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A

z ALGE-TIMING több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a
különböző sportágak időmérésében, és az általa kifejlesztett exkluzív megoldásokat használja időméréshez, az úszási ver-

2

senyeken. Az ALGE-TIMING robosztus konstrukciójának és kiváló
minőségű anyagok használatának köszönhetően megbízható
eredményeket és átlagos rendszerteljesítményt biztosít.

www.alge-timing.com
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Félautomata időmérő rendszer

A

rendszer manuális rajtjellel működik, amelyben minden sáv
egy kézi nyomógombbal van ellátva, és saját időmérési csatornája van. A nyomógombok egy speciális MC8-S2 kábellel csatlakoznak. A rajtjel a BANG hangszórón keresztül érkezik, amely a
Timy3 WP- hez csatlakozik.

A

z ALGE-TIMING vezeték nélküli rendszere, egy fél automatikus
időmérő rendszer, ami WTN-PB nyomógombbal van felszerelve minden sávban, és saját időmérő csatornával rendelkezik. A
WTN-PB indítók az ALGE-TIMING vezeték nélküli hálózatával vannak
felszerelve, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli időmérést akár
nyolc sávban is. A Timy3 WP- hez egyszerre több kijelző is csatlakoztatható. A ranglista összeállítható rekordidő alatt és kinyomtatható
a helyszínen.
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Timy3 WP
Univerzális időmérő eszköz 9 csatornával,
indítás + 8 sáv. Az úszásnál minden sávot
külön nyomógomb aktivál.

2

Hangszóró BANG *
80 Wattos hangszóró és erősítő egyben. A
rajtjelet a 023-10-es nyomógombbal adjuk.
Az indulási parancsok a BANG-HS mikrofonon keresztül kerülnek továbbításra.
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Csatlakozó 8 sávhoz MC8-S2 *
Kábel a Timy3 WP-től a pályákhoz. A kézi
nyomógombokat ez a csatlakozó köti össze.

4

Kézi nyomógomb 023-02 *
A kézi nyomógombbal mérik az úszó
idejét. Minden pályához szükséges egy
kézi nyomógomb.

5

*
**

Kézi nyomógomb 023-10 *
Az indító manuális gombjával adjuk
a start jelet.

csak kábeles rendszerhez
vezeték nélküli rendszerhez

6

Elektronikus rajtpisztoly e-Start W **
rajtjel megadásához, vezeték nélküli elektronikus rajtpisztoly

7

Vezeték nélküli jeladó WTN-PB **
Minden pályához szükséges egy WTN-PB.

8

Vezeték nélküli mikrofon BANG-HS
Vezeték nélküli mikrofon a hangszóróhoz

9

Hangszóró BANG W **
80 Wattos hangszóró és erősítő egyben.
Indulási parancsok a BANG-HS mikrofonon
keresztül kerülnek továbbításra.
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Kijelző, D-LINE
Numerikus eredményjelző piros LED-vel az
idő megjelenítéshez.

11

WTN-DB **
Jeladó a kijelzőnek
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Automatikus Időmérő

A

z automatikus időmérő rendszer a Swim Time csúcsminőségű technológiával van felszerelve,amely az órát intelligensen támogatja,így az időt mérő versenyfelügyelőnek csak a

