WESTERSTRAND SPORTSYSTEM
Sektion Multisport - elektromekaniska

BESKRIVNING - GRUNDMODUL 1C - ART.NR. 114972-60
Grundmodul 1C är en enkelsidig resultattavla för inomhussporter
med ett inbyggt straffur som alternativt kan användas för att
visa senaste spelarfoul och spelarnummer. Tavlan är avsedd för väggmontage.
I leveransen ingår:
1 st. manöverenhet inkl. tastaturmallar
1 st. uttagsdosa art.nr. 40536-00
1 st. sirén (inbyggd)
1 st. monteringssats för väggmontage enl. ritning 079855-00.
SPORTER:

HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBOLL - TENNIS - BORDTENNIS - BADMINTON
INOMHUSFOTBOLL - INNEBANDY - BOXNING - BROTTNING - TYNGDLYFTNING
VATTENPOLO - TIDTAGNING - GENERELL ANVÄNDNING.

Elektromekanisk resultattavla med inbyggd sirén och fyra valbara sporter (fler finns som tillval).
Utformningen gör att den är lämplig att använda till de flesta inomhussporter och går även att kombinera
med olika tilläggstavlor som ex.vis. skottklockor för 24-sekunders regeln i basket, lagfoul.
Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturmallar vilka anpassar manöverenheten till respektive sport. Manöverenheten finns för såväl trådlös (option)
som ledningsbunden styrning.
Match/Speltid

Visas med fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning.
Som tillval kan normaltid visas med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott Visas med grön/röd prick.
Resultatvisning
Period
Utvisning
Individuell foul
Lagfoul
Serve
Time-out

Fasta tecken
Sirén

Frontglas
Servicevänlig

000-999 (tre siffror per lag).
1-9 visas med mittensiffran.
Nedräkning av utvisningstid för max. en spelare per lag
samt med prickarna.
Senaste spelarfoul visas med en siffra och spelarnummer med
två siffror i ca. 5 sekunder.
Visas med två siffror (1 siffra per lag).
Visas med prickarna.
Nedräkning av time-out visas istället för matchtid, samt med två
gula prickar per lag.
H (för hemmalag) och G (för gästande lag).
Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila
och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln.
Genom knapptryckning kan sirénen även slås på vid annan önskad
tidpunkt för att påkalla uppmärksamhet.
Av reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032).
Fronten är försedd med gångjärn för att kunna fällas ut vid ev. service.

På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning
för de olika sporterna.
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

TEKNISKA DATA:
Hölje:

Aluminiumprofil med 3 mm. polykarbonatfront som kan
fällas upp vid service.

Bakgrundsfärg:

Svart

Front med gångjärn:

Polykarbonat

Siffror:

Bistabila elektromagnetiska 7-segment

Sifferhöjd:

Resultat, tid
Period, Utvisning

Färg på siffror:

Resultat, Period, Tid, Lagfoul = Gul
Utvisning, Individuell foul
= Röd

Färg på fast text:

Gul

Storlek prickar:

65 mm.

Färg på prickar:

4 gula, 3 röda, 1 grön

Höljets storlek (yttermått):

(BxHxD) 2.000 x 1.250 x 110 mm.

Vikt:

65 kg.

Läsbarhet:

Ca. 140 meter.

Strömförsörjning och elektronik:

Inbyggd

Strömförbrukning:
- Elektronik:
- Belysning (option):

Max. 300 VA (endast vid informationsväxling)
Max. 400 VA

Omgivningstemperatur:

± 0° C upp till +40° C

= 280 mm.
= 190 mm.

OPTIONER
•Belysning
•Digital tidvisning (normaltid) - synkrondrift
•Digital tidvisning (normaltid) - huvudursdrift
•Digital tidvisning (normaltid) - signalmottagare för tidsignal typ RDS

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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