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Breng je stand tot leven dankzij de Electronics van beMatrix. 
Ontdek LEDskin® en beTV, de volledig integreerbare oplos-
singen van beMatrix om bewegende beelden te integreren 
in je constructie. Bovendien zijn ze net als onze kaders een-
voudig en zonder veel tools op te bouwen.
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Animatie, beweging en beleving

LEDskin® maakt van je beMatrix-stand een ware hotspot vol animatie en beweging. Zo ontstaat een 
échte beleving. Met LEDskin® zorgt beMatrix eens te meer voor een revolutie in de wereld van standen-
bouw. Voortaan kan je in een handomdraai ledtegels en kaders met elkaar combineren tot een indruk-
wekkende videowall. Die kan je daarna naadloos integreren in je nieuwe of bestaande beMatrix-stand. 

Dankzij LEDskin® vermijd je losse beeldschermen die vaak eerder storende elementen zijn in een strakke 
stand. Je bent ook niet langer beperkt tot de maximale (standaard)afmetingen van individuele beeld-
schermen. In plaats daarvan kan je een naadloze ‘beeldwand’ in alle mogelijke afmetingen integreren in 
je stand.

Ontdek het effect van LEDskin® op het YouTube kanaal van beMatrix.

© MagnumLive (FI)

© Ambion (DE)
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De LEDskin®-kaders worden aan 
de aluminiumkaders van beMatrix 
bevestigd met handige stan-
daard M8-connectoren. Klaar in 
een handomdraai, en altijd stevig 
en veilig verankerd!

LEDskin®-kaders zijn beschik-
baar in 3 pixel pitches: 1,9, 2,5 
en 3,1 mm. Dit garandeert een 
optimale resolutie, helderheid en 
responsiviteit.

beMatrix brengt ‘Glue On Edge’ 
aan onder de leds. Dit versterkt 
de ledpixels en zorgt ervoor dat 
LEDskin® beter bestand is tegen 
schade. De dunne laag lijm wordt 
aangebracht tussen clusters van 
twee leds. De lijm is nauwelijks 
zichtbaar met het blote oog, maar 
wel een must bij tijdelijke opstel-
lingen voor livecommunicatie.

Dankzij de afmetingen van de 
afzonderlijke ledpanelen of de 
combinatie ervan, passen deze 
perfect binnen het concept van 
beMatrix. Het kader en LEDskin® 
zijn allebei 62 mm dik en maken 
een naadloze assemblage en af-
werking mogelijk.

LEDskin®: een perfect huwelijk met het 
concept en de kaders van beMatrix

Waarom zou je niet kiezen voor een LEDskin® videowall van beMatrix als dat met 
hetzelfde gemak kan als je structuur naadloos afwerken met textiel, hout of panelen 
in kunststof? 

Glue On Edge Modulariteit

Bevestiging Pixel talk
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De zijkanten van de LEDskin® kunnen 

worden afgewerkt met de bestaande 

coverprofielen.

De gaten in de beMatrix-kaders funge-

ren ook als kabeldoorvoer en voor de 

onderlinge verbinding, waardoor geen 

kluwen aan kabels meer zichtbaar is 

aan de achterkant.

De GEKKO is een speciaal ontwor-

pen tool waarmee je de ledpanelen 

gemakkelijk langs de voorzijde kan 

vervangen.

LEDskin®-kaders kunnen aan de ach-

terzijde eenvoudig afgewerkt worden 

met textiel of panelen (patented 

design). Die kunnen eenvoudig beves-

tigd worden met siliconenpezen of met 

klittenband.

De tegels worden uitgelijnd met behulp 

van magneten, terwijl twee manuele 

connectoren voor een stevige verbin-

ding zorgen. 

© Messekompaniet (NO)
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Uiterst gebruiksvriendelijk

Om LEDskin® te gebruiken hoef je geen ‘wizard’ te zijn. Onze ledwall 
is plug & play: je hoeft enkel de ledtegels te monteren, stekkers 
in te pluggen en je video device/computer aan te koppelen. 