TimeManager TM-SWIM
A TM-SWIM az időmérő rendszer
központja. Az mért adatokat
összegyűjti és a SwimTime időmérő
programhoz továbbítja. Az integrált
akkumulátornak köszönhetően minden
lényeges alkalmazás működik áramkimaradás esetén.
Nyomtató P6-8
A nyomtató minden időt kinyomtat
ami az időmérő eszközben megtalálható,hogy a későbbiekben a verseny
lefolyását ellenőrizni lehessen.
Terminál SWT3
Egy pályához egy terminál csatlakozik
a befutó oldalon. Az SWT3 a következő csatlakozásokkal rendelkezik: 1 db
fordulási panel, 3 db kézi nyomógomb,
1 db indítóaljzat.
Fordulási panel TP1890C / TP2400C
szabadalmaztatott, csúszásmentes és
megbízható ütközőlemez
Nyomógomb 023-02
A segédidő mérésére használatos. Egy
vagy akár három nyomógombot lehet
csatlakoztatni egy pályához. A kézi
kapcsolók stabilak és vízállóak 2 m
hosszú kábellel.
Indító pisztoly e-start
Az indító pisztoly aktiválja az időmérést. A beépített villogó lehetővé teszi
a pontos kézi mérést,és a halláskárosult
úszóknak, hogy vizuálisan rögzítsék az
induló impulzust.
Indító egység SU3
A Start egység egy műszer az indítóhoz.
A beépített mikrofon lehetővé teszi az
úszók bejelentését. A start gomb lehetővé teszi az indítást.

versenyre kell koncentrálnia. Az itt bemutatott időmérő eszközt
általában csak nagy versenyeken használják.

Indítófény FLASH XL
A FLASH XL lehetővé teszi, hogy a
Siketek is megfelelő lehetőségek között
tudjanak versenyezni.
Hangszóró SPA és SPP
Általában egy sávonként egy hangszórót építenek be, az aktív hangszórók
SPA és a passzív hangszórók SPP felváltva. Ezeken a hangszórókon keresztül
adják meg a rajtjelet és a parancsokat
az úszóknak.
Rajtkő SO5
A műanyag alaplap SO5 modern kialakítással, állítható lábtartóval és integrált lépcsőzetes kioldási érzékelővel
rendelkezik.
Rajtkő SO4
Krómozott acélból készült, az SO4
alapját exkluzív kialakítás jellemzi, állítható lábtartók és integrált lépcsőzetes
kioldási érzékelő.
Váltóverseny váltásérzékelő SWR7
SWR7 szintbeállító szenzor Az integrált, állítható léptető ékkel ellátott
szintetizáló szenzor az indítóállványhoz
rögzíthető.
Váltóverseny váltásérzékelő SWR7M
fokozatmentes kioldású beépített
érzékelővel, állítható ékkel, univerzális,
mobil használathoz.
Hátúszásrajtoló BSA
A tökéletes rajthoz hátúszásnál,, amely
minden rajtkőhöz alkalmas.
Kijelző
Az ALGE-TIMING számosféle technológiai típust kínál az eredmények megjelenítéséhez.
Videofelvétel OPTIc3
Nagysebességű videó rendszer másodpercenként 100 képkockával, mint
biztonsági rendszer az időméréshez
5
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SwimTime TimeManagerrel TM-SWIM
Az új technológiák örömet okoznak az időmérőknek.

A

TM-SWIM kifejezetten az úszás rendkívüli igényeihez lett
kifejlesztve. A TM-SWIM időmérő rendszer USB csatlakozója megfelel a modern notebookok igényeinek. Integrált hangerősítővel és akkumulátorral rendelkezik , és ötvözi a knowhow-t, a legkorszerűbb elektronikát és az ALGE-TIMING stabil
konstrukcióját.

Minden időmérési funkciót közvetlenül a TM-SWIM-ben használunk. A számítógépre csak akkor van szükségünk ha egy versenyt
szeretnénk a rendszerben menteni. A TM-SWIM automatikusan
végrehajtja az időmérést, és egyszerre küldi el az adatokat a
SwimTime PC szoft vernek, hogy az időmérő elrendezett felhasználói felületen követhesse a versenyt.

