SVĚTELNÉ VÝSLEDKOVÉ TABUL
TABULE
SVĚTELNÉ
E
PRO SPO
RTOVNÍ
SPORTOVNÍ
SPORTOV
NÍ HALY - MASTER

ISO 9001:2000

Zobrazovače složené z vysoce svítivých SMD LED diod.

Vysoká odolnost proti nárazu.

Široký pozorovací úhel - 160°.
Vnitřní provedení, Al pouzdro.

Bezdrátové ovládání (868 MHz).
Mimo hru zobrazení času nebo teploty.

basketbal, volejbal, házená, tenis, sálový fotbal, pozemní hokej, badminton, stolní tenis, netball,
floorball, wrestling, box, squash, baskická pelota
Typ

Náhled

Technické parametry

Výsledková tabule pro mezinárodní ligu (FIBA level 1+2)
Měření času, skóre 2 x 999, číslo periody, indikátor zastavení hry,
fauly týmu, indikátor time outu nebo trestu, indikátor držení míče
nebo podání
Automatická siréna (120 dB) na konci nastaveného č asu.
Výška znaku
300mm - čas a skóre
250 mm - perioda, fauly týmu
Čitelnost
120 m
Rozměry:
2350 × 1300 × 85 mm
Hmotnost:
40 kg/45 kg
Napájení :
230 V
VP6030Alpha
Instalace:
montáž na zeď 
textový řádek pro názvy týmů 
Příslušenství:
ovládací panel (bezdrátové ovládání)
Zvláštní příslušenství: lze připojit displej střelby pro basketbal, displeje
faulů  a displej odpočtu času trestu a time outu

VP6030 + VP6102M odpočet trestů, time outu a poslední individuální faul
Zobrazení posledního individuálního faulu
Odpočet 2 trestů  pro každý tým
Odpočet time-outu
Výška znaku
200 mm
Rozměry:
2350 × 2000 × 85 mm
Hmotnost:
62 kg/ 67 kg

VP6130Alpha
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Typ

Náhled

Technické parametry

VP6030 + 2 x VP103M panel individuálních faulů 
Proměnná čísla hráčů  0-99 (požadavek FIBA)
Výška znaku
100 mm
Rozměry:
3900 × 2000 × 85 mm
Hmotnost:
82 kg/ 87 kg

VP6230Alpha

VP6030 + 2 x VP103M panel individuálních faulů  + VP6102M odpočet trestů, time outu
Proměnná čísla hráčů  0-99 (požadavek FIBA)
Výška znaku
100 mm
Zobrazení posledního individuálního faulu
Odpočet 2 trestů  pro každý tým
Odpočet time-outu
Výška znaku
200 mm
Rozměry:
3900 × 2000 × 85 mm
Hmotnost:
102 kg/ 107 kg

VP6330Alpha

Bezdrátová ovládací klávesnice

Hlavní klávesnice

→  2 řádkový display - 2 x 20 znaků 
→  výběr her
→  připojení do napájecí sítě 
→  bezdrátová komunikace 868 MHz
→  připojení klávesnice 24 sec. nebo Start/Stop

Klávesnice pro 24 sec. Klávesnice fauly
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