky „propíšou“ na vybrané 

displeje. 

  

Dále pak díky programovému rozhraní API je možné do displeje posílat i svůj vlastní obsah, bez nutnosti 

práce na serverovém SW od výrobce. API od firmy ZKONG je reálně ozkoušené v projektech a máme 

praktické zkušenosti při implementaci. Naši programátoři jsou v případě potřeby k dispozici, jsme schopni 

poskytnout jak konzultační, tak i vývojové služby. 
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LCD stretch a sparkle displeje: 

Obrovskou výhodou řešení výrobce ZKONG, kterého naše společnost KOBE 

s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu, je i možnost propojení 

s digitálním marketingem na LCD displejích, ať už klasických, tabletového 

typu od 2,4“ do 10,1“ nebo displejích strečových, od 23“ až do 47“ úhlopříčky. 

Toto řešení pak umožňuje využívat databázi pro práci s produktem a doplnit 

„cenovku“ přidanými obrázky, videi a animacemi. Propojení merchandisingu 

s aktivním kvalitním plně barevným marketingem na jednom databázovém 

systému. 

 

 

 

 

 

 

LCD displeje přehledně 

- velikost LCD displejů od 2,4“ do 47“, plně barevné, určené na video a statickou prezentaci produktu 

(vyžadují externí napájení 12V-USB-C) 

- provoz 24/7, nízká spotřeba 

- fungují jako Digital Signage systémy, navíc propojené se zdrojem dat (pro prodej, ceny, velikosti, popis, 

skladové zásoby atd.) 

- široká nabídka modelů - tabletový typ – 2,4“, 7,0“, 8,0“, 10,1“, strečový typ 23,1“, 35“, 47“, speciál 35,6“ 

- možnost centrálního napájení ze závěsných lišt instalovaných nad umístěným zbožím. 

- komunikace přes stávající WiFi nebo přes řídící jednotky použité pro řízení ESL cenovek. 
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Příklady nasazení: 
 

Příkladová studie 1 
 

Naše společnost se kromě dodávek řešení pro elektronické cenovky zaměřuje i na větší rozměry displejů a 

především na informační tabule s dynamickým, vzdáleně řízeným, obsahem. Máme k dispozici popis API 

rozhraní i server, pomocí kterého lze k jednotlivým zařízením přistupovat, lze kombinovat změnu bitmapy se 

změnou hodnot načtených z firemních systémů. 

Jako příklad uveďme požadavek společnosti, která si představuje průběžné zviditelnění plnění zadaných norem 

na jednotlivých strojích, což je ve výrobní praxi poměrně běžná záležitost. 

Zadání vypadalo takto:   Výsledek po přeprogramování takto:  

 

Řešení je plně automatizované, viz reálné foto vpravo na 10,1" panelu. Vše na panelu lze vzdáleně měnit, 

navíc 2 sloupce s reálnými čísly jsou napojeny na zdroj informací z databáze provozu, kde se každou hodinu 

aktualizují a stejně tak se automaticky aktualizují i čísla na panelu. Graficky je na první pohled jasně vidět, 

jestli pracovník v dané hodině byl pod/nad plán, popř. byl v normě. Pro výrobní halu, kde jsou v provozu 

stovky takových pracovišť je řešení velmi významnou úsporou času a financí. A taková řešení jsou naše 

specializace. 

 

Příkladová studie 2: 

Velké displeje lze použít také jako informační cedule, například na 

zobrazování otevírací doby, pracovní doby úřadů. Opět je největší síla 

v tom, že jsou položky na displeji zobrazované a aktualizované podle 

zadání obsluhy nebo přímo z informačního systému, který je například 

navázaný na aktuální kalendář. Například elektronický displej pro 

zobrazení otevírací doby je napojen na stejný systém jako ESL displeje 

pro zobrazování cen, tudíž nepotřebuje žádný další samostatný 

hardware. Je tedy možné udaje na vývěsce měnit i vzdáleně pomocí 

počítače, tabletu, mobilu a jiných mobilních zařízení s přístupem do 

internetu. 

A navíc – lze podepsat s klientem i velmi přísnou servisni smlouvu, 

protože ani výpadek napájení nemá na zobrazované informace žádný 

vliv! 

mailto:kobe@kobe.cz
http://www.kobe.cz/


------------------------------------------------------------------------------------ 
KOBE s.r.o., Pod Parukářkou 4, 130 00 Praha 3, tel. 222 585 338, email: kobe@kobe.cz 

http://www.kobe.cz, http://www.zkong.cz 

  

Jak to funguje technicky?  

 

Funguje to velmi jednoduše – každý displej se datově prováže se záznamem v databázi a jakmile dojde ke 

změně v některém z databázových polí (ručně, polo- a nebo plně automatizovaně), projeví se změna i na 

displeji. 0 

Elektronické displeje jsou přímo řízené speciálními access pointy a ty jsou ovládané a řízení serverem buď 

v CLOUD nebo ON-PREMISE řešení (viz výše). Server pro řízení ESL pak je možné synchronizovat s daty klienta 

a to buď přímým propojením databází nebo poloautomaticky hlídáním souboru v definovaném adresáři. 

Můžeme jít ještě dále, v šablonách na zobrazení obsahu je možné používat i logické podmínky, například když 

se stav zboží sníží pod kritickou hodnotu, displej ukazuje předem připravené změny v grafice.  

A jak je to v praxi? Manager zodpovědný za tvorbu ceny provede ve svém informačním systému změny cen, 

speciální aplikace hlídající nadefinované položky (tzv. MIDDELWARE) zaznamená změny a obratem je přesune 

pomocí centrálního serveru v cloud řešení do jednotlivých cenovek, ať jsou kdekoliv.  

Jak snadné … a jak praktické …  

 

 

 

 

 

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat v případě dotazů, poptávek atd.. 

Rádi Vám dáme k dispozici naše zkušenosti ☺  
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