Sportovní výsledková tabule UNITAB
Výsledková tabule zobrazuje v horní části tabule hrací čas a na šestimístném
ukazateli ve spodní části tabule stav utkání. Pod hracím časem jsou čtyři terčíky
pro informaci o využitých oddechových časech. Jednomístné znaky po stranách
tabule slouží k zobrazování stavu utkání v setech v odbíjené, resp. k zobrazení
celkového počtu osobních chyb v košíkové. Součástí tabule je ovladač
s klávesnicí a LCD displejem 2 x 16 znaků. K ovladači jsou připojena dvě tlačítka
pro ovládání časomíry. Tabule je vybavena standardně klaksonem.

SPORTY
Košíková
Odbíjená
Házená
Malá kopaná

TABULE ZOBRAZUJE:
hrací čas, 4 místa
skóre, 6 míst ! vybrané timeouty
podání v odbíjené ! útočnou dobu
počet osobních chyb v košíkové






Tabule sestavena z vysoce svítivých LED diod




výška číslic 170 mm na hlavní tabuli a 250 mm
na indikátorech útočné doby
barva číslic červená a žlutá

Ovladač s klávesnicí

POPIS






dva nezávislé ukazatele útočné doby k umístění u obou košů
jednoduchá obsluha pomocí dálkového ovládače, velký LCD displej
tabule je vyrobena z hliníkových profilů, čelní stěna je z akrylátu
indikátory útočných dob jsou vybaveny ochrannou mřížkou
napájení ze sítě 230 V~

TECHNICKÝ POPIS









Montáž na zeď nebo pomocnou konstrukci, ve venkovním prostředí je vhodné tabuli doplnit ochrannou
stříškou
tabule je propojena s ukazateli útočné doby a ovladačem sdělovacím kabelem se dvěma páry
krouceného vodiče (např. kabel pro vedení počítačových sítí UTP PATCH CABLE), na schématu
červeně
tabule a ukazatele útočných dob jsou napájeny ze sítě 230V, napájení - silový kabel např. CYKY 3 x 1,5
napájecí a sdělovací vedení není součástí dodávky
provozní teplota 0 - 50°C
provozní vlhkost do 80%, bez kondenzace

SCHÉMA ZAPOJENÍ TABULE

ROZMĚRY
Označení
Základní tabule
Ukazatel útočné doby

Rozměr Š x V x H (mm)

Čitelnost (m)

Spotřeba (W)

1 600 x 950 x 120

60

200

530 x 310 x 120

100

20

ROZŠÍŘENÍ
Další výsledková tabule pro paralelní zobrazování je provedením zcela shodná s hlavní tabulí.
Používá se v halách, kde je nutno použít více než jednu tabuli. Součástí není ovladač a klakson.
Ukazatele útočné doby jsou dvě samostatné skříňky s dvoumístným displejem o velikosti znaků 250 mm.
Barva znaků je červená. Ukazatele se umísťují v blízkosti basketbalových košů.
Modul zobrazování osobních chyb obsahuje šest svítících bodů pro každého hráče. Jeden bod je červený,
ostatních pět je žlutých. Čísla hráčů jsou pevná. Modul se dodává v páru a zavěšuje se po stranách hlavní tabule
Modul stavu odehraných setů pro volejbal se umísťuje pod hlavní tabuli a obsahuje čtyři čtyřmístné ukazatele
s velikostí znaků 100 mm