Tények az ALGE-TIMING SwimTime időzítési rendszerről
·
·
·
·
·
·

PC alapú időmérési rendszer
USB interfész
Felhasználóbarát működés
Mindkét oldalon legfeljebb 16 sáv vezérlése
Minden sáv optikai és akusztikus vezérlése
1 forduló panelhez való csatlakoztatási lehetőség, 3
nyomógomb és 1 sávos alaphelyzet (5 független időmérési
csatorna sávonként)
· A beépített akkumulátortöltés a számítógép nélkül 4 órán
keresztül működik, függetlenül a hálózati feszültségtől
· Beépített hangszóró rendszer
6

· Kommunikáció az indító és az időmérő között
a fülhallgatón keresztül
· Kiugrás figyelmeztetése a képernyőn
· Figyelmeztetés, ha túl nagy az időeltérés
a mért idők között.
· Figyelmeztetés a nem mentett versenyre
· Megbízható és robusztus forduló panelek
· Statisztikai adatok rögzítése, mint például: reakcióidő,
Block-oﬀ idő, nyomásterhelés a kiindulási panelen
és a fordulási panelen
· Megfelelőség: FINA, SSCH, AAU, NCAA és LEN szabályok
www.alge-timing.com
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Automatikus Időmérő

Technikai adatok
Mérési tartomány:
Időalapú:
Pontosság:
Hőmérséklet tartomány:
Tápegység:
Interfészek:

További csatlakozók:

Szabályozó:

23 óra, 59 perc, 59,9999 másodperc
TCXO 10.000 MHz (Hőmérséklet kompenzált kvarc oszcillátor)
+/- 0.1 ppm (0.00036 s/h)
-25 °C-től +50 °C-ig
intern: 12 V Gel-Cell-Akku
extern: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, optional 12 - 18 VDC
USB-interfész PC vagy Video
RS232-interfész PC vagy Video
2 db RS232-interfész a protokollnyomtatókhoz
2 db RS232-interfész a kijelzőre
RS485 a kijelzőre
2 db időmérő az induló és a forduló oldalon
2 db Hangszóró
2 db SU3 (Indító)
FLASH XL Start
Audio Be Audio Ki
Mikrofon
Kommunikáció
Audio Be
Teljes hangerő

SWIM Terminal SWT3
Minden sávra és oldalra szükség van egy úszó terminálra. Minden SWT3 terminél azonos, és nincs belső
számozása. Bekapcsolt állapotban a TM-SWIM automatikusan felismeri, hogy hány sáv van csatlakoztatva a
rendszerhez, és a specifikációk szerint számolja azokat.
Minden úszó terminálnak öt független csatornája van:
· 1 db forduló panel
· 3 db kézi gomb
· 1 db váltóverseny váltó

Nyomtató P6-8
Minden impulzus online nyomtatható
· Versenyszám és sorozatszám
· A verseny neve
· Idők (indítás, startblokk, lemezek leállítása,
manuális gomb)
· A versenyen kívüli idők kinyomtatódnak
időformátumban
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SwimTime mit TimeManager TM-SWIM
PC szoft ver
Az ALGE-TIMING PC szoft ver SwimTime minden alkalommal
kiválóan kezeli és optimálisan csatlakozik az úszást értékelő
szoft verekhez. A szoft ver felosztása végett az egyik PC-n a verseny időt tudjuk mérni,míg egy másik PC-n a versenybizott ság
feladatait tudjuk végrehajtani.

A SwimTime kompatibilis az összes jelenlegi Microsoft Windows verzióval (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
vagy Windows 10).

Időmérési program
1
2
7

3

8

4

9
10

5
11

12
13
6

1
2
3
4
5

Menü
Verseny kiválasztása
Versenyzők adatai
Reakcióidő a forduláskor
Versenypályék száma

6
7
8
9
10

Állapot
Köridő
Idő
Kézi idő
Forduló panelek

11 Reakcióidő induláskor
12 Versenypálya nem rajtolt úszókkal
13 Szabad pálya

Az időmérő szoft ver kiváló, animált szimbólumokkal működik,és
így egyszerűsíti a használatot.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Az értékeléshez igazítható
Vizuális megjelenítés
Könnyű kezelés
Ingyenes szoft verfrissítések
Akkumulátor back-up
Üres naptárak
Bővíthető akár 16 sávra
A versenyző adatai szintén láthatók az időmérés alatt
Sok hasznos ellenőrzés

www.alge-timing.com
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Fordulási panel TP2400C / TP1890C

A

A fordulási panel megfelel a FINA, SSCH,
AAU, NCAA és LEN szabályainak.

