Eredményjelző
Kültéri foci eredményjelző
LEÍRÁS

A pálya mellett elhelyezhető kültéri foci LED eredményjelző tábláinkat
kifejezetten labdarúgó mérkőzések vizuális támogatására fejlesztettük ki. Ezt
szolgálja a nagyméretű eredmény - és idő kijelzés, a nagy fényerő és a könny ű
de ellenálló alumínium burkolat. A kihelyezés és a programozás könnyű,
egyszerű és gyors.
Az eredményjelző kiváló megoldás iskolák és sport egyesületek részére.
Felhasználható minden olyan helyen, ahol nagyméretű kijelzésre van szükség.

TULAJDONSÁGOK

2 év pixelgarancia
Rádiós távirányító
Többféle játékidő
Nagyméretű számok
Időjárás álló kivitel

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagyobb méretre, vagy más megjelenésre van szüksége? Az Ön elképzelése
szerint megtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is led falát.

ELÉRHETŐSÉGEINK

TELEFON

E-MAIL

WEB

+36 (1) 788 9964

ajanlat@latnifogod.hu

www.latnifogod.hu

+36 (70) 298 5219

2018 Látnifogod.hu

Minden jog fenntartva!

LFS-P
Kültéri eredményjelző
távirányítóval

Típus:

LFS-P24

Típus:

LFS-P40

Kivitel:

Kültéri

Kivitel:

Kültéri

Méret:

190 x 70 cm

Méret:

250 x 100 cm

Karakter méret:

24 cm

Karakter méret:

40 cm

Látótávolság:

70 m

Látótávolság:

120 m

Elhelyezés:

Oldalvonal

Elhelyezés:

Alapvonal

Eredmény:

0-99

Eredmény:

0-99

Időmérés:

90 perc, állítható

Időmérés:

90 perc, állítható

Kezelő egység:

zseb távirányító

Kezelő egység:

zseb távirányító

Fényerő:

10000 NIT

Fényerő:

10000 NIT

Védelem:

Ütésálló kialakítás

Védelem:

Ütésálló kialakítás

Áramellátás:

230V 50Hz

Áramellátás:

230V 50Hz

Súly:

10 kg

Súly:

15 kg

MODELL

ÁR

típus

db

LFS-P24

780.000,- Ft + Áfa 27 %

LFS-P40

880.000,- Ft + Áfa 27 %
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KÜLTÉRI LED EREDMÉNYJELZŐ
Eredmény és játékidő kijelzés
A hazai és vendég csapat eredménye nagyméretű, hétszegmenses számkijelzőn jelenik meg piros színben. Az
eredmény 0-tól egészen 99-ig kijelezhető. A perc alapú játékidő számlálón beállítható a mérkőzés ideje, ezáltal
utánpótlás és felnőtt bajnoki mérkőzéseken egyaránt használható.

Programozás
A rádiós zseb távirányító segítségével az eredményjelző távolról is programozható, egyszerűen és gyorsan
módosítható az eredmény és kezelhető az idő kijelzés. Idő mérés szüneteltetése és egyéni játékidő megadása
funkcióval.

Telepítés
A pálya mellett elhelyezhető kültéri foci LED eredményjelző tábláinkat rögzítési pontokkal és szabványos áram
csatlakozási pontokkal építjük. Ezáltal egyszerűen és gyorsan telepíthető, alacsony tömegének köszönhetően akár
épület homlokzatra is.

Időjárás álló kialakítás
Az elektronika védett az időjárás viszontagságaitól, a külső csatlakozások vízmentes kialakításúak. A szám kijelzés
mechanikai védelmét polikarbonát előlap biztosítja a szemből érkező behatásokkal szemben. A szám kijelzés nagy
fényerejű, így napsütésben is leolvashatók az aktuális értékek.
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