Eredményjelző
Kültéri foci eredményjelző
LEÍRÁS

A p álya mellett elhelyezhető kültéri foci LED ered mény jelző tábláink at
k ife je ze tten labdarúg ó mérk őzések vizuális támogatására fejlesztettük k i. Ezt
szolgálja a nagy méretű ered mény - és id ő k ijelzés, a nagy fény erő és a k önny ű
d e elle nálló alumínium burk olat. A k ihelyezés és a p rog ramozás k önny ű,
e gy sze rű é s g yors.
A z e red mény jelző kiv áló meg oldás isk olák és sp ort eg yesülete k ré szé re .
Fe lhasználható minden oly an helyen, ahol nagy méretű k ijelzésre v an szükség .

TULAJDONSÁGOK

2 év p ixe lg arancia

Rád iós táv irány ító

Több fé le játékidő

Nagy méretű számok

Id őjárás álló k iv itel

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagy ob b méretre, vagy más meg jelenésre v an szükség e? A z Ön e lk ép ze lé se
sze rint me gtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is led f alát.
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LFS-P
Külté ri ered mé ny jelző
IR távirány ítóval

T ípus :

LFS -P24

T ípus :

LFS -P40

Kivitel:

Külté ri

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

E lh elyezés :

Oldalv onal

E lh elyezés :

A lapv onal

E redmén y:

0-99

E redmén y:

0-99

Idő mérés :

90 pe rc, állítható

Időmérés :

90 perc, állítható

Kezelő egys ég:

zseb táv irányító

Kezelő egys ég:

zseb táv irányító

Fén yerő :

10000 NIT

Fén yerő:

10000 NIT

Védelem:

Üté sálló kialak ítás

Védelem:

Ütésálló kialak ítás

Á ramellátás :

230V 50Hz

Á ramellátás :

230V 50Hz

Sú ly:

10 kg

Sú ly:

15 kg

MODE LL

ÁR

T í pu s

N ettó

LFS-P24

860.000,- Ft

LFS-P40

960.000,- Ft
A fe ltü nt ete tt n ett ó á rak táj éko ztat ó j elle gűek! V égl eg es kalk uláci óé rt ve g ye fel vel ünk a k apcs olat ot .
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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. Időmérés 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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