A négy érintkező csík teljes hosszában van
beépítve a fordulási panelba, ezért teljesen mindegy, hogy az úszó hol érintkezik a
panellel, mindig kapunk mért időt.

A fordulási panelek felülete összedugható durva felületű lamellákból készül,
ami így kiváló csúszásmentességgel rendelkezik. Számos kísérletet és tesztet végeztünk különböző anyagokkal, hogy ezt
a kiváló eredményt elérjük. Az ALGE-TIMING által tervezett és gyártott panelek
durva felülettel és kis átfolyókkal rendelkeznek, hogy optimális vízáramlást biztosítson a versenyzők számára.

z úszás teljes időmérése a TP fordulási panel megbízhatóságától függ. A
fordulási paneleknek ellent kell állniuk a
kihívást jelentő körülményeknek a vízben.
Az ALGE által kialakított kiváló minőségű
krómozott acélkeretű fordulási panel védelmet nyújt a benne lévő érintkezők károsodása ellen.

Az új anyagok és a krómozott acél keret
lyukakkal történő gyártása által a fordulópanelek súlya kb. 30%-kal csökkent
az ALGE-TIMING régebbi modelleihez
képest.

Minden előny egyszerre:
· Speciális, csúszásmentes felület az optimális fogásért
· Négy érintkező csík az állandó és biztonságos kioldáshoz
· A verseny alatti vízáramlás a speciális lamellákon keresztül átfolyik,
és biztosítja a tisztességes körülményeket minden versenyző részére
· A ház krómozott acélból készült 1.4404
· Robusztus a felépítése
· Egyszerű banándugós csatlakozás az időmérő rendszerrel
· Kompatibilis a legtöbb időmérő rendszerrel
· Két standard modell (TP2400C / TP1890C)
· Egyéni méretek kérésre
· Különleges tároló keret, legfeljebb
12 Fordulási panel tárolására
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Fordulási panel TP2400C / TP1890C

A

krómozott acél hátfal megvédi az ütközőlemezt a károsodástól.
A páratlan csúszásállóság titka az ALGE-TIMING lamellák speciális kialakítása, ami több ezer kis vízátfolyóval rendelkezik.
A többi fordulási panellel ellentétben a víz áthalad az ALGE-TIMING paneleken, és optimális áramlási feltételeket biztosít a versenyzőnek a medencében. Más panelek blokkolják a medence áramlását a végein, és ezáltal
keresztáramlást okoznak, és szükségessé teszik a medence szűrőrendszerének leállítását, a tisztességtelen körülmények elkerülése érdekében. Az
ALGE-TIMING panelek konstrukciójával a résztvevő sportolók számára a
tisztességes feltételek vannak megteremtve, még akkor is, ha a szűrőrendszert a verseny során üzemeltetik.
vízáramlás

A vázlat bal oldalán a vízáramlást az új ALGE-TIMING fordulási panel mutatja.
A jobb oldal a vízáramot mutatja zárt lemezekkel.

Fordulási panelek
TP2400C 2,5 m széles úszó pályához
krómozott acél 1.4404 és PVC lamellák 2400 x 906 mm, maximum 9,5 mm
széles, 19 kg
TP1890C 2 m széles úszó pályához
Krómozott acél 1.4404 és PVC lamellák 1890 x 906 mm, maximum 9,5 mm
széles, 14 kg

11
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A

z ALGE-Timing SO5 rajtkő könnyen kezelhető,
műanyagból készült, és beépített érzékelővel
van ellátva.
Az SO5 érzékelőéinek a segítségével ellenőrizhető, hogy a versenyző túl korán ugrik-e ki. A legújabb
SWT3-terminál segítségével, az ugrás időtartamát is
meg lehet mérni.

