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WESTERSTRAND RESULTATTAVLOR
FÖR FOTBOLL/BANDY

Westerstrands moduluppbyggda resultatsystem.

Resultattavla visande mål samt matchtid.
Tilläggsmoduler för indikering av normaltid (ur)
och resultat från andra matcher

Westerstrand resultattavlor förser publik och deltagare med snabb, tillförlitlig och översiktlig
information vid alla slags sportevenemang både inom- och utomhus.
Westerstrands resultatsystem för fotboll/bandy är moduluppbyggt med en resultattavla som
grundenhet samt tilläggsmoduler för resultat från andra matcher, publiksiffra m.m.
Det moduluppbyggda systemet gör att tavlorna kan kombineras efter anläggningens behov.
Utmärkt, tydlig och lättfattlig information med elektromekaniska 7-segmentsiffror i vitt
(standard) eller gult (option). Sifferhöjd 450 mm. vilket ger ett läsavstånd av ca. 225 meter.

Manöverenhet med tydlig och lättfattlig lay-out samt display som visar samma information
som resultattavlan gör det enkelt för användaren. Finns även i trådlöst (radio) utförande.
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Resultattavlorna är utvecklade och tillverkade av WESTERSTRAND samt godkända enligt
DIN 18032 som avser funktions- och hållfasthetskrav vid bollträffar.
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Resultatsystemets uppbyggnad och omfattning.
Grundenhet

Modul F1 - Resultattavla
Art.nr. 114940-00
Mått: 2.600x1.400x110 mm. Vikt: 80 kg.

Manöverenhet.

Tilläggsmoduler

Modul F2 - Resultat 2 andra matcher
Art.nr. 114942-00
Mått: 1.300x1.400x110 mm. Vikt: 42 kg.

Modul F2A - Resultat andra matcher
växlande information
Art.nr. 114943-00
Mått: 3.900x670x110 mm. Vikt: 50 kg.

Modul F3 - Ur visande normaltid
Art.nr. 114946-00
Mått: 1.300x1.400x110 mm. Vikt: 35 kg.
Timteckenkrans ø 900 mm.

Modul F4 - Publik
Art.nr. 114944-01
Mått: 2.600x1.400x110 mm. Vikt: 54 kg.

SPONSOR
MODUL

Exempel på sponsormodul med fast reklamtext
Mått: 1.300x1.400x110 mm.

Exempel på sponsormodul med rörlig
reklamtext.
Mått: 2.600x1.400x110 mm.

Enkel installation
Samtliga tavlor levereras inkl. beslag, fästvinklar o.dyl. för montage mot vägg.
Resultattavlan och uret anslutes till 230 V AC.
Manöverenheten anslutes till resultattavlan med en skärmad 4-trådig svagströmskabel och
tilläggsmodulerna med en 2-trådig svagströmskabel. Finns även i trådlöst (radio) utförande.

Tekniska specifikationer och data, se separata produktblad.
Vi förbehåller oss rätten till ändring utan föregående avisering.