Het dedicated Novastar-platform van LEDskin® is compatibel met 
besturingssystemen voor zowel Mac als pc, en met alle courante 
videostandaarden. We hebben twee Novastar-controllers in ons 
gamma: de Novastar MCTRL660 PRO (200 21 04) en de Novastar 
VX6S (200 21 05), die een betere pixeloutput en meer geavanceer-
de functies heeft. Je koppelt je vertrouwde device gewoon op de 
gebruikelijke manier, start de video of applicatie en de wanden van 
je beMatrix-stand komen meteen tot leven!

Om de ledpanelen 

gemakkelijk te kunnen 

verplaatsen, werden ze zo 

licht mogelijk gehouden, 

7,3 kg, en voorzien van een 

praktische handgreep.

THE BODY Elke ledtegel is verpakt in 

een schokabsorberende 

schuimbescherming om 

schade aan de leds of 

het ledpaneel tijdens het 

transport te voorkomen.

De ledpanelen worden 

geleverd in een lichte en 

handige transportkoffer. 

Daarin passen 8 LEDskin® 

tegels (2m2) en de 

bijhorende bekabeling.

© More Than Event (DK)
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De creatieve mogelijkheden met LEDskin® zijn zo goed als eindeloos. Je 
kan volop spelen met vormen en hiermee afwijken van het standaard-
patroon van LEDskin® modules op één lijn of op een vlak. Zo kan je bij-
voorbeeld een ledmozaïek creëren door gaten te laten in je ontwerp of 
gebruik te maken van gebogen LEDskin® om je ontwerp dynamisch en 
vol beweging te maken. Dankzij LEDskin® kan je bovendien perfecte 
binnen- en buitenhoeken of bogen creëren. LEDskin® biedt je met andere 
woorden maximale ontwerpvrijheid.

Binnen- en buitenhoeken
Door de LEDskin®-kaders te combineren met het beMatrix-hoekprofiel 
maak je in een handomdraai een binnenhoek. beMatrix ontwikkelde daar-
naast een gelast kader waarin ledpanelen vastgemaakt kunnen worden 
om een buitenhoek te maken.

Bogen
Met de gebogen ledpanelen en convexe of concave LEDskin®-kaders 
kan je in je ontwerp ook bogen integreren die naadloos in het aluminium 
kadersysteem passen.

Ontwerpvrijheid

THE BODY

CONCAAF CONVEX

BINNENHOEK BUITENHOEK



LEDskin® informatie

Rechte ledkaders

Aantal LEDskin®-panelen per tegel 4 4 4

Resolutie LEDskin®-paneel 128 x 128 pixels 96 x 96 pixels 80 x 80 pixels

Afmetingen LEDskin®-paneel 248 x 248 mm 248 x 248 mm 248 x 248 mm 

Resolutie LEDskin®-tegel 256 x 256 pixels 192 x 192 pixels 160 x 160 pixels

Afmetingen LEDskin®-tegel 496 x 496 x 62 mm 496 x 496 x 62 mm 496 x 496 x 62 mm

Pixeldichtheid 266.389 pixels/m² 149.844 pixels/m² 104.058 pixels/m²

Gewicht tegel 7,9 kg 7,3 kg 7,3 kg

Mechanische en optische eigenschappen

Oppervlaktevlakheid Gap ≤ 0,15 mm Gap ≤ 0,5 mm Gap ≤ 0,5 mm

Helderheid 800 nits 1.200 nits 1.200 nits

Kijkhoek 120°/120° 110°/110° 110°/110°

Optimale kijkafstand ≥ 1,9 m ≥ 2,5 m ≥ 3,1 m

Aanpassing helderheid 0-100% 100 steps 0~100% 256 steps 0~100% 256 steps

Contrastverhouding 1:2000 1:2000 1:2000

LED SMD 1010 black SMD 1515 matt SMD 2121 matt

Stroomvoorziening

Vermogen / frequentie 100-240V AC/50-60 Hz 100-240 V AC/50-60 Hz 100-240 V AC/50-60 Hz