SO5
Az SO5 műanyagból (polietilénből) készült és mérni tud váltóverseny , blokk-oﬀ,
vagy akár reakcióidőt. Az állítható ék az úszó segítségével 6 különböző pozícióba állítható és, így optimálisabb a start pozíció. Nyilvános üzemeltetéshez az
ékeket szerszám nélkül is el lehet távolítani. Az SO5 folyamatosan használható
beltéri és kültéri medencékben.
Új felülete jobb az optimális csúszásmentességért.
Technikai adatok
Mérési rendszer:
Elugrási ék:
Anyaga:
Mérete:
Súlya:
Megfelelés:

Beépített érzékelővel ellátott,ami reakcióidőt és a
rajtolási időt méri
6 különböző pozícióba állítható
Műanyag ,Krómozott acél
740 x 560 x 400 mm
24 kg
FINA, SSCH, AAU, NCAA és LEN szabályok

SWR7 / SWR7M
Az SWR7 kiváló minőségű 1.4404-es krómozott acélból készült, és mérni
tud váltóverseny, Blokk-Off, vagy reakcióidőt. Az SWR7-et a meglévő indítóállványhoz kell csatlakoztatni, és csavarokkal kell rögzíteni. Az SWR7M
modellnél a csavarok helyett egy feszítőszalag használandó a rögzítéshez.
Az ALGE-TIMING által fejlesztett csúszásmentes felület elpusztíthatatlan, és
sok év után sem változtatja meg tulajdonságait.
Technikai adatok
Mérési rendszer:
Anyaga:
Mérete:
Súlya:
Megfelelés:

12

integrated sensor for timing
Krómozott acél 1.4404, megmunkált felület
740 x 560 x 40 mm
26 kg
FINA, SSCH, AAU, NCAA és LEN szabályok

www.alge-timing.com
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Edzés

A

z ALGE-TIMING a TIMY3-ra egy speciális edzés programot fejlesztett ki, amely speciális mérési
funkciókat használ két úszósávra.

Következő mérési adatok állnak rendelkezésre:
Egyéni edzés
Reakció idő
Elugrás hossza
Block-Oﬀ idő
Csapás 1
Fordulási idő
Csapás 2

Elrugaszkodási idő a rajtkövön
Elugrás hosszának az ideje
Rajtkő elhagyásának az ideje
első csapás
Érintési idő a fordulási panelen
stb.

Váltó edzés
Reakció idő
Rajt idő
Váltás idő
Csapás 1
Csapás 2

Elrugaszkodási idő a rajtkövön
Rajtkő elhagyásának az ideje
Első beérkező
első csapás
stb.

4
1
3

1

0

5
2
7
6

1 SO4 / SO5 / SWR7 / SWR7M
2 TP1890C / TP2400C
3 MC2-S

4 SPP
5 Timy3 WP
6 Nyomógomb 023-02

7 PC

13

chwimmen

ÚSZÁS

Eredményjelző

A

z ALGE-TIMING kitűnő megjelenítési
lehetőségekkel rendelkezik és minden egyedi igényt kielégít, a klasszikus hét
szegmensű kijelzőtől a videó falakig
7 szegmensű LED kijelzők
A hét szegmensű LED kijelzők ideálisak
beltéri és kültéri használatra.
Színes LED kijelzők és videó falak
Az ALGE-TIMING nagyméretű LED kijelző
rendszereket és videó falakat kínál sportos helyszíneken való használatra.

7 szegmensű LED kijelzők
A D-SWxxx eredményjelzőket kifejezetten beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
tervezték. Ezt a TimeManager TM-SWIM,
a Timy3 vagy a D-CKN multimédiás konzol vezérli. Az ALGE-TIMING LED kijelző
rendszerek rendkívül fényes LED-eket
tartalmaznak, élettartama meghaladja a
100.000 órát. Választhat az 57-600 mmes számjegyekből álló táblák közül.
Beltéri kijelzők számjegy méretei:
57, 100, 150 és 250 mm
Kültéri kijelzők számjegy méretei: 80, 150,
250, 450 und 600 mm

D-SWxx-8-(IO)
Eredménytábla a sor, a sáv és az idő megjelenítéséhez
Az úszók eredményei felváltva jelennek
meg. A lejátszási idő és a célok (0 - 9)
megjeleníthetők az opcionálisan elérhető
vízilabda pólusú konzolon.

D-xxxSWxx-7(8)-(IO)
Az egyes sávok időtartamának megjelenítéséhez több vonalas kijelzők kaphatók,
amelyek különféle konfigurációkat tartalmaznak. Az opcionálisan rendelkezésre
álló vízilabda pólusú konzollal megjeleníthető a játékidő, a célok és a büntetések
a kijelzőn.

D-SWxx-5-(IO)
Ez a kiegészítő kijelző a nézők számára teljes áttekintést nyújt a versenyről, és kimutatja a versenyző nevét és a versenyszámát. Ez az opció közvetlenül integrálható
bármely kijelzőre.

D-RTNMxx-x-(IO)
Információ kijelző
A D-RTNM teljes mátrix kijelző rendszerek példátlan megjelenítési lehetőségeket kínálnak. A verseny neve, a versenyszám és az úszók neve mellett ez a kijelző
hirdetési célokra is használható: Grafikus
animációk és görgető szövegek bármikor
kimutathatók.

7 szegmensű LED kijelzők

Személyi kiállítások a vízilabdában
D-WPF10-(IO) (D-4xSW10-x)
·· LED átmérő: 10 mm
·· LED aljzat átmérő: 10 mm
·· LED pontonként: 1
·· Méret: 350 x 900 x 70 mm oldalanként
·· Súly: 6,5 kg oldalanként

D-WPF15-(IO) (for D-4xSW15-x)
·· LED átmérő: 5 mm
·· LED aljzat átmérő: 20 mm
·· LED pontonként: 5
·· Méret: 400 x 1.100 x 70 mm oldalanként
·· Súly: 10 kg oldalanként

D-WPF25-(IO) (for D-4xSW25-x)

7 szegmensű LED kijelzők

példa: D-SW25-8-O

példa: D-2x4xSW25-8-O

·· LED átmérő: 5 mm
·· LED aljzat átmérő: 35 mm
·· LED pontonként: 10
·· Méret: 500 x 1.400 x 70 mm oldalanként
·· Súly: 15 kg oldalanként
Minden eredményjelző beltéri és kültéri változatban
érhető el.

példa: D-SW25-5-Ov

példa: D-RTNM-xx-x-O

példa: D-WPF25-O
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ÚSZÁS

Freiwasserschwimmen

OPTIc3 Video Back-up / Nyíltvízi úszás

OPTIc3 Video Back-up

A

z ALGE-TIMING OPTIc3 kamerarendszere 2 dimenziós módban 100 képkockát készít másodpercenként és a rajtoló
minden mozdulatát rögzíti. Ezek a felvételek az időméréshez,
vagy óvás esetén bizonyítékként szolgálhatnak.

Kép frekvencia:
Kép felbontása:
Felvétel:
Szinkronizálás:

Ez nagyon hasznos lehet különösen váltóversenynél. A képek
a számítógép merevlemezén vannak elmentve, és gyorsan és
egyértelműen összevethetők az IDCam szoft verével. A kamera
legfeljebb négy sávot képes rögzíteni.