Max. stroomverbruik 600 W/m² 400 W/m² 600 W/m²

Gemiddeld stroomverbruik 200 W/m² 133 W/m² 200 W/m²

Platform Novastar Novastar Novastar

Ontvangstkaart A8s A8s MRV470

Levensduur 100.000 uur 100.000 uur 100.000 uur

Gebogen ledkaders - concaaf/hol - R430

Aantal LEDskin®-panelen per tegel - 4 (2 links – 2 rechts) -

Resolutie LEDskin®-paneel - 138 x 96 pixels -

Afmetingen LEDskin®-paneel - 356 x 248 mm -

Resolutie LEDskin®-tegel - 276 x 192 pixels -

Afmetingen LEDskin®-tegel - 496 x 496 x 496 mm -

Pixeldichtheid - 149.844 pixels/m² -

Gebogen ledkaders - convex/bol - R430

Aantal LEDskin®-panelen per tegel - 4 (2 links – 2 rechts) -

Resolutie LEDskin®-paneel - 156 x 96 pixels -

Afmetingen LEDskin®-paneel - 402.6 x 248 mm -

Resolutie LEDskin®-tegel - 312 x 192 pixels -

Afmetingen LEDskin®-tegel - 496 x 496 x 496 mm -

Pixeldichtheid - 149.844 pixels/m² -

 PIXEL PITCHES  1.9 MM  2.5 MM  3.1 MM

LEDskin®   
LED PANEEL

LEDskin® KADER
LEDskin®  
DRIVER BOX

LEDskin® GEBOGEN 
LED MODULE 

LEDskin® LED KADER

LEDskin® MINI 
ONTVANGERS/PDU’s

Technische specificaties 
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Wil je geen beugels meer gebruiken voor het 
monteren van een tv op je stand?

beTV is een professionele retail TV van 75” die 
geïntegreerd wordt in een b62-kader van beMa-
trix met afmetingen 992 x 1984. Zowel staande 
als liggende installatie zijn perfect mogelijk.

beTV werkt als een b62-bouwsteen die je eenvou-
dig in je stand kan integreren of vrijstaand kan gebruiken. 
De achterzijde kan worden afgewerkt met 3 mm panelen of textiel. 

De set wordt altijd geleverd in een koffer waarin je ook enkele extra kaders en 
voetplaten kan opbergen.

• Liggend (landscape) & staand (portrait) gebruik (menu en/of inhoud draaien mee)
• 24 uur op 24, 7 dagen op 7
• 3 jaar garantie
• Helderheid (500 nits) dubbel zo hoog als consumententelevisie: belangrijk voor beurzen
• Snel IPS-paneel met resolutie 4K (3840 x 2160 pixels)
• Stofdicht: belangrijk voor beurzen
• Brede kijkhoek (geen kleurvervaging)
• Embedded content player (4GB intern geheugen)
• Aparte dongle als add-on: beTV ONE QUICK SHARE is een draadloze oplossing voor 

het delen van schermen, USB-transmissie-eenheid voor pc, en de bijhorende app
• Helder beeldscherm met antireflectiecoating
• Ingebouwd Wi-Fi access point: belangrijk voor beurzen
• 3 HDMI-ingangen, 1 DVI-ingang, DP in- en uitgang (voor koppeling)

USP’s van beTVTV geïntegreerd in een beMatrix kader

75” beTV
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De 8 pijlers van beMatrix

Kwaliteitsgarantie
beMatrix produceert zijn kaders volledig 
inhouse. Hierdoor behouden we 100% con-
trole over elke stap in het productieproces. 
Continue optimalisatie en innovatie zorgen 
ervoor dat het systeem blijft beantwoorden 
aan de eisen van de markt.

Designvrijheid
Een beMatrix-stand koppelt de voordelen 
van een modulair systeem aan de mogelijk-
heden van maatwerk. Nagenoeg alle vor-
men, lijnen en constructies zijn denkbaar en 
haalbaar. Met dezelfde kaders kunnen zeer 
uiteenlopende standconcepten gecreëerd 
worden.

Hoge afwerkingsgraad
Het beMatrix-standenbouwsysteem be-
schikt over heel wat tools en accessoires 
om de stand volgens eigen wensen af te 
werken. Met de aankleding, de ‘skin’, kan 
het kadersysteem zelfs volledig onzichtbaar 
gemaakt worden. Dankzij ons ‘seamless’ 
concept ziet u bovendien geen enkele naad!

Lichtgewicht
Het aluminiumkadersysteem is een licht-
gewicht en dus uitermate ergonomisch 
én ecologisch: de standenbouwer hoeft 
niet met zware structuren te zeulen en 
het transportgewicht én de uitstoot blijven 
beperkt.

Snel
Het beMatrix-systeem staat voor een snelle 
op- en afbouw. Door het lichte gewicht, de 
eenvoud en de montage zonder gereed-
schap bespaart je heel wat tijd. Daardoor 
kun je meer aandacht besteden aan de af-
werking en zo duidelijk het verschil maken 
met ander standen.

Lange levensduur
Het systeem is uiterst stevig en hierdoor 
eindeloos herbruikbaar. Sporen van slijtage 
verkorten de levensduur niet, omdat het 
systeem in de stand onzichtbaar gemaakt 
kan worden.

Ecologisch verantwoord
Door zijn lichte gewicht, zijn lange levens-
duur en zijn modulariteit is het beMatrix-ka-
dersysteem het meest duurzame systeem 
op de markt. Bovendien is onbehandeld 
aluminium 100% recycleerbaar en kan het 
zonder kwaliteitsverlies gewoon herge-
bruikt worden.

Internationaal netwerk
beMatrix heeft drie productiesites en we-
reldwijd verschillende servicehubs om 
van dichtbij ondersteuning te bieden. Het 
bePartner-netwerk groepeert de echte  
ambassadeurs van het beMatrix-kadersys-
teem, elk met hun eigen specialisatie: stan-
denbouw, prints, LEDskin®, rental, double 
deck… Een creatieve kruisbestuiving waar 
u als klant maximaal van profiteert. 
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bePartner netwerk tot je dienst

bePartner build
Onze bePartners build beschikken over 
een ruime voorraad kaders en toebeho-
ren, integreren onze nieuwste innovaties, 
denken out-of-the-box en dragen een op-
timale dienstverlening hoog in het vaandel 

bePartner LEDskin®

Onze LEDskin® bePartners hebben een 
minimumvoorraad LEDskin® en een jaren-
lange ervaring in de audiovisuele sector. 
Zij helpen je met de perfecte integratie 
van LEDskin® in jouw beMatrix-stand en 
het opzetten van opvallende content. 

bePartner LEDskin® content
Beschik je al over LEDskin®, maar bent je 
nog op zoek naar een partner die je kan 
helpen met content? Onze contentpart-
ners staan je met raad en daad bij, van de 
contentcreatie tot en met een optimale
weergave op je LEDskin® opstelling.

bePartner printed textiles
Het bedrukken van een doek op maat is 
echt precisiewerk. Onze bePartners voor 
textielprint hebben bewezen dat zij deze 
techniek helemaal onder de knie hebben 
en leveren steeds een perfecte service..

bePartner printed panels
De invulpanelen voor onze beMatrix-kaders bedruk-
ken lijkt eenvoudig, maar is niet altijd een sinecure. 
Onze bePartners voor bedrukte panelen hebben be-
wezen ddat zij deze techniek perfect beheersen en
leveren steeds een uitmuntende service.



Kom op bezoek
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Neem contact met ons op
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Boost je inspiratie
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