100 kép másodpercenként
360 x 2,016 vagy 1,024 x 768 pixel
végtelen, függ a PC
merevlemez méretétől
A kamera az ALGE-TIMING időmé
rési termékeivel szinkronizálható

Nyíltvízi úszás

A

nyíltvízi verseny több kisebb ütközőlemezekből és egy cél
kamerás rendszerből áll. A verseny lebonyolítása egy IDCam
vagy egy OPTIc3 segítségével történik , amelyek számos nagy

felbontású képeket készítenek. minden ponton,hogy az úszók
rajtszámai könnyen felismerhetők legyenek.
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Syncronschwimmen

SZINKRONÚSZÁS

A

szinkronúszási versenyeken az ALGE-TIMING egyedülálló vezeték nélküli időmérő hálózatának használata garantálja a biztonságos adatátvitelt és lehetővé teszi a rendszer egyszerű beállítását.

Az értékelő szoftver megfelel a FINA követelményeinek, és szabályozhatja az ALGE-TIMING videojeleket és numerikus kijelzéseket.

6

Artistic Swimming
TEAM TECHNICAL ROUTINE

Versenybíróság
4

RUSSIA

3
5

Vlada CHIGIREVA
Mikhaela KALANCHA
Svetlana KOLESNICHENKO
Lilia NIZAMOVA
Elena PROKOFYEVA
Alla SHISHKINA
Maria SHUROCHKINA
Gelena TOPILINA

2

RUS

1

Execution

28.9000

Impression

28.5000

Elements

35.5268

92.9268

Ausführung

Künstlerischer Eindruck

W
Schwierigkeit

1 Bírónként 1 TIMY3 W
2 Notebook

3 USB-WTN
4 WTN

Input Terminal Timy3 W
Bíróknak; Mátrix kijelzővel, nagy nyomógombokkal és vezeték nélküli rendszerrel WTN

U

5 Nyomtató
TIMY3 W für jeden Richter
6 Kijelző

WTN
Drucker
Vezeték nélküli rendszer ami a PC és a TIMY
3 W közötti használatra alkalmas.

Adapter USB-WTN
A WTN t a PC-hez tudjuk csatlakoztatni
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PC mit Softwa
Synchronschw

Wasserspringen

MAGASUGRÁS

A

pontozási rendszer az ALGE-TIMING egyedi vezeték nélküli
időmérő hálózatán alapul. Ez garantálja a biztonságos adatátvitelt és a rendszer egyszerű felépítését.

A pontozási rendszer az ALGE-TIMING egyedi vezeték nélküli időmérő hálózatán alapul. Ez garantálja a biztonságos adatátvitelt
és a rendszer egyszerű felépítését.

6

Synchronized 3m - MEN
FINAL

Versenybíróság
4

1

3
5

2

2

3
4
5

Ilia ZAKHAROV
Evgenii KUZNETSOV
Patrick HAUSDING
Stephan FECK
Oleksandr GORSHKOVOZOV
Illya KV ASHA
Michele BENEDETTI
Giovanni T OCCI
Christopher MEARS
Jack LAUGHER

464.64

RUS

438.15

GER
26.49

433.98

UKR
30.66

400.59

ITA

64.05
391.98

GBR
72.66

WTN

USB-WTN

Drucker

PC mit Software
für Wasserspringen

Ausführung

1 Bírónként 1 TIMY3 W
2 Notebook

E1

3 USB-WTN
E2
4 WTN

E3

5 NyomtatóE6
4 Kijelző

E5

Timy3 W

Synchronisation

Input Terminal Timy3 W
Bíróknak; Mátrix kijelzővel, nagy
nyomógomS2
S1
bokkal és vezeték nélküli rendszerrel WTN

E4

S3

für jeden Richter
WTN
Vezeték
nélküli
rendszer
ami
a PC és a TIMY
S4
S5
3 W közötti használatra alkalmas.

Adapter USB-WTN
A WTN t a PC-hez tudjuk csatlakoztatni
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serball

VÍZILABDA
Eredményjelző

Modell D-S10-5W
· Számjegy mérete: 100 mm
· Méret: 2.000 x 1.200 x 70 mm
· Súly: 45 kg

Modell D-S10-5W

Modell D-S15BP2W
· Számjegy mérete: 150 mm
· Méret: 1.400 x 1.400 x 70 mm
· Súly: 40 kg

Modell D-S15-5W

Modell D-S15BP2W

· Számjegy mérete: 150 mm
· Méret: 2.000 x 1.400 x 70 mm
· Súly: 55 kg

Modell D-M5SW
· Számjegy mérete: 250 mm (Idő és eredmény) és 150 mm (kiállítások és harmadok)
· Méret: 2.500 x 1.000 x 70 mm
· Súly: 80 kg

Modell D-S15-5W

Modell D-M5SW

A kijelzőn kimutatható:
· Időmérés: 99:59 perc fel és le (zöld számjegy, kivéve az S modellek – piros számjegy),
· Az utolsó percet tízed másodpercben mutatja
· Napi idő kimutatása
· Gólok: 0-tól 99-ig mindkét oldalon (piros számjegyek)
· Harmadok: 0-tól 9-ig (sárga számjegy, kivéve S-modelleknél – piros számjegy)
· Time out: 4 piros LED pont mindkét csapatnak
· Kiállítások: 2 kiállítást kimutatása mindkét csapat részére: 0- 59 mp (piros számjegy)
· Játékos száma: 0-tól 99-ig (sárga számjegy, kivéve S-modelleknél – piros számjegy)
· Személyes szabálytalanságok: 39 piros LED pontok mindkét csapat részére (Modellek:
D-S10-5W, D-S15-5W und D-M5SW)

Technikai adatok
·· Áramellátás: 110 - 220 VAC / 50 Hz, Támadási idő kijelzők 24 Volt
ellátása a fő kijelzőről
·· Duda
·· D-CKN konzol

Opcionális
A vezeték nélküli kapcsolat csak a konzol és a főtábla között lehetséges. A támadási időmérő a főtáblához van csatlakoztatva 24 Volttal.
Minden modell kivéve a D-S kültériben is megrendelhető.
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VÍZILABDA

Wasserball

Támadási időmérő / Shot Clock

D-SC15W-PH (Beltéri) vagy D-SC15W-PH-O (Kültéri)
·· Támadási idő (2 számjegy): 150 mm
·· Méret: 340 x 250 x 70 mm
·· Súly: 1,5 kg oldalanként

D-SC25W-PH (Beltéri) vagy D-SC25W-PH-O (Kültéri)
·· Támadási idő (2 számjegy): 250 mm
·· Méret: 450 x 350 x 70 mm
·· Súly: 3 kg oldalanként

D-SC25GT15W-PH (Beltéri) vagy D-SC25GT15W-PH-O (Kültéri)
·· Játék idő (3 számjegy): 150 mm
·· Támadási idő (2 számjegy): 250 mm
·· Méret: 550 x 550 x 70 mm
·· Súly: 6 kg oldalanként

D-SC45GT25W-PH (Beltéri) vagy D-SC45GT25W-PH-O (Kültéri)
·· Játék idő (3 számjegy): 250 mm
·· Támadási idő (2 számjegy): 450 mm
·· Méret: 850 x 900 x 70 mm
·· Súly: 15 kg oldalanként
Támadási idő vízilabdában

Technikai adatok
·· A készlet két támadási időmérőből áll.
·· 150, 250 vagy 450 mm számjegy méret, megrendelésre
1.000 mm-es számjegy méret is rendelhető
·· A Beltéri és kültéri kijelzők, áramellátása 24 Volttal történik a Főtábláról
·· Az időmérők csak ALGE TIMING vízilabda eredményjelzővel működnek
·· Az összekötő kábeleket külön kell megrendelni
·· csak kábeles csatlakozással működik
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Nyomtatási hibák és a változtatásokra minden jog fenntartva.

Rotkreuzstraße 39
6890 Lustenau, Austria